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To Δελτίο Διεθνών &
Ευρωπαϊκών Εξελίξεων του ΕΝΑ

Τ

ο 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, η εν εξελίξει πανδημική κρίση και ο πόλεμος
στην Ουκρανία, 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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Οι

προεκτάσεις της επανεκλογής Μακρόν για τη Γαλλία και την Ευρώπη,
το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης για τη Γηραιά Ήπειρο, οι τάσεις στην
παγκόσμια οικονομία, οι κινήσεις της Τουρκίας και οι πολιτικές εξελίξεις
σε Πακιστάν και Αυστραλία περιλαμβάνονται στο Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών
Εξελίξεων #5 του ΕΝΑ.

Οι διαδοχικές κρίσεις που βιώνει ο πλανήτης αναμφίβολα διαμορφώνουν
ιστορικές συνθήκες που συντελούν σε βαθιές αλλαγές σε οικονομικό και (γεω)
πολιτικό επίπεδο. H πανδημία και η διαχείρισή της τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο
και επίπεδο κρατών άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για το εάν όντως ο πλανήτης
οδεύει προς μια αλλαγή οικονομικού παραδείγματος, θέτοντας ακόμη πιο
επιτακτικά το ερώτημα περί της επιβίωσης του νεοφιλελευθερισμού.
Ταυτόχρονα, ο ανταγωνισμός ΗΠΑ - Κίνας, εγκαινιάζει μια περίοδο αμφισβήτησης
των υφιστάμενων παγκόσμιων συσχετισμών ισχύος και φέρνει στο προσκήνιο
σενάρια αποσύνδεσης των οικονομιών της Δύσης και της ασιατικής
υπερδύναμης. Η τάση των «περιφερειοποίησεων» οικονομικού, εμπορικού και
στρατιωτικού επιπέδου μοιάζει να είναι η απάντηση σε αυτό το σενάριο, προς
την κατεύθυνση της διατήρησης της πολυμέρειας στο διεθνές σύστημα.
Στην Τουρκία, η στάση Ερντογάν με παράλληλη διαλλακτική πολιτική στο
εξωτερικό για τη δημιουργία συγκυριακών ισορροπιών δυνάμεων και ταυτόχρονα
καταστολή/καταπίεση της κοινωνίας των πολιτών στο εσωτερικό, μπορεί να
φαίνεται αντιφατική, αλλά δεν είναι, αφού στοχεύει στην πολιτική του επιβίωση
και στην αναπαραγωγή της κρατικής του εξουσίας.
Λίγο πιο ανατολικά, στο Πακιστάν, η μακροχρόνια και ολοένα και εντεινόμενη
οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με την τωρινή πολιτική κρίση μεταξύ της
ηγεσίας, της αντιπολίτευσης και του στρατού έχουν οδηγήσει τη χώρα σε μια
κατάσταση σοβαρής εσωτερικής αστάθειας. Στην υφιστάμενη συγκυρία σοβαρά
επίδικα αποτελούν το πώς θα επηρεάσει η κατάσταση αυτή τις περιφερειακές
σχέσεις του Πακιστάν καθώς και το ποιες θα είναι συνέπειες για τον ίδιο το λαό
της χώρας.
Τέλος, οι βουλευτικές εκλογές της Αυστραλίας στις 21 Μαΐου φαντάζουν πολύ
μακρινές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα στην παρούσα φάση, λόγω του πολέμου
(και όχι μόνο), ωστόσο τα διακυβεύματά τους δεν περιορίζονται μόνο εντός
της Αυστραλίας αλλά έχουν προεκτάσεις στο ευρύτερο, διεθνές ακροατήριο.
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Την ίδια ώρα, ενώ μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ευρώπη αναζητεί
ενεργειακή διέξοδο, προσπαθώντας να υπερβεί τις ενεργειακές εξαρτήσεις
της από τη Ρωσία, με την αναζήτηση εναλλακτικών προς το παρόν να διαφαίνεται
αρκετά δύσκολο εγχείρημα.

Σημείωμα σύνταξης

Η νίκη του Εμανουέλ Μακρόν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές έγινε δεκτή
με αναστεναγμούς ανακούφισης από μια Ευρώπη που αναζητά απεγνωσμένα
συνοχή, ενότητα και μια κάποια ηγεσία στην πιο δύσκολη συγκυρία της νεότερης
ιστορίας της. Δυστυχώς για αυτήν, είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι θα τη βρει στο
πρόσωπο του επανεκλεγέντα Γάλλου προέδρου, ενώ την ίδια ώρα οι βουλευτικές
εκλογές του Ιουνίου, με την κάθοδο ενός ευρύτατου αριστερού συνασπισμού
δίνουν προοπτικές αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού στη Γαλλία.
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Εμανουέλ Μακρόν:
Ο τελευταίος των ευρωπαϊστών
Γιάννης Γούναρης,
Δικηγόρος, LLM London School of Economics,
Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ
Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι αναμφισβήτητα ένας άνθρωπος που ξέρει
να επιβιώνει πολιτικά. Η επανεκλογή του στην προεδρία της Γαλλικής
Δημοκρατίας είναι η καλύτερη απόδειξη, μολονότι αυτή ποτέ δεν
αμφισβητήθηκε σοβαρά από τους περισσότερους αναλυτές -πλην της
περίπτωσης ενός απρόβλεπτου ιστορικού ατυχήματος. Το γεγονός ότι το εν
λόγω ιστορικό ατύχημα, ονόματι Μαρίν Λεπέν, αποσοβήθηκε για δεύτερη
φορά μετά το 2017, προκάλεσε έναν μεγάλο αναστεναγμό ανακούφισης
τόσο εντός της Γαλλίας όσο και στην Ευρώπη γενικότερα.
Κάπου εδώ σταματούν όμως τα ευχάριστα νέα. Και θα ήταν μείζον
σφάλμα -από αυτά στα οποία είναι δυστυχώς επιρρεπή τα ανώτερα
επίπεδα της ευρωπαϊκής πολιτικής και διανοητικής ιεραρχίας στις μέρες
μας- να μείνει κανείς σε αυτή την επιδερμική και κοντόφθαλμη ανάγνωση
της πολιτικής κατάστασης σε μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές
χώρες: ο ορθολογισμός επικράτησε του λαϊκισμού, ο κίνδυνος απετράπη,
συνεχίζουμε κανονικά. O ίδιος ο Μακρόν έδωσε κάποια δείγματα στο
μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο εκλογικών γύρων ότι αντιλαμβανόταν το
εκλογικό αποτέλεσμα λιγότερο ως δική του νίκη και μάλλον ως αναγκαστική
δημοκρατική πανστρατιά για την αναχαίτιση μιας ακροδεξιάς προέδρου
στο Μέγαρο των Ηλυσίων: «Αγάπη μου, ξέχασα την Αριστερά», όπως
αναγράφηκε σε ένα ευφυές πρωτοσέλιδο, για να καταδειχθεί η σπουδή
του να υιοθετήσει περισσότερο φιλολαϊκές θέσεις ενόψει του δεύτερου και
καθοριστικού γύρου.
Εν τούτοις, ο Μακρόν είναι, σε τελική ανάλυση, ακόμα ένας κατεξοχήν
νεοφιλελεύθερος πολιτικός, βγαλμένος από το ίδιο καλούπι από όπου
έχουν βγει τόσοι ηγέτες (εντός ή εκτός εισαγωγικών) τα τελευταία
χρόνια στην Ευρώπη -πράγμα που ίσως είναι η καλύτερη εξήγηση για την
κακοδαιμονία από την οποία η τελευταία δείχνει ανίκανη να ξεφύγει. Και
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με όλα τα συναφή χαρακτηριστικά: μια δήθεν τεχνοκρατική επάρκεια, η
οποία παγίως διαψεύδεται στην πράξη, απολιτίκ λόγος περί του τέλους των
ιδεολογιών και σκληρή ατζέντα ιδιωτικοποιήσεων και απορρύθμισης του
κοινωνικού κράτους, κατά κανόνα σε συνδυασμό με την πατροπαράδοτη
δεξιά καταστολή και αλαζονεία. Ως τέτοιος, είναι και αυτός επιρρεπής στο
ψευδεπίγραφο ιδεολόγημα των δύο άκρων, που, αναπόδραστα, καταλήγει
να ενισχύει το ένα και μοναδικό άκρο: την ακροδεξιά και τον φασισμό.
Μολονότι, ομολογουμένως, επιχειρήματα του τύπου «δεν γλίτωσε η Γαλλία
από τον ακροδεξιό λαϊκισμό για να πέσει στα χέρια του ακροαριστερού»
ακούγονται μάλλον συχνότερα στην Ελλάδα παρά στην ίδια τη Γαλλία (για
ευνόητους λόγους), ο Μακρόν δεν είναι ένας πολιτικός χωρίς ιδεολογία.
Η πολιτική ιδεολογία του είναι αυτή του ακραίου κέντρου, όπως μάλιστα ο
ίδιος συνομολογεί -για να διαψεύσει όσους διατείνονται ότι ο όρος «ακραίο
κέντρο», όπως και ο «νεοφιλελευθερισμός», είναι αδόκιμοι και στην
πραγματικότητα ανυπόστατοι.

Εάν υπάρχει κάτι που μπορεί να βάλει ένα ξεκάθαρο όριο στην
ακροκεντρώα ατζέντα του -όχι και τόσο θριαμβευτικά–-επανεκλεγέντα
Γάλλου προέδρου, αυτό είναι, πρώτον, το ένστικτο της πολιτικής επιβίωσης
(εάν υποθέσει κανείς ότι το διαθέτει) και, δεύτερον και σημαντικότερο,
οι Γάλλοι ψηφοφόροι. Οι οποίοι τις δύο τελευταίες δεκαετίες στέλνουν
συνεχώς προειδοποιητικά σινιάλα στο γαλλικό -και, κατ’ επέκταση, στο
ευρωπαϊκό- πολιτικό κατεστημένο, χωρίς να έχουν ως τώρα εισακουστεί.
Το 42% της Μαρίν Λεπέν είναι μόνο το πιο πρόσφατο από αυτά -το πρώτο
ήταν η απόρριψη του σχεδίου ευρωσυντάγματος το μακρινό 2005, όταν η
δυστοπία που βιώνει σήμερα η Ευρώπη και ο κόσμος ήταν μόνο ένα σενάριο
επιστημονικής φαντασίας.
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Εξάλλου, ο βίος και η πολιτεία του επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές:
είναι ο «πρόεδρος των πλουσίων και των τραπεζών», ο πολιτικός που
αφήνει ως παρακαταθήκη της πρώτης του προεδρικής θητείας τις αθρόες
φοροαπαλλαγές υπέρ των ανώτερων εισοδημάτων, την άγρια αστυνομική βία
κατά των Κίτρινων Γιλέκων, ένα από τα πιο σκληρά lockdown στην Ευρώπη
(μαζί με την ελληνική εκδοχή), την κατάχρηση των διατάξεων έκτακτης
ανάγκης και μια νομοθεσία περί «καθολικής ασφάλειας» η οποία «λύνει
τα χέρια των δυνάμεων ασφαλείας» (και ο νοών νοείτω). Είναι, επομένως,
εξαιρετικά δύσκολο να πιστέψει κανείς, όσο καλόπιστος κι αν είναι, ότι
«πήρε το μήνυμα των ψηφοφόρων» και ότι τα όποια πρόσφατα ανοίγματά
του στην αριστερή ατζέντα είναι κάτι άλλο παρά πολιτικός οπορτουνισμός
-επίσης κλασικό χαρακτηριστικό του ακραίου κέντρου.
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Επειδή, λοιπόν, ουδείς με πολιτικό αισθητήριο μπορεί να πιστέψει ότι ο
Μακρόν έχει την αναγκαία πολιτική ευαισθησία και διορατικότητα για να
πιάσει τα ως άνω σινιάλα και, κυρίως, να κάνει κάτι χειροπιαστό με βάση
αυτά, η καλύτερη δυνατή προοπτική για το πολιτικό μέλλον της Γαλλίας
έρχεται με τη μορφή της νίκης ενός ευρύτατου αριστερού συνασπισμού
υπό τον Ζαν Λικ Μελανσόν στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του
Ιουνίου. Ο Μελανσόν -ένας πολιτικός, ειρήσθω εν παρόδω, από τον οποίο
δεν απουσιάζουν τα τρωτά σημεία- δείχνει να έχει ένα ρεύμα ανόδου που
είναι αρκετά πιθανό να μετατραπεί σε ρεύμα νίκης, ιδίως αν καταφέρει
να σχηματίσει μια στέρεα πολιτική συμμαχία με άλλους όμορους πολιτικά
χώρους (κυρίως με τους καταποντισμένους Σοσιαλιστές, οι οποίοι επί
της αρχής τον στηρίζουν, αλλά με ηχηρές διαφοροποιήσεις ιστορικών
στελεχών τους), πράγμα που προϋποθέτει συμβιβασμούς, υποχωρήσεις και
υπερβάσεις που δεν είναι εύκολες.
Μια νίκη του Μελανσόν και η συνακόλουθη άνοδός του στην πρωθυπουργία
θα επανέφερε το σχήμα της συγκατοίκησης ενός δεξιού προέδρου κι ενός
αριστερού πρωθυπουργού (και αντιστρόφως) που δεν είναι διόλου ξένο στη
γαλλική πολιτική ιστορία. Θα επανερχόταν, με τον τρόπο αυτό, μια κάποια
ισορροπία με τη μορφή των «checks and balances». Το σημαντικότερο,
θα προσέφερε πολύτιμη διέξοδο και φωνή σε μια γαλλική κοινωνία η οποία
εδώ και χρόνια βρίσκεται επικίνδυνα κοντά στο χείλος. Χωρίς αυτήν τη
διέξοδο, χωρίς μια δικλίδα ομαλής κοινωνικής και πολιτικής εκτόνωσης,
οι πιθανότητες είναι ότι, ακόμα κι αν δεν προηγηθεί μια βίαιη κοινωνική
έκρηξη με άγνωστη μορφή και έκταση, την επόμενη φορά το «ατύχημα»
δεν θα αποφευχθεί. Η ρητορική της επιλογής του «μικρότερου κακού» έχει
φτάσει στα όριά της και δεν απέχει πολύ από το να θεωρηθεί (και δικαίως)
πολιτικός εμπαιγμός του λαού.
Υπάρχει όμως και μια διάσταση της θέσης στην οποία βρίσκεται σήμερα
ο Μακρόν που θα αρκούσε ίσως για να τον χαρακτηρίσει κανείς «τραγική
φιγούρα», με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου. Αρκεί να θυμηθούμε ότι
πρόκειται για τον άνθρωπο που ξεκίνησε την πρώτη προεδρική του θητεία
με ένα παθιασμένο κάλεσμα για τη Μεγάλη Ευρωπαϊκή Επανεκκίνηση από
τον εξόχως συμβολικό χώρο της Πνύκας. Το ενδιαφέρον με την περίπτωση
Μακρόν είναι ότι, σε αντίθεση με τους περισσότερους ομολόγους του στις
άλλες εθνικές πρωτεύουσες ή και στην ίδια την έδρα της ΕΕ, οι συνεχείς
αναφορές του στην ευρωπαϊκή αυτονομία, την ευρωπαϊκή ανεξαρτησία
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και αυτεξουσία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία ήταν, κατά πάσα πιθανότητα,
ειλικρινείς. Το γεγονός αυτό δεν μεταβάλλεται από το προφανές, ότι δηλαδή
ο ευρωπαϊσμός του Μακρόν πάντα ήταν η έκφραση των συμφερόντων της
γαλλικής άρχουσας τάξης, που διεκδικούσε την επάνοδό της στο τιμόνι των
ευρωπαϊκών υποθέσεων έπειτα από πολλά χρόνια παραγκωνισμού της από
την πανίσχυρη Γερμανία. Και πράγματι, μετά την έξοδο της Άνγκελα Μέρκελ,
ο δρόμος φαινόταν ανοιχτός για μια -σχετική, έστω- «γαλλική επαναφορά»,
με τον Μακρόν επικεφαλής.

Πρόκειται για μια επιλογή αυτοκαταστροφική για την Ευρώπη, ανεξάρτητα
από το εάν η Ρωσία θα «ηττηθεί» ή όχι -ό,τι κι αν μπορεί να σημαίνει
αυτή η λέξη εν προκειμένω. Αντί της περίφημης ευρωπαϊκής στρατηγικής
αυτονομίας που οραματιζόταν ο Μακρόν, η ΕΕ ποτέ δεν υπήρξε σφιχτότερα
δεμένη στο διατλαντικό πολεμικό άρμα από σήμερα. Η στρατηγική της
χειραφέτησης από τον Μεγάλο Υπερατλαντικό Σύμμαχο έχει κόστος και
προϋποθέτει πολιτικό θάρρος, διορατικότητα και παρρησία, που λάμπουν
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Οι όποιες -λιγότερο ή περισσότερο ρεαλιστικές- προοπτικές για κάτι τέτοιο,
εάν υπήρξαν ποτέ, έχουν πλέον βουλιάξει ανεπίστρεπτα στη λάσπη των
πεδίων μαχών της Ουκρανίας. Πίσω από τη ρητορική περί ενότητας και
αρραγούς μετώπου, η Ευρώπη παρουσιάζει μια αξιοθρήνητη πολιτική εικόνα
διάσπασης και ανετοιμότητας ενώπιον της χειρότερης κρίσης στη σύγχρονη
Ιστορία της -σαν να μην αρκούσαν ήδη η οικονομική και η πανδημική. Ανίκανη
να αντιμετωπίσει τις ανυπολόγιστες συνέπειες του πολέμου στην οικονομία,
την εφοδιαστική αλυσίδα και την ενεργειακή της επάρκεια, δείχνει να
υπνοβατεί υπό το κράτος ενός τυφλού φιλοπόλεμου παροξυσμού, ο οποίος
την εμποδίζει να πράξει το προφανές: να επιδιώξει πάση θυσία την άμεση
κατάπαυση του πυρός προωθώντας ένα σχέδιο ειρήνευσης με ευρωπαϊκή
σφραγίδα, να αποτρέψει την περαιτέρω κλιμάκωση και να διασώσει ό,τι
μπορεί ακόμα να διασωθεί -και αν μπορεί- από τη μεταψυχροπολεμική
ισορροπία ασφάλειας στη Γηραιά Ήπειρο, που έχει γίνει θρύψαλα. Αυτή θα
ήταν μια κίνηση αντάξια μιας Ευρώπης πράγματι αυτεξούσιας και κυρίαρχης.
Αντ’ αυτού, ρίχνει πρόθυμα νερό στο μύλο των υποστηρικτών στο δυτικό
στρατόπεδο του πολέμου με κάθε μέσο. Ακόμα και σε επίπεδο ρητορικής, ο
στόχος πλέον δεν είναι η επαναφορά στο status quo ante και η διασφάλιση
της εδαφικής κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας στο πλαίσιο
μιας γενικής ειρηνευτικής συμφωνίας με αμοιβαίους συμβιβασμούς, αλλά η
ήττα της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης και η αντανάκλαση αυτής στη γενική
θέση της χώρας ως γεωπολιτικού και οικονομικού παράγοντα.
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διά της απουσίας τους από τη σημερινή Ευρώπη. Ευρωπαϊκή πολιτική
ασφάλειας απλά δεν υφίσταται, ούτε είναι νοητή εκτός του πλαισίου του
ΝΑΤΟ, εξού και η σπουδή της Σουηδίας και της Φινλανδίας, αμφοτέρων
κρατών-μελών της ΕΕ, να ενταχθούν στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Αντί
για την επανεκκίνηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης, παρατηρείται μια άνευ
προηγουμένου στοίχιση πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στη
Ρωσία -μελλοντικά δε και απέναντι στην Κίνα.
Προφανώς, η Ευρώπη έχει πάψει να είναι το κέντρο του κόσμου εδώ και
δεκαετίες. Ωστόσο, ποτέ άλλοτε δεν φαινόταν τόσο αποκομμένη από
την πραγματικότητα ενός κόσμου πολύ μεγαλύτερου από την ίδια, αλλά
και από τη «Δύση», ούτε τόσο πρόθυμη να αποδεχθεί τον υποβιβασμό
της σε περιφερειακό γεωπολιτικό παράρτημα ενός ολότελα ανισοβαρούς
διατλαντικού συνεταιρισμού ως δήθεν ένδειξη «ισχύος και επιρροής».
Και ο Μακρόν; Ο Γάλλος πρόεδρος έδειξε από νωρίς να καταλαβαίνει τι
θα σήμαιναν όλα αυτά για το ευρωπαϊκό του όνειρο. Γι’ αυτό προσπάθησε
-και απέτυχε παταγωδώς- να διατηρήσει κάποιους διαύλους επικοινωνίας
με τη Μόσχα ανοιχτούς. Εξ αυτού του λόγου, μάλιστα, κατηγορήθηκε και
λοιδορήθηκε, τόσο από τον αγγλοσαξονικό Τύπο όσο και από τα πλέον
φιλοπόλεμα κράτη-μέλη (πρωτίστως την Πολωνία) ως αδύναμος και υπέρ
το δέον κατευναστικός απέναντι στο Κρεμλίνο. Οι αναμενόμενες, πλην
άστοχες, παρομοιώσεις με τον Νέβιλ Τσάμπερλεν στο Μόναχο δεν έλειψαν.
Ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν κάποτε «ο άνθρωπος που θα αφύπνιζε την
Ευρώπη». Η τραγική ειρωνεία είναι ότι σήμερα καταλήγει να είναι ο
άνθρωπος που είναι καταδικασμένος να βλέπει την Ευρώπη να βυθίζεται
ακόμα βαθύτερα σε ένα κώμα, από το οποίο δεν διαφαίνεται κάποια
προοπτική εξόδου, όντας ο μόνος ίσως στα ευρωπαϊκά ηγετικά κλιμάκια
(ως έχουν) που το αντιλαμβάνεται -διατηρώντας ακόμα τις αισθήσεις τουκαι συγχρόνως παντελώς ανίκανος να το αποτρέψει. Παρόλα αυτά, δεν έχει
άλλη επιλογή από το να συνεχίσει να προσπαθεί.
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Η δύσκολη και ακριβή ενεργειακή
διέξοδος για την Ευρώπη
Ηλέκτρα Νησίδου,
Πολιτική επιστήμονας

Η πλειονότητα των παγκόσμιων αποθεμάτων φυσικού αερίου είναι
συγκεντρωμένη στην Ασία, συγκεκριμένα στη Ρωσία (24,3%) και το Ιράν
(17,3%), ενώ οι ΗΠΑ κατέχουν μόνο το 5,3% του παγκόσμιου φυσικού
αερίου και καταναλώνουν περίπου το 21% της παγκόσμιας παραγωγής.
Οι ΗΠΑ είναι η πρώτη χώρα σε κατανάλωση και τέταρτη παγκοσμίως σε
παραγωγή. Το αμερικανικό φυσικό αέριο δεν είναι σε θέση να καλύψει τις
ανάγκες της Ευρώπης εν συνόλω, αν αναλογιστούμε ότι μόνο η Γερμανία
καταναλώνει ετησίως περίπου το 2% της παγκόσμιας παραγωγής φυσικού
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Από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στην κορυφή της
ημερήσιας διάταξης της ΕΕ βρίσκεται η ενέργεια και η από κοινού ανεύρεση
«ενεργειακής» διεξόδου για τα ευρωπαϊκά κράτη, τώρα που η Ρωσία δεν
είναι πλέον δίπλα, αλλά απέναντί τους. Είναι γεγονός ότι η Ευρώπη διέρχεται
μια σημαντική ενεργειακή κρίση, τη στιγμή που δεν έχει υπολογίσιμα
αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου και είναι άμεσα εξαρτώμενη
από τρίτα κράτη, με κυριότερο, έως τώρα, το ρωσικό.
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αερίου· εκτός αυτού, στην περίπτωση της προμήθειας αμερικανικού φυσικού
αερίου μιλάμε αποκλειστικά για υγροποιημένο αέριο και για αντίστοιχες
εγκαταστάσεις υποδοχής και επεξεργασίας στα κράτη-αγοραστές. Συνεπώς,
δεν μπορούμε να πούμε ότι οι ΗΠΑ είναι η λύση στο ευρωπαϊκό ενεργειακό
πρόβλημα -ενδεχομένως να αποτελούν μέρος της λύσης. Θα πρέπει,
ωστόσο, να υπάρξουν και άλλα κράτη-παραγωγοί/εξαγωγείς προκειμένου
να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της Ευρώπης.

Όσο απομακρύνεται η ρωσική διέξοδος, η Ευρώπη καλείται να βρει νέες
λύσεις, τουλάχιστον μέχρι την ενεργειακή αυτονόμησή της και τον περιορισμό
της σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ενεργειακό
πλάνο, το οποίο «έχει πάει πολύ πίσω» λόγω της έκρυθμης κατάστασης που
επικρατεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Βλέπουμε, δηλαδή, την
Ευρώπη, από την ενεργειακή ανεξαρτησία, που ήταν ένας από τους βασικούς
της στόχους για τις επόμενες δεκαετίες, να οδεύει προς τη διατήρηση της
ενεργειακής εξάρτησης, έστω και από τη ρωσική πηγές.
Σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες διεξόδους, αυτές όλο και λιγοστεύουν. Ο
δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου παγκοσμίως είναι μια
χώρα με τεταμένες σχέσεις με τη Δύση, το Ιράν. Μάλιστα, από την περίοδο
της συριακής κρίσης το Ιράν τάσσεται ανοιχτά με τη ρωσική πλευρά, με την
οποία σχεδίαζε και τη δημιουργία νέου αγωγού, ο οποίος θα διερχόταν από
την Συρία. Αντίστοιχο σχέδιο είχε καταρτίσει και η Δύση στην περίπτωση
που ο Άσαντ έχανε τον πόλεμο, η Ρωσία απέσυρε τα στρατεύματά της και ο
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Το Κατάρ και το Ιράν μοιράζονται το πλουσιότερο υποθαλάσσιο κοίτασμα
φυσικού αερίου του πλανήτη (South Pars/North Dome). Συνεπώς, η δημιουργία
ενός αγωγού φυσικού αερίου στην περιοχή είναι τόσο σημαντική, που μπορεί
να εξηγήσει πολλά, όπως την εμπλοκή κάποιων κρατών στον πόλεμο της
Συρίας, από τον οποίο φαινομενικά δεν είχαν τίποτα να κερδίσουν. Όπως είναι
ευρέως γνωστό, ο Άσαντ δεν κατέρρευσε και το συριακό κράτος διατηρεί
στενούς δεσμούς με το ρωσικό, ενώ οι σχέσεις Ιράν-Δύσης είναι σχεδόν
ανύπαρκτες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το δυτικό σχέδιο για τη δημιουργία
αγωγού στην περιοχή έχει εγκαταλειφθεί. Το μόνο που θα μπορούσε η
Ευρώπη να σκεφτεί ως λύση, προκειμένου να έχει ενεργειακή επάρκεια, είναι
η αγορά φυσικού αερίου από το Κατάρ -σε υγροποιημένη μορφή, καθώς δεν
υπάρχει αγωγός- και σε σχετικά υψηλή τιμή, λόγω της μεγάλης απόστασης.
Ως εκ τούτου, ούτε το κοίτασμα Ιράν-Κατάρ αποτελεί λύση στο ευρωπαϊκό
ενεργειακό πρόβλημα.
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έλεγχος της περιοχής περνούσε στα χέρια των ΗΠΑ και της διεθνούς
κοινότητας. Ωστόσο, υπήρχε μια σημαντική διαφορά: σύμφωνα με το
δυτικό σχέδιο, ο αγωγός θα ξεκινούσε από το Κατάρ, το οποίο μοιράζεται
το κοίτασμα φυσικού αερίου με το Ιράν, θα περνούσε από τη Σαουδική
Αραβία, την Ιορδανία και την Συρία και θα έφτανε μέχρι την Τουρκία (από
όπου θα μεταφερόταν στη Βουλγαρία και στην υπόλοιπη Ευρώπη), ενώ
ο «ανατολικός» αγωγός θα ξεκινούσε από το Ιράν, θα περνούσε από τη
Συρία και το Λίβανο και θα έβγαινε στη Μεσόγειο, όπου τα εγγύτερα κράτη
(αποκλείοντας την Τουρκία, λόγω αντίθετων συμφερόντων) είναι η Κύπρος
και η Ελλάδα.
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Ως προς τη δημιουργία του αγωγού EastMed προκειμένου να εκμεταλλευτεί
η Νότια Ευρώπη τα κοιτάσματα Κύπρου-Ισραήλ, εκεί υπάρχουν δύο βασικοί
ανασταλτικοί παράγοντες. Ο πρώτος είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο
μέρος του ισραηλινού κοιτάσματος αφορά στην κατανάλωση του ίδιου του
Ισραήλ και καθιστά το έργο, ως ένα βαθμό, μη βιώσιμο, χωρίς ιδιαίτερες
προοπτικές απόσβεσης. Ο δεύτερος είναι ότι το «Κυπριακό» αποτελεί
τροχοπέδη στη συνδιαλλαγή της Κύπρου με άλλα κράτη για κάτι τόσο
σημαντικό χωρίς την απειλή της Τουρκίας και την άμεση ανάμειξή της στις
διαδικασίες, κάτι που a priori η Κύπρος δεν θα δεχτεί.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι διέξοδοι της Ευρώπης για φυσικό αέριο είναι
περιορισμένες. Οι ΗΠΑ σαφώς αποτελούν μια ασφαλή, αλλά όχι φθηνή ούτε
εύκολη, λύση για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Η προσέγγιση χωρών
όπως το Ιράν, η Κίνα, η Ινδία είναι αρκετά δύσκολη για τη Δύση, ιδίως αυτή
την περίοδο, που βλέπουμε τον κόσμο να αλλάζει, να γίνεται ανακατανομή
ισχύος σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, να αναδύονται νέες δυνάμεις
και να ισχυροποιούνται πρώην αδύναμες οικονομίες ή να απειλούνται πρώην
ισχυρές οικονομίες κρατών, αλλάζοντας έτσι τα παγκόσμια δεδομένα και
διαταράσσοντας τη διεθνή τάξη πραγμάτων.
Είναι δύσκολο σε μια τέτοια περίοδο η Ευρώπη να οραματίζεται ένα πράσινο
μέλλον. Ήδη ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φ. Τίμερμανς «έκλεισε το μάτι»
στα κράτη-μέλη για τη χρήση λιγνίτη λόγω της έκτακτης κατάστασης, ενώ η
Γερμανία αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες στην απεξάρτησή της από το
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ρωσικό αέριο. Παράλληλα, οι τιμές του αερίου έχουν ανέβει σε πρωτοφανή
επίπεδα, ενώ η Ρωσία έχει αρχίσει να γυρίζει τη στρόφιγγα, διακόπτοντας
την παροχή σε ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Βουλγαρία. Συνεπώς, το μέλλον
είναι απρόβλεπτο, η Ρωσία συνεχώς στενεύει τον ενεργειακό κλοιό, ενώ
από την άλλη οι ΗΠΑ δηλώνουν την απεριόριστη στήριξή της στην ΕΕ και
η ΕΕ προσπαθεί να βρει τη χρυσή τομή προκειμένου να διασφαλίσει την
ενεργειακή της ασφάλεια με τα μέσα που διαθέτει, ώστε να επέλθει μια
σχετική σταθερότητα τόσο σε επίπεδο επάρκειας όσο και σε επίπεδο
κόστους.
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Οι διαδοχικές κρίσεις, οι αποτυχίες
του νεοφιλελευθερισμού και η ανάγκη
για ένα νέο οικονομικό παράδειγμα
Βαγγέλης Βιτζηλαίος,
Συντονιστής του Κύκλου Διεθνών
& Ευρωπαϊκών Αναλύσεων ΕΝΑ
Οι διαδοχικές κρίσεις που βιώνει ο πλανήτης αναμφίβολα διαμορφώνουν
ιστορικές συνθήκες που συντελούν σε βαθιές αλλαγές σε οικονομικό και
(γεω)πολιτικό επίπεδο. H πανδημία και η διαχείρισή της τόσο σε διεθνές
επίπεδο όσο και επίπεδο κρατών άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για το εάν
όντως ο οδεύουμε προς μια αλλαγή οικονομικού παραδείγματος, θέτοντας
ακόμη πιο επιτακτικά το ερώτημα περί της σταθερότητας του για δεκαετίες
κυρίαρχου νεοφιλελευθερισμού.
Οι κρισιακές συνθήκες από τη μία κατέδειξαν -και συνεχίζουν να
καταδεικνύουν- την αδυναμία των αγορών να ανταποκριθούν στις
προκλήσεις που αναφύονται για την παγκόσμια οικονομία και τις κοινωνίες
ξεχωριστά, από την άλλη αναδεικνύουν και τις ευθύνες του νεοφιλελεύθερου
υποδείγματος για την πρόκληση των κρίσεων αυτών.

Αλληλουχία κρίσεων, αποτυχίες του νεοφιλελευθερισμού
και ένας «νέος» κόσμος
Ο στασιμοπληθωρισμός και oι πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970
οδήγησαν στην κατάρρευση του συστήματος του Μπρέτον Γουντς, στον
παραμερισμό του κεϋνσιανού οικονομικού μοντέλου και στην επικράτηση του
νεοφιλελεύθερου δόγματος, με την εφαρμογή των οικονομικών πολιτικών της
Σχολής του Σικάγου. Τα νεοκλασικά οικονομικά και στη συνέχεια η Συναίνεση
της Ουάσιγκτον (επινοημένη το 1989 από τον Αμερικανό οικονομολόγο
Τζον Γουίλιαμσον, εκπρόσωπο της Σχολής του Σικάγου και συνεργάτη του
Ρόναλντ Ρίγκαν), που περιόριζαν δραματικά τον ρόλο του κράτους προς
όφελος των αγορών και του ελεύθερου εμπορίου, διαμόρφωσαν μια νέα
πραγματικότητα μέχρι και σήμερα.
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H παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε στις ΗΠΑ το 20072008 και μεταδόθηκε και στην Ευρωζώνη το 2010 φαίνεται πως αποτελεί
σημείο καμπής για το νεοφιλελευθερισμό. Έπειτα από μία δεκαετία, το
2020 η πανδημική κρίση και δύο χρόνια αργότερα ο πόλεμος της Ρωσίας
στην Ουκρανία συνιστούν πρόσθετα «επεισόδια» σε έναν «νέο» κόσμο
γεμάτο προκλήσεις (κλιματική κρίση – πράσινη μετάβαση, 4η Βιομηχανική
Επανάσταση – ψηφιακή μετάβαση, καταπολέμηση ανισοτήτων σε παγκόσμιο,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο).
Η πανδημία κληροδότησε στον πλανήτη πληθωριστικές πιέσεις, αναταραχή
στις εφοδιαστικές αλυσίδες και συνθήκες ενεργειακής κρίσης, που
εντάθηκαν με τη γεωπολιτική αναταραχή στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα, το
χρέος έχει αυξηθεί δραματικά σε παγκόσμιο επίπεδο ως απόρροια κυρίως
των απαιτούμενων δαπανών για την αντιμετώπιση των υγειονομικών και
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία με τις
κυρώσεις της Δύσης απέναντι στη Ρωσία, ενώ μαίνεται ο ανταγωνισμός
ΗΠΑ – Κίνας, εντείνει τον γεωπολιτικό κατακερματισμό, αποτελώντας
επιταχυντή των τάσεων απο-παγκοσμιοποίησης που έκαναν την εμφάνισή
τους από τις αρχές του 21ου αιώνα.
Τι έδειξαν όλες οι παραπάνω κρίσεις και οι προεκτάσεις τους για το
νεοφιλελευθερισμό; Την παντελή αδυναμία των «αυτορρυθμιζόμενων»
αγορών να απαντήσουν σε αυτές. Στη χρηματοπιστωτική κρίση του 20072008, η οποία ξεκίνησε από τη «φούσκα» ακινήτων που έσκασε στις ΗΠΑ
μετά τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν με τα δάνεια στο πλαίσιο του
«καπιταλισμού-καζίνο», κρατικές δαπάνες τρισεκατομμυρίων δολαρίων
διέσωσαν τραπεζικούς κολοσσούς και εταιρείες. Στην πανδημία τα δημόσια
συστήματα υγείας ανέλαβαν να σηκώσουν το βάρος της διαχείρισης της
υγειονομικής κρίσης και οι κρατικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις και στους
εργαζομένους να διασώσουν τις οικονομίες των χωρών. Στην πληθωριστική
κρίση που βιώνουμε, η διαμόρφωση των τιμών ενέργειας με όρους αγορών
έχει διαμορφώσει μη βιώσιμες συνθήκες για τις κοινωνίες.

H συζήτηση για την παρακμή του νεοφιλελεύθερου υποδείγματος δεν είναι
νέα. Πριν από μερικούς μήνες ο Γάλλος οικονομολόγος Τομά Πικετί δήλωνε
ότι «ο νεοφιλελευθερισμός είναι νεκρός από το 2008», τονίζοντας ότι «μετά
την οικονομική κρίση του 2008 έχει ανοίξει μια νέα ιστορική περίοδος» και

ΜΑΙΟΣ 2022

Το τέλος της κυριαρχίας του νεοφιλελευθερισμού(;) και η
συζήτηση για ένα νέο υπόδειγμα
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ότι «η πανδημία του κορονοϊού θα επιταχύνει τη μετάβαση αυτή», προσθέτοντας
ότι «το ερώτημα είναι αν θα αντικατασταθεί από τον νεοεθνικισμό της ποικιλίας
των Τραμπ – Μόντι – Μπολσονάρου – Brexit ή από μια νέα μορφή διεθνιστικού
σοσιαλισμού». Τον Ιούνιο του 2016 ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε από το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (Neoliberalism: Oversold?) προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση· ο
διεθνής οικονομικός οργανισμός-συνώνυμος της προώθησης νεοφιλελεύθερης
ατζέντας πολιτικών παραδεχόταν (εμμέσως) ότι κάποιες νεοφιλελεύθερες
πολιτικές οδήγησαν σε όξυνση των ανισοτήτων, καλώντας μάλιστα, «με βάση
το οικονομικό κόστος των ανισοτήτων», τους σχεδιαστές πολιτικών «να είναι
πιο ανοιχτοί στην αναδιανομή απ’ ό,τι είναι». Στις αρχές του 2022 το περιοδικόκήρυκας του οικονομικού (νεο)φιλελευθερισμού, ο Economist, κυκλοφόρησε
με τίτλο «Η νέα εποχή του παρεμβατισμού - Το μεγάλο κράτος επιστρέφει»,
αποτιμώντας αρνητικά -κατά τη δική του οπτική-τη σχετική τάση.
Σε πρόσφατο άρθρο του ο νομπελίστας οικονομολόγος και πρώην επικεφαλής
οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας Τζόζεφ Στίγκλιτζ τόνιζε ότι, όπως
συνέβη και με άλλες πρόσφατες αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία,
η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ανέδειξε την πλάνη τού να βασίζεται
κάποιος μόνο στις αγορές για τον μετριασμό των κινδύνων και την ενίσχυση
της ανθεκτικότητας των χωρών, υπογραμμίζοντας ότι ο νεοφιλελευθερισμός
απέτυχε σε μία ακόμη δοκιμασία και γι’ αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από
ένα νέο οικονομικό όραμα, βασισμένο σε νέες αξίες: «Η σημερινή έλλειψη
ανθεκτικότητας οφείλεται στη θεμελιώδη αποτυχία του νεοφιλελευθερισμού και
στο πλαίσιο πολιτικής που στηρίζει. Οι αγορές από μόνες τους είναι κοντόφθαλμες
και η χρηματιστικοποίηση της οικονομίας τις έχει κάνει ακόμη περισσότερο»,
επισημαίνει ο Στίγκλιτζ χαρακτηριστικά, καλώντας σε αναθεώρηση της
παγκοσμιοποίησης και των κανόνων της, αφού «έχουμε πληρώσει υψηλό τίμημα
για την υφιστάμενη (οικονομική) ορθοδοξία».
Εάν όντως το νεοφιλελεύθερο παράδειγμα στην παγκόσμια οικονομία πρόκειται
να αντικατασταθεί από ένα νέο, ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά του; Μια
πρώτη απάντηση σε επίπεδο αρχών έδωσε πριν από έναν περίπου χρόνου
η διακήρυξη της Συναίνεσης της Κορνουάλης από την G7. Η νέα Συναίνεση
έθεσε την ανθεκτικότητα (resilience) ως έννοια-κλειδί για το μέλλον της
παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης, φιλοδοξώντας να αντικαταστήσει
τη νεοφιλελεύθερη Συναίνεση της Ουάσιγκτον με ένα νέο πολιτικοοικονομικό
δόγμα.
Είναι αρκετά νωρίς για να απαντηθεί το αρχικό ερώτημα, εάν όντως, δηλαδή,
βιώνουμε την αποεδραίωση του νεοφιλελευθερισμού ως κυρίαρχου οικονομικού
και πολιτικού δόγματος - ίσως κάποιες εκτιμήσεις περί του τέλους του να
μπορούν να χαρακτηριστούν παράτολμες. Επιπρόσθετα, η ιδεολογική απαξίωση
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του κράτους από τους θιασώτες του νεοφιλελευθερισμού δεν σημαίνει
απαραίτητα ότι οι τελευταίοι δεν το χρησιμοποιούν για την εξυπηρέτηση των
πολιτικοοικονομικών σκοπών τους, είτε πρόκειται για την προώθηση της πολιτικής
τους ατζέντας είτε για τη διακίνηση ιδεών, όπως τόνισε χαρακτηριστικά σε
πρόσφατο άρθρο του ο ιστορικός και φιλόσοφος της οικονομικής σκέψη Φίλιπ
Μιρόφσκι. Οι συσχετισμοί και τα νέα δεδομένα που διαμορφώνουν οι πολλαπλές
κρίσεις της εποχής μας όμως δημιουργούν, αν όχι τις προϋποθέσεις, αν μη τι
άλλο το αίτημα, για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο και μια στροφή σε σχέση
με το οικονομικό μοντέλο που όχι μόνο δεν απάντησε στις προκλήσεις που
έθεσαν οι κρίσεις, αλλά και προκάλεσε ορισμένες εξ αυτών. Η κρίση του 20072008 ήταν ένα «καμπανάκι» για τη νεοφιλελεύθερη παγκόσμια οικονομική τάξη
και τη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Δύο ισχυρότερες κρίσεις αποτελούν
πειστήριο ότι η οικονομικοπολιτική ορθοδοξία δεν μπορεί να παραμείνει ως
έχει.
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ΗΠΑ - Κίνα: Ανταγωνισμός
ισχύος σε ένα νέο παγκόσμιο
οικονομικό τοπίο
Αντιγόνη Βουλγαράκη,

Πολιτική Επιστήμονας, MSc Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Πολιτική
Ένα χρόνο πριν, κατά τη διάρκεια του Boao Forum for Asia (αλλιώς και
«Ασιατικό Νταβός») ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζιπίνγκ, δήλωσε πως «ο
κόσμος χρειάζεται δικαιοσύνη και όχι ηγεμονία. Η παγκόσμια διακυβέρνηση
πρέπει να αντανακλά το εξελισσόμενο πολιτικό και οικονομικό τοπίο». Κατά
τις φετινές του δηλώσεις («να αντιταχθούμε στη μονομέρεια»), αν και
απέφυγε την ονομαστική αναφορά, είναι φανερό ότι εννοούσε τις ΗΠΑ, την
μοναδική χώρα στον κόσμο στην οποία μπορούν να προσαφθούν φιλοδοξίες
ηγεμονισμού.
Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ως συνέχεια της διαμάχης μεταξύ Κίνας-ΗΠΑ
και αποτυπώνουν το πραγματικό διακύβευμα για την κινεζική πολιτική. Η
Κίνα αμφισβητεί τους παγκόσμιους συσχετισμούς ισχύος και επιδιώκει την
αναθεώρηση της παγκόσμιας τάξης στην οποία θεωρεί ότι κυριαρχούν οι
Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, οι δύο υπερδυνάμεις αναδιοργανώνουν
το σύστημα συμμαχιών τους με σκοπό την τελική επικράτηση σε μια
πολυσύνθετη διαμάχη που πλέον διεξάγεται σε όλα τα επίπεδα: οικονομικό,
τεχνολογικό, γεωπολιτικό, ασφάλειας.
Η κλιμακούμενη αντιπαράθεση και η αβεβαιότητα για το μέλλον των
σινοαμερικανικών σχέσεων, ιδίως μετά την άτυπη σύγκλιση Κίνας-Ρωσίας
στο ουκρανικό και τη δήλωση περί «φιλίας δίχως όρια», προκαλούν
ανησυχίες για το ενδεχόμενο μιας πολιτικά ωθούμενης αποσύνδεσης των
οικονομιών της Δύσης από την Κίνα. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα συνιστούσε
παγκόσμιο οικονομικό σοκ και θα αμφισβητούσε ευθέως τη θεώρηση
της οικονομικής αλληλεξάρτησης ως σταθεροποιητικού παράγοντα
του διεθνούς συστήματος, ένα από τα μεγαλύτερα success stories της
παγκοσμιοποίησης, προοιωνίζοντας ταυτόχρονα την είσοδο σε μια φάση
αποπαγκοσμιοποίησης.
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Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Κίνα έχουν επιχειρήσει, αν όχι κινήσεις αποσύνδεσης,
σίγουρα περιορισμό της επιρροής και της ισχύος της απέναντι πλευράς
(εμπορικός πόλεμος, «μαύρη λίστα» επιχειρήσεων). Ενδιαφέρον έχει ο
στόχος της Κίνας για αυτάρκεια σε στρατηγικά προϊόντα, από τρόφιμα
μέχρι μεταλλεύματα και φυσικό αέριο, καθώς και η στρατηγική της Διπλής
Κυκλοφορίας1 που υιοθέτησε το Πεκίνο αποσκοπώντας στην ενίσχυση της
εγχώριας ζήτησης και στη μείωση της εξάρτησης από τις εξαγωγές. Ωστόσο,
η διαπίστωση ότι τα πράγματα βαίνουν προς την πλήρη αποσύνδεση χωρίς
βαθύτερη εξέταση θα ήταν επιφανειακή.

Από την πλήρη οικονομική αποσύνδεση…

1
Πρόκειται για την αναπτυξιακή στρατηγική που υιοθέτησε το Πεκίνο σε συνέχεια των οικονομικών
διαταραχών και της συρρίκνωσης της ζήτησης παγκοσμίως εξαιτίας της πανδημίας, καθώς και της
εμπορικής διαμάχης με τις ΗΠΑ. Στόχος είναι η απορρόφηση των προϊόντων από την εσωτερική αγορά
σε περίπτωση που υπάρξει μεγάλη μείωση των εξαγωγών.
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Η Κίνα είναι η δεύτερη οικονομία παγκοσμίως σε όρους ΑΕΠ και η
σημαντικότερη εξαγωγική δύναμη, με τις εξαγωγές της να ανέρχονται
σε 3,3 τρισ. δολάρια για το 2021 και το εμπορικό της πλεόνασμα σε 676
δισ. δολάρια. Αντιπροσωπεύει το 28% της παγκόσμιας παραγωγής, είναι
ο δεύτερος προορισμός επενδυτικών ροών (149 δισ. δολάρια το 2020),
έχει κομβικό ρόλο στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, ενώ μέσω του
(κυρίως γεωπολιτικού) εγχειρήματος One Belt One Road («Δρόμος του
Μεταξιού») εξασφαλίζει την οικονομική διείσδυση και την άσκηση επιρροής
σε 146 χώρες. Μόνο το διμερές εμπόριο αγαθών με τις ΗΠΑ ανήλθε το
τελευταίο έτος σε 657,4 δισ. δολάρια (η αξία των κινέζικων εξαγωγών στις
ΗΠΑ είναι τριπλάσια των αντίστοιχων αμερικανικών) ενώ με την ΕΕ, τον
«ν.1» εμπορικό εταίρο της Κίνας, ανήλθε στα 696 δισ. ευρώ Ταυτόχρονα, η
κινεζική αγορά είναι ο τρίτος σημαντικότερος προορισμός των ευρωπαϊκών
εξαγωγών με τις πρώτες θέσεις να καταλαμβάνονται από τη Γαλλία, τη
Γερμανία και την Ολλανδία, τρία ισχυρά κράτη-μέλη, με βαρύτητα λόγου
σε περίπτωση που τεθεί θέμα κυρώσεων στο Πεκίνο ή αναπροσαρμογή της
οικονομικής πολιτικής της ΕΕ προς την Κίνα (οι εξαγωγές της Γερμανίας
μόνο αγγίζουν τα 105 δισ. ευρώ για το 2021).
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Ενδεχόμενη αποσύνδεση θα σήμαινε διακοπή εμπορικών και επενδυτικών
σχέσεων και αποχώρηση επιχειρήσεων από το έδαφος της άλλης πλευράς
με εκτεταμένες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Για τις ΗΠΑ μόνο,
το εμπόριο με την Κίνα υπολογίζεται ότι καλύπτει 10 εκατ. θέσεις εργασίας
ενώ οι κινέζοι φοιτητές στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξάνουν το ΑΕΠ της χώρας
σχεδόν κατά 3,5 δισ. δολάρια ετησίως. Ταυτόχρονα, η δεσπόζουσα θέση
που έχει στην εξόρυξη και επεξεργασία πρώτων υλών (στις λεγόμενες
«σπάνιες γαίες») ενισχύει τη στρατηγική σημασία του Πεκίνου για την
δυτικές βιομηχανίες, τις τεχνολογίες αιχμής και την πολυπόθητη πράσινη
μετάβαση της Δύσης.
Υπό αυτά τα δεδομένα, δημιουργούνται ερωτήματα για το κατά πόσο θα
ήταν εφικτό -ή μάλλον πολιτικά επιθυμητό- να οδηγηθούμε προς μια πλήρη
οικονομική αποσύνδεση. Ο βαθμός αλληλεξάρτησης των οικονομιών ΔύσηςΚίνας (κυρίως της Δύσης) δεν αφήνει πολλά περιθώρια για μια καταφατική
απάντηση -τουλάχιστον επί του παρόντος, οδηγεί ωστόσο σε μια άλλη
διαπίστωση. Η αντιπαράθεση Δύσης-Ανατολής, με επικεφαλής τις ΗΠΑ και
την Κίνα αντίστοιχα, δεν παίρνει τον χαρακτήρα μιας αυστηρά διμερούς
διαμάχης στο πεδίο της οικονομίας. Αναδυόμενες δυνάμεις διεκδικούν όλο
και πιο έντονα την αναβάθμισή τους στον διεθνή συσχετισμό δυνάμεων και
επιζητούν την εδραίωση ενός πολυμερούς κόσμου.
Σε αυτήν την προσπάθεια παγιοποίησης μιας διαφορετικής παγκόσμιας
αρχιτεκτονικής η Κίνα έχει εξέχοντα ρόλο. Μέσω του επενδυτικού
εγχειρήματος OBOR αναδιαμορφώνει τη γεωπολιτική της Ευρασίας,
επηρεάζοντας Μεσόγειο και Αφρική, ενώ παράλληλα αναζητεί υβριδική
ηγεμονία εκτοξεύοντας την οικονομική της επιρροή. Η αποχώρηση των
ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, την οποία η Κίνα χαρακτήρισε ως «το τελευταίο
δειλινό της Αυτοκρατορίας», της δίνει ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες
αξιοποίησης του μεταβαλλόμενου τοπίου στην Κεντρική Ασία, ενώ μέσω
του Digital Silk Road καθίσταται όλο και πιο απαραίτητος εταίρος πλειάδας
χωρών, με στόχο οι επενδύσεις της να φτάσουν τα 15 τρισ. δολάρια έως το
2040.

… προς τις πολυεπίπεδες «περιφερειοποιήσεις»
Η Κίνα, που ποτέ δεν είδε θετικά το «Pivot to Asia»2 του Μπαράκ Ομπάμα,
χρησιμοποιώντας την οικονομική της επιρροή, φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε
2

Η αυξανόμενη σημασία της Νοτιοανατολικής Ασίας ως περιοχής ύψιστου στρατηγικού ενδιαφέροντος
οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να υιοθετήσουν τη στρατηγική «Pivot to Asia» (2011) υπό την έννοια της
ενδυνάμωσης των οικονομικών, στρατιωτικών, πολιτικών και διπλωματικών διμερών σχέσεων των ΗΠΑ
με τα κράτη του Ινδοειρηνικού, σε μια προσπάθεια ανάσχεσης της κινεζικής επιρροής στην ευρύτερη
περιοχή.
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περιφερειακό ηγεμόνα της ευρύτερης περιοχής του Ινδοειρηνικού, σε
μια λογική ανάσχεσης της αμερικανικής διείσδυσης στην Νοτιοανατολική
Ασία. Σφυρηλατεί δεσμούς ασφάλειας (πρόσφατη Συμφωνία μεταξύ Κίνας
και Νησιών Σολομώντα, σχήμα CRIP-Κίνα, Ρωσία, Ιράν, Πακιστάν -στον
αντίποδα του QUAD και της AUKUS)3, ενέργειας (αγωγοί Power of Siberia
για την ενεργειακή διασύνδεση Κίνας-Ρωσίας) και εμπορίου. Προσφάτως
τέθηκε σε ισχύ η μεγαλύτερη περιφερειακή οικονομική συμφωνία (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) μεταξύ της Κίνας
και 14 κρατών της Ασίας-Ειρηνικού (μεταξύ των οποίων η Αυστραλία και η
Ιαπωνία, δύο στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ) η οποία καλύπτει πληθυσμό 2,2 δισ.
ανθρώπων και αναμένεται να αυξήσει το διαπεριφερειακό εμπόριο κατά
43 δισ. δολάρια. Παράλληλα, ήδη δέκα συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου
μεταξύ Κίνας και κρατών ανά την υφήλιο βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση,
την ίδια στιγμή που η επικύρωση της επενδυτικής συμφωνίας Κίνας-ΕΕ είναι
λιγότερη πιθανή από ποτέ.
Η βαθιά ενσωμάτωση της Κίνας στο διεθνές οικονομικό σύστημα πιθανότατα
δεν θα επιτρέψει την αποσύνδεσή της από τις δυτικές οικονομίες, ενώ και
οι δυο υπερδυνάμεις θα θελήσουν να αποφύγουν μια ευθεία σύγκρουση. Η
αμφισβήτηση των ΗΠΑ ως δεδομένου ηγέτη του σύγχρονου κόσμου και η
αναδιάταξη περιφερειακών δυνάμεων οδηγεί σταδιακά στην ανάδυση ενός
πολυμερούς κόσμου, χαρακτηριστικό του οποίου είναι οι «περιφερειοποιήσεις»,
νοούμενες ως ζώνες ενισχυμένης οικονομικής, στρατιωτικής και εμπορικής
συνεργασίας. Το νέο πολυπολικό σύστημα που φαίνεται να διαμορφώνεται
θα έχει δύο κυρίαρχους πόλους (ΗΠΑ, Βρετανία, ΕΕ αφενός, Κίνα, Ρωσία
και φιλικές τους χώρες αφετέρου),καθώς και επιμέρους περιφερειακούς
πόλους. Στη διαμόρφωση/εδραίωση του νέου συστήματος συμβάλει και η
αυξανόμενη τάση διάβρωσης της παγκοσμιοποίησης των τελευταίων ετών,
ιδίως μετά το Brexit, τον απομονωτισμό της προεδρίας Τραμπ και την
αμερικανική στρατηγική της «διπλής ανάσχεσης», της απομόνωσης δηλαδή
της Κίνας και της Ρωσίας.
Η μετάβαση από μια παγκόσμια ανοιχτή οικονομία σε συστήματα λιγότερα
συνδεδεμένα μεταξύ τους θα γίνει μέσα από «περιφερειοποιήσεις» σε
οικονομικό επίπεδο (πχ RCEP), σε επίπεδο ασφάλειας (πχ QUAD, AUKUS,
Η Συμφωνία QUAD (Quadrilateral Security Dialogue) είναι ο Τετραμερής Διάλογος Ασφαλείας ανάμεσα
στην Αυστραλία, τις ΗΠΑ, την Ινδία και την Ιαπωνία. Η Συμφωνία AUKUS είναι η πρόσφατη Τριμερής
συμφωνία Ασφαλείας μεταξύ Αυστραλίας, ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασίλειου. Το σχήμα CRIP (ακρωνύμιο
των Κίνα, Ρωσία, Ιράν και Πακιστάν) νοείται ως μια de facto στρατηγική συνεργασία μεταξύ των κρατών
αυτών.
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CRIP) καθώς και σε πολιτικο-ιδεολογικό επίπεδο (πχ η πρόσφατη σύγκληση
της Συνόδου των Δημοκρατιών)4. Η ανακατεύθυνση της αμερικανικής
πολιτικής προς το friend-shoring (μετεγκατάσταση της παραγωγής στις
φιλικές χώρες ώστε η Δύση να μην εξαρτάται από μη φιλικές χώρες)
προϊδεάζει για τον κατακερματισμό της οικονομίας σε γεωπολιτικά
μπλοκ και αναδεικνύει μια νέα σύλληψη της παγκοσμιοποίησης, αυτή της
«παγκοσμιοποίησης μεταξύ φίλων». Τέτοιες διεργασίες θα οδηγούσαν σε
νέες καταστάσεις. Αν για παράδειγμα η Κίνα απαντήσει δημιουργώντας ένα
μπλοκ Renminbi που θα της επέτρεπε να συναλλάσσεται αποκλειστικά στο
νόμισμά της, θα μιλούσαμε για την απαρχή της από-δολαριοποίησης.
Τα πράγματα περιπλέκονται και για την ΕΕ η οποία (σύμφωνα με το Πεκίνο
πρέπει «να σταματήσει να κρατά το κερί στον διάβολο») οφείλει να
αναλογιστεί αν και σε ποιο βαθμό πρέπει να εμπλακεί στην σινοαμερικανική
αντιπαράθεση. Η δύσκολη ισορροπία που καλείται να διατηρήσει μεταξύ
των οικονομικών της συμφερόντων με το Πεκίνο και της διατήρησης του
διατλαντικού δεσμού -που εξ αντικειμένου ενισχύεται με τη συνθήκη που
έχει διαμορφωθεί με την Ρωσία, ενδεχομένως να λειτουργήσει αφυπνιστικά/
ως καταλύτης για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας και στρατηγικά αυτόνομης
εξωτερικής πολιτικής. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι η ώρα της
αποκλιμάκωσης και της διαμόρφωσης μιας σταθερής και προβλέψιμης
σχέσης μεταξύ των διάφορων πόλων του διεθνούς συστήματος δεν έχει
έρθει ακόμη.

4

Η Συμφωνία QUAD (Quadrilateral Security Dialogue) είναι ο Τετραμερής Διάλογος Ασφαλείας ανάμεσα
στην Αυστραλία, τις ΗΠΑ, την Ινδία και την Ιαπωνία. Η Συμφωνία AUKUS είναι η πρόσφατη Τριμερής
συμφωνία Ασφαλείας μεταξύ Αυστραλίας, ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασίλειου. Το σχήμα CRIP (ακρωνύμιο
των Κίνα, Ρωσία, Ιράν και Πακιστάν) νοείται ως μια de facto στρατηγική συνεργασία μεταξύ των κρατών
αυτών.
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Με τη γλώσσα της διπλωματίας στο
εξωτερικό και της καταπίεσης στο
εσωτερικό ο Ερντογάν
Έλενα Μπουλετή,

Ιστορικός, διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου
Οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις επιβεβαιώνουν τους σκεπτικιστές
αναφορικά με την κατάσταση στην Τουρκία, καθώς παραμένουν τόσο
ρευστές και ευμετάβλητες ώστε να μην επιτρέπουν ασφαλείς ακόμη
προβλέψεις, σε σχέση με τις επικείμενες εκλογές και τη διαφαινόμενη
-για μεγάλο μέρος της τουρκικής κοινωνίας και των ευρωπαίων αναλυτώνήττα του κυβερνητικού συνασπισμού και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
που τον προσωποποιεί. Λόγω της δεδομένης φθοράς του κυβερνητικού
συνασπισμού και των μεγάλων προβλημάτων της τουρκικής οικονομίας,
συνεπεία των πολιτικών αυτού του συνασπισμού, ο Τούρκος Πρόεδρος
φαίνεται διατεθειμένος να ελιχθεί υπαναχωρώντας από προηγούμενες
επιλογές που του είχαν κοστίσει, προκειμένου να κάνει στην παρούσα
συγκυρία διαχείριση ζημιών, να δώσει ανάσες στην τουρκική οικονομία και
παράταση στη παραμονή του στην εξουσία.

Οι προσφορές για διαμεσολάβηση της Τουρκίας στις προσπάθειες
διαπραγματεύσεων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η
επιδίωξη να εμφανιστεί η χώρα ως περιφερειακή δύναμη τάσσονται στο ίδιο
πλαίσιο και έχουν ως στόχο να καταστεί η Τουρκία αν όχι ισότιμος, πάντως
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Χωρίς να ασκήσει φυσικά καμία αυτοκριτική στη μεταστροφή από τις οριακά
αντιφατικές πολιτικές επιλογές που είχε κάνει στο παρελθόν, ο Ερντογάν
φαίνεται να επιλέγει πολιτικές επαναπροσέγγισης με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και
την Σαουδική Αραβία, ενώ επιλέγει να συντηρεί την ένταση με την Ελλάδα.
Για διαφορετικούς λόγους σε κάθε περίπτωση, ο πραγματιστής πολιτικός
αποπειράται μια μάλλον ευκαιριακή αναθεώρηση «ακανθωδών» ζητημάτων
εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων της Τουρκίας με τη γνώση ότι
η ανοχή του τουρκικού λαού απέναντί του εξαντλείται παράλληλα με την
τουρκική οικονομία. Έτσι παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν ήταν ιδιαίτερα
οξύς στις απόψεις και τις επιλογές του και στις τρεις προαναφερθείσες
περιπτώσεις, τώρα ανακρούει πρύμναν, έστω και συγκυριακά.
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συνομιλητής των μεγάλων δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη
περιοχή. Η επαμφοτερίζουσα στάση που τήρησε μετά την εισβολή και η μη
συμμετοχή στις κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, αν και η Τουρκία είναι χώραμέλος του ΝΑΤΟ, επελέγη για τον ίδιο λόγο αλλά και επειδή μια άλλη στάση
θα είχε και σημαντικές οικονομικές συνέπειες για την ίδια, συνέπειες που
ενδεχομένως να μην ήταν σε θέση να διαχειριστεί χωρίς σοβαρό αντίκτυπο
για την ήδη φθίνουσα δημοφιλία του ο πρόεδρος Ερντογάν, αφού όπως είχε
δηλώσει και ο Τούρκος ΥΠΕΞ τις κυρώσεις «πρέπει κανείς να μπορεί να τις
αντέξει και οικονομικά». Έτσι π.χ. για φέτος οι τουριστικοί πράκτορες της
Τουρκίας περιμένουν ότι θα λειτουργήσουν ως «προνομιακός» προορισμός
για τους Ρώσους τουρίστες για λόγους προφανείς, αναμένοντας ότι θα
έχουν περί τα 7 εκατομμύρια επισκέπτες από τη Ρωσία ενώ πέρσι είχαν
περί τα 4.7.
Και ενώ ο Τούρκος πρόεδρος δηλώνει ότι «μια από τις μεγαλύτερες
ευλογίες για λογαριασμό της ανθρωπότητας θα ήταν πρώτα η κατάπαυση
του πυρός και μετά μια διαρκής ειρήνη μεταξύ των δύο γειτόνων μας»
προβάλλοντας ένα συναινετικό - φιλειρηνικό προφίλ στο εξωτερικό, στο
εσωτερικό της χώρας εξακολουθεί να λειτουργεί ως απηνής διώκτης κάθε
διαφορετικής άποψης. Ο Οσμάν Καβαλά, αφού έμεινε στη φυλακή χωρίς
δίκη για 4,5 χρόνια, την περασμένη Δευτέρα καταδικάστηκε σε ισόβια χωρίς
αναστολή, μια απόφαση που σημαίνει ισόβια φυλάκιση για τον ακτιβιστή
και φιλάνθρωπο Καβαλά, αν η απόφαση δεν ανατραπεί εφετειακά. Για
τη συγκεκριμένη υπόθεση υπήρξαν διεθνείς αντιδράσεις και παλαιότερα,
με διαδοχικές αποφάσεις μετά τον Δεκέμβριο του 2019 του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) που αποτελεί το δικαστικό
βραχίονα του Συμβουλίου της Ευρώπης) και ένα ενδιάμεσο ψήφισμα της
Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που ζητούσαν την
άμεση απελευθέρωσή του Καβαλά που βρισκόταν στη φυλακή επί χρόνια
χωρίς να δικάζεται. Τέλη του 2021, δέκα χώρες (μεταξύ των οποίων ΗΠΑ,
Γερμανία και Γαλλία) είχαν ζητήσει το ίδιο με τον πρόεδρο Ερντογάν να
κηρύσσει οργισμένος τους πρέσβεις τους ανεπιθύμητους (personae non
gratae) στη χώρα. Η κρίση είχε τελικά αποσοβηθεί με υπαναχώρηση κυρίως
της τουρκικής πλευράς. Τώρα, το γερμανικό ΥΠΕΞ μίλησε εκ νέου «για
καταστροφικό μήνυμα για την κοινωνία των πολιτών και συνολικά για την
κατάσταση του κράτος δικαίου στην Τουρκία», το ΕΔΑΔ συνεχίζει να πιέζει,
ενώ την παραίνεση να αποφυλακιστεί ο Καβαλά επανέλαβε και ο πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ/
PACE), Τάινι Κοξ, με δηλώσεις καταδίκης του γεγονότος να έχουν γίνει και
από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Ελλάδα.
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Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση Ερντογάν ενδιαφέρεται να στείλει ένα
μήνυμα μέσω της συγκεκριμένης υπόθεσης, κυρίως στα εσωτερικά της
ακροατήρια. Ένα μήνυμα σταθερότητας και δύναμης στο συντηρητικό
κομμάτι της κοινωνίας που την ακολουθεί και την ψηφίζει αλλά και ένα
μήνυμα εκφοβισμού και προειδοποίησης σε εκείνο το προοδευτικό κομμάτι
που ελπίζει σε αυτόνομη έκφραση, αλλαγή και διέξοδο. Αυτή η διέξοδος,
είναι σα να ξεκαθαρίζει ο Τούρκος Πρόεδρος ότι δεν θα προέλθει σε καμία
περίπτωση από τον ίδιο και την κυβέρνησή του και είναι μια ελευθερία που
θα εκχωρηθεί τελευταία στην τουρκική κοινωνία, μια ελευθερία την οποία
δεν είναι διατεθειμένος να διαπραγματευθεί καθώς είναι εντελώς ασύμβατη
με τη δική του εξουσία. Η κοινωνική αμφισβήτηση και διαμαρτυρία που
εξέφρασε το Γκεζί, καθώς δεν ήταν πολιτικά χειραγωγούμενη αλλά πολιτική
στην ουσία της και ακραιφνώς αντιπολιτευτική ως τέτοια, συγκέντρωσε τη
μήνη του Προέδρου, ο οποίος διέγνωσε σε αυτή τον απόλυτο «εσωτερικό
εχθρό». Η στάση του λοιπόν στο εσωτερικό και εκείνη στο εξωτερικό
φαίνονται αντιφατικές αλλά δεν είναι. Πρόκειται για πολιτικές επιβίωσης
και αναπαραγωγής της αυταρχικής, κρατικής του εξουσίας, με παράλληλη
διαλλακτική πολιτική στο εξωτερικό για τη δημιουργία συγκυριακών
ισορροπιών δυνάμεων και καταστολή/καταπίεση της κοινωνίας των πολιτών
στο εσωτερικό και έλεγχο μέσω του φόβου. Η παραδειγματική τιμωρία κάθε
φωνής που μπορεί να εκφράσει ανατρεπτικό κοινωνικό λόγο και να κάνει
τη διαφορά θα «αγοράσει χρόνο» ενδεχομένως για τον Τούρκο Πρόεδρο.
Το πόσο χρόνο βέβαια, μένει να φανεί, καθώς και οι εκλογές είναι κοντά
αλλά και η τουρκική κοινωνία απάντησε στην απόφαση για τον Καβαλά
διαδηλώνοντας με το σύνθημα που έγινε και τάση στα τουρκικά Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης, #GeziyiSavunuyoruz (υποστηρίζουμε το Γκεζί).
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Έχει σημασία ότι ο Τούρκος Πρόεδρος έψεξε αρχικά και προ της απόφασης
της τουρκικής δικαιοσύνης το ΕΔΑΔ ως αναρμόδιο να εκφράζει κρίση πριν
εκδοθούν οι αποφάσεις των τουρκικών δικαστηρίων, ενώ στη συνέχεια
το θεώρησε αναρμόδιο επειδή εκδόθηκαν, με την «μετριοπαθή» δήλωση
«Ιδού, η ετυμηγορία απαγγέλθηκε. Οφείλετε να συμμορφωθείτε. Είτε το
κάνετε είτε όχι, η απόφαση θα εκτελεστεί». Ο Καβαλά μίλησε για «δικαστική
δολοφονία» του και για σαφή και εκδικητική επιρροή του Τούρκου Προέδρου
στη δικαστική απόφαση, ενώ και η τουρκική αντιπολίτευση κατηγόρησε
την κυβέρνηση για χειραγώγηση της δικαιοσύνης. Είναι λοιπόν εμφανές
ότι στην περίπτωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
της διαφορετικής άποψης, ο πρόεδρος Ερντογάν -και το σύστημα που
ελέγχει- δεν έχουν αλλάξει στάση, αντιθέτως είναι σαν να επιδιώκουν μια
ιδιότυπη «επίδειξη δύναμης», ιδιαίτερα στην περίπτωση του Καβαλά και
του κινήματος του Γκεζί, καθώς μαζί του καταδικάστηκαν με βαρύτατες
ποινές για «συνομωσία κατά του καθεστώτος» και άλλοι 7 ακτιβιστές που,
σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έδρασαν μαζί του.
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Η πολιτική και οικονομική κρίση στο
Πακιστάν: Νέο πεδίο περιφερειακής
αστάθειας;
Ειρήνη Γιαννοπούλου,
Πολιτική Επιστήμονας

Η πολιτική ζωή στο Πακιστάν, ήδη από την ανεξαρτησία του από τη Βρετανική
Αυτοκρατορία τo 1947, χαρακτηρίζεται από έντονη πολυπλοκότητα,
αντιπαλότητα μεταξύ των κυρίαρχων πολιτικών οικογενειών και καθοριστική
παρέμβαση του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα,
ο κοινοβουλευτισμός και η συνταγματική διακυβέρνηση κλονίστηκαν ουκ
ολίγες φορές στη χώρα, με τον στρατό να καταλαμβάνει την εξουσία μέσω
πραξικοπημάτων σχεδόν για τρεις διαδοχικές περιόδους διάρκειας περίπου
δέκα ετών η καθεμία, από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 έως και το 2008
-με κάποια ολιγοετή διαλείμματα εύθραυστης δημοκρατίας. Σήμερα, η
Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν φέρει το πολίτευμα της κοινοβουλευτικής
δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να είναι αρχηγός της κυβέρνησης και τον
Πρόεδρο αρχηγός του κράτους. Ο πάνω από 220 εκατομμύρια πληθυσμός
της χώρας εκπροσωπείται από τα δύο κοινοβουλευτικά νομοθετικά σώματα,
την Εθνοσυνέλευση (Κάτω Βουλή) και τη Γερουσία (Άνω Βουλή). Τα τρία πιο
ισχυρά κόμματα στη χώρα είναι το Πακιστανικό Κίνημα για τη Δικαιοσύνη με
αρχηγό τον Ίμραν Χαν, η Πακιστανική Μουσουλμανική Λίγκα με αρχηγό τον
Σεμπάζ Σαρίφ (της ισχυρής πολιτικής οικογένειας Σαρίφ της περιφέρειας
Πουντζάμπ) και το κεντροαριστερό σοσιαλδημοκρατικό Λαϊκό Κόμμα
του Πακιστάν με αρχηγό τον Μπιλαουάλ Μπούττο Ζαρντάρι (της ισχυρής
πολιτικής οικογένειας Μπούττο-Ζαρντάρι της περιφέρειας Σιντ).
Στις εκλογές του 2018 νικητής ήταν ο διεθνούς φήμης πρωταθλητής
του πακιστανικού εθνικού αθλήματος κρίκετ, με έντονη φιλανθρωπική
δραστηριότητα, Ίμραν Χαν, ο οποίος με τη βοήθεια μικρών κομμάτων (και
για πολλούς με καθοριστική εμπλοκή επιφανών αξιωματούχων του στρατού
υπέρ του) σχημάτισε κυβέρνηση και νίκησε τον Σαρίφ και τον Μπούττο.
Η νίκη του Πακιστανικού Κινήματος για τη Δικαιοσύνη θεωρήθηκε πως
θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα σελίδα στη εσωτερική και εξωτερική
πολιτική του Πακιστάν έπειτα από δεκαετίες εναλλαγής κυβερνήσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ #5

26

ανάμεσα στη Μουσουλμανική Λίγκα των Σαρίφ και τους κοσμικούς
σοσιαλδημοκράτες των Μπούττο, με ενδιάμεσα στρατιωτικά καθεστώτα.
Στην προεκλογική του εκστρατεία ο Χαν υποσχόταν πως θα απελευθέρωνε
τη χώρα από της διεφθαρμένες πολιτικές ελίτ, καθιστώντας εκείνους που
έπρεπε υπόλογους για υπεξαίρεση και διασπάθιση δημόσιου χρήματος και
για πολιτικές αυθαιρεσίες. Παράλληλα, υποστήριζε πως βασικό του μέλημα
ήταν η δημιουργία «ισλαμικού κοινωνικού κράτους» και η αντιμετώπιση
της σοβαρότατης οικονομικής κρίσης που μάστιζε τα χαμηλά κοινωνικά
στρώματα, αλλά και τη μεσαία τάξη, εξαιτίας του ραγδαία αυξανόμενου
πληθωρισμού, της κατακόρυφης πτώσης του πακιστανικού ρούπι, καθώς
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη διαμόρφωση ευκαιριών για τη
νέα γενιά.

Φοβούμενος πως θα έχανε την ψήφο εμπιστοσύνης ο Χαν αιτήθηκε
στον Πρόεδρο Αλβί να διαλύσει τη Βουλή και να καλέσει σε εκλογές. Ο
Πρωθυπουργός υποστήριζε πως η έκκληση σε ψήφο δυσπιστίας ήταν μια
καλά σχεδιασμένη σκευωρία της αντιπολίτευσης και του στρατού εναντίον
του στην οποία είχαν εμπλακεί ενεργά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά
την αρχική υποστήριξη του στρατού προς τον Χαν κατά την εκλογή του,
υποστηρίζεται πως υπήρξε ρήξη μεταξύ τους τους περασμένους μήνες,
γεγονός που συνέβαλε στην «απονομιμοποίησή» του, επιβεβαιώνοντας
παράλληλα τον ισχυρό ρόλο του στρατού στην πακιστανική πραγματικότητα.
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Σύμφωνα με το Trading Economics, το δημόσιο χρέος του Πακιστάν το 2020
αποτελούσε το 86% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο πληθωρισμός παρουσιάζει
σταθερή αύξηση όντας παράλληλα και ο υψηλότερος στη Νότια Ασία,
ξεπερνώντας το 13% τον Απρίλιο του 2022. Το ποσοστό φτώχειας είναι
υψηλό και αυξάνεται σταθερά. Η πανδημία δεν βοήθησε στην αντιμετώπιση
των κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων της χώρας, ενώ η πολιτική, οικονομική
και ανθρωπιστική κρίση στο γειτονικό Αφγανιστάν είχε αρνητικές συνέπειες
και για το Πακιστάν. Ήδη από το 2019 η πακιστανική κυβέρνηση δεσμεύτηκε
στο ΔΝΤ, λαμβάνοντας δάνειο διάσωσης 6 δισ. δολαρίων. Η εγχώρια
οικονομική συνθήκη έδωσε τη δυνατότητα στους πολιτικούς αντιπάλους
του Χαν και σε μια μερίδα της πακιστανικής κοινωνίας να ισχυριστεί πως
ο Πρωθυπουργός δεν κατάφερε να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του για
ουσιαστική μεταρρύθμιση και οικονομική εξυγίανση. Αποκορύφωμα της
δυσαρέσκειας ήταν το αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην
Εθνοσυνέλευση για ψήφο δυσπιστίας προς τον Χαν, λόγω μη χρηστής
διακυβέρνησης και αδυναμίας αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, ειδικά
του πληθωρισμού και της ακρίβειας βασικών αγαθών, όπως τα καύσιμα και
τα τρόφιμα.
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Έπειτα από έντονες πολιτικές αντεγκλήσεις και εκατέρωθεν ισχυρισμούς
για βαθιά συνταγματική και πολιτική κρίση, η αντιπολίτευση απευθύνθηκε
στο Ανώτατο Δικαστήριο προκειμένου εκείνο να εξετάσει τη νομιμότητα
του αιτήματος του Πρωθυπουργού για διάλυση της Βουλής. Ομόφωνα
το Δικαστήριο αποφάνθηκε για την αντισυνταγματικότητα του αιτήματος
και, ως εκ τούτου, η ψηφοφορία για εμπιστοσύνη ή μη στην κυβέρνηση
του Κινήματος Δικαιοσύνης διενεργήθηκε στην Εθνοσυνέλευση στις αρχές
Απριλίου. Πράγματι, ο Χαν δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης και προσωρινός
Πρωθυπουργός έγινε ο αρχηγός του δεύτερου ισχυρότερου κόμματος,
της Μουσουλμανικής Λίγκας, Σεμπάζ Σαρίφ. Έτσι, ο Χαν έγινε ο πρώτος
Πρωθυπουργός που έχασε ψήφο εμπιστοσύνης από την πακιστανική Κάτω
Βουλή, αλλά προστέθηκε στη μακροσκελή λίστα αρχηγών κυβέρνησης της
χώρας που δεν ολοκλήρωσαν την πενταετία.
Ήδη από τις αρχές της πολιτικής κρίσης, δεκάδες χιλιάδες Πακιστανοί,
με μεγάλο ποσοστό αυτών να ανήκουν στη νέα γενιά, κατέβαιναν τακτικά
στους δρόμους πολλών πόλεων, από το Καράτσι μέχρι το Ισλαμαμπάντ,
διαδηλώνοντας υπέρ του Χαν και τις διατήρησής του στην εξουσία και κατά
της επανόδου της διεφθαρμένης ελίτ, κάνοντας επίσης λόγο για συνωμοσίες
ξένων δυνάμεων κατά της ηγεσίας του Κινήματος Δικαιοσύνης, με το
αντιαμερικανικό αίσθημα να είναι βασικό χαρακτηριστικό των διαδηλώσεων.
Εν αντιθέσει, δεν υπήρξε αντίστοιχη λαϊκή στήριξη στην αντιπολίτευση και
το νέο Πρωθυπουργό Σαρίφ. Μάλιστα, μετά την έκδοση της έρευνας των
Panama Papers το 2016, ο πρώην Πρωθυπουργός της χώρας και αδερφός
του Σεμπάζ Σαρίφ, Ναουάζ Σαρίφ, και τα παιδιά του καταδικάστηκαν σε
ποινές φυλάκισης από ένα έως δέκα έτη και σε χρηματική ποινή άνω των
10 εκατομμυρίων δολαρίων με κατηγορίες για επί δεκαετίες διαφθορά και
ξέπλυμα χρήματος σε offshore εταιρίες στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Ο τωρινός Πρωθυπουργός υποστήριξε την οικογένειά του και χαρακτήρισε
τις κατηγορίες ως «αντιδημοκρατικές», εντείνοντας στην κοινή γνώμη
την εντύπωση περί αναξιοπιστίας του. Επομένως, θεωρείται από πολλούς
αναλυτές πως στις επόμενες εκλογές του 2023 ο Σαρίφ δε θα μπορέσει να
αποκτήσει εύκολα την εύνοια των ψηφοφόρων, σε αντίθεση με τον Χαν που,
διαθέτοντας και αντιπολιτευτική εμπειρία από τη δεκαετία του ’90, ήδη, ως
ένα βαθμό, την έχει, καθώς αυτοπαρουσιάζεται ως αδικημένος και θύμα
της στρατιωτικής και αμερικανικής εμπλοκής στα πολιτικά πράγματα.
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Εξωτερική πολιτική, στρατός και αλλαγή κυβερνήσεων
Η βασική παράμετρος που διαχρονικά έχει αποτελέσει σημείο ρήξης μεταξύ
του στρατού και των κυβερνήσεων είναι η εξωτερική πολιτική. Σε ό,τι αφορά
τις ινδοπακιστανικές σχέσεις, για το στρατό, η ινδική ηγεμονία στην περιοχή
και κυρίως το ζήτημα της διαφιλονικούμενης περιοχής του Κασμίρ αποτελεί
πρώτιστο ζήτημα ασφάλειας για τη χώρα. Η όξυνση των εντάσεων στο
Κασμίρ κατά τη διακυβέρνηση Χαν δυσχέρανε τις ινδοπακιστανικές σχέσεις,
ιδίως από το ’19 κι έπειτα, παρά κάποιες αρχικές συζητήσεις για οικονομικές
συμφωνίες. Αντιθέτως, η Πακιστανική Μουσουλμανική Λίγκα έχει μια πολιτική
παρακαταθήκη προσεγγίσεων με την Ινδία, σε μια προσπάθεια εξομάλυνσης
και σταθεροποίησης των διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ
των δύο χωρών. Πολλοί, επομένως, αναμένουν εκ νέου επαφές με τη
γειτονική ισχυρή δύναμη κατά την ηγεσία Σαρίφ. Είναι σημαντικό στο σημείο
αυτό να αναφερθεί πως πρόκειται στο επόμενο διάστημα να διοριστεί
νέος Αρχηγός του Στρατού στο Πακιστάν, μετά την άρνηση του έως τώρα
αρχηγού Μπάτζουα για ανανέωση της θητείας του. Έτσι, το ενδεχόμενο
για μια επαναπροσέγγιση Σαρίφ και στρατού, ιδίως όσον αφορά τα θέματα
εξωτερικής πολιτικής, παραμένει ανοιχτό – αλλά όχι βέβαιο.

Βασικό μέλημα του Πακιστάν επί Χαν, ιδίως μετά την επάνοδο των Ταλιμπάν
στο Αφγανιστάν, ήταν (τουλάχιστον έως την ανατροπή Χαν) η διατήρηση
της σταθερότητας στην περιοχή, η επικέντρωση στη διμερή και πολυμερή
διπλωματική δίοδο για τη σταθεροποίηση των νέων συσχετισμών ισχύος
στη Νότια Ασία και η αποφυγή εμπλοκής σε διεθνείς ανταγωνισμούς. Έτσι,
στηρίζεται στις ήδη καλές και στέρεες πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με
την Κίνα και τη διεύρυνση των σχέσεων με το Ιράν και τη Ρωσία. Μάλιστα, η
ουδέτερη στάση της πρώην κυβέρνησης του Πακιστάν ως προς την ουκρανική
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Αν και το Πακιστάν τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει αποτελέσει έναν
από τους σημαντικότερους συμμάχους των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά της
τρομοκρατίας και παρά το γεγονός πως η αμερικανική οικονομική βοήθεια
προς αυτό έχει ξεπεράσει τα έξι δισ. δολάρια τα τελευταία έτη, οι σχέσεις
της κυβέρνησης Χαν με τις ΗΠΑ, ιδίως μετά την ανάληψη της εξουσίας
από τον Τ. Μπάιντεν, χαρακτηρίζονται από αλλεπάλληλες ταραχές. Ο Χαν
χαρακτήρισε τη συμμαχία του Πακιστάν με τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας ως μια από τις πιο μελανές σελίδες στη σύγχρονη ιστορία
της χώρας, ενώ μετά την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το
Αφγανιστάν, ο πρώην πλέον Πρωθυπουργός έδωσε συγχαρητήρια στους
Ταλιμπάν για την απελευθέρωση της χώρας από τα αμερικανικά δεσμά.
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κρίση και η μη ακύρωση της κανονισμένης συνάντησης Πούτιν-Χαν στο
Κρεμλίνο για την υπογραφή ενεργειακής συμφωνίας την ίδια μέρα με την
έναρξη της ρωσικής επέμβασης στην Ουκρανία, θεωρήθηκε από πολλούς
ως «το κερασάκι στην τούρτα» για τη δυσαρέσκεια του στρατού και των
ΗΠΑ για τις επιλογές του Χαν στην εξωτερική πολιτική.

Εσωτερική αστάθεια και αβεβαιότητα για το μέλλον
Το Πακιστάν βρίσκεται σε μια εξαιρετικά στρατηγική γεωγραφική θέση,
είναι πυρηνική δύναμη, έχει έναν καλά εκπαιδευμένο στρατό και μια από
τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής όπλων παγκοσμίως, ενώ είναι
μια από τις πολυπληθέστερες χώρες στον κόσμο. Επομένως, οι επιλογές
των κυβερνήσεων της χώρας σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής παίζουν
σημαντικό ρόλο στους συσχετισμούς ισχύος σε περιφερειακό, αλλά και
διεθνές επίπεδο, καθιστώντας τη χώρα έναν σημαντικό συνομιλητή για τις
περιφερειακές δυνάμεις, αλλά και για τις ΗΠΑ. Η παρούσα, όμως, πολιτική
κρίση στο Πακιστάν αναδεικνύει τις δομικές και βαθιές πολιτικές αδυναμίες
στο εσωτερικό του κράτους και κυρίως σε σχέση με την κυριαρχία του
στρατού και των μυστικών υπηρεσιών στη χάραξη πολιτικής. Η περαιτέρω
ενίσχυση τζιχαντιστικών τρομοκρατικών οργανώσεων στο Πακιστάν και
η δυσαρέσκεια του λαού για την πολιτική κρίση αναδεικνύουν την έντονη
αστάθεια που επικρατεί σε κοινωνικό επίπεδο. Οι επόμενοι μήνες έως
τις εκλογές θα αποτελέσουν μεταβατική περίοδο για τη χώρα, όπου
πιθανώς οι εντάσεις μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, του στρατού, των
παραστρατιωτικών οργανώσεων, αλλά και εξωτερικών ισχυρών δρώντων
θα οξυνθούν, αφήνοντας μικρά περιθώρια στο Σαρίφ να ασκήσει συμπαγή
εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Η ευρεία αστάθεια στο Πακιστάν δύναται
να επηρεάσει σημαντικά την περιοχή της Νότιας και Κεντρικής Ασίας, με
την αφγανική και ουκρανική κρίση να είναι στο επίκεντρο των διπλωματικών
συζητήσεων. Σε αυτές τις συνθήκες, ο λαός του Πακιστάν παραμένει ο πιο
άμεσα και μακροχρόνια επηρεασμένος από τους πολιτικούς ανταγωνισμούς
και την ανικανότητα αντιμετώπισης των οξύτατων οικονομικών προβλημάτων
της χώρας.
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Εκλογές στην Αυστραλία 2022: Η
«πρόοδος», η «συντήρηση» και η
AUKUS
Άρης Παπαδόπουλος,
Πολιτικός Επιστήμονας

Η επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου έγινε στις 12 Απριλίου 2022,
έπειτα από τη διάλυση της Βουλής κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού
Σκοτ Μόρισον. Κατά την προεκλογική περίοδο, που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη,
έχουν έρθει στο προσκήνιο ζητήματα που άπτονται ποικίλων θεμάτων, από
την κλιματική κρίση ως το προσφυγικό-μεταναστευτικό, όπου διακυβεύεται η
διαδικασία εξέτασης της χορήγησης αδειών παραμονής στους μετανάστες,
αλλά και το πόσοι από αυτούς θα γίνονται εντέλει δεκτοί. Πρωταγωνιστικό
ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει ο τομέας της οικονομίας, ο οποίος
συνήθως αποτελεί το σημείο καμπής που κρίνει την έκβαση της αναμέτρησης
ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερα κόμματα, ήτοι τη μέχρι πρότινος κυβερνητική
πλειοψηφία της Συμμαχίας Φιλελευθέρων-Εθνικών (Liberal-National Coalition) και το Αυστραλιανό Εργατικό Κόμμα (Australian Labor Party), το οποίο
έχει ηττηθεί από τη Συμμαχία σε τρεις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις
(το 2013, το 2016 και το 2019) και είναι, εδώ και 12 συνεχή έτη, το κύριο
κόμμα της αντιπολίτευσης στα δύο νομοθετικά σώματα.

Οι Εργατικοί, από την πλευρά τους, έχουν κάνει σημαία του προεκλογικού
τους προγράμματος την ενίσχυση με νέο εξοπλισμό, υποδομές αλλά και
ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου συστήματος υγείας, με παράλληλη
αναβάθμιση των υφιστάμενων και κατασκευή νέων δομών πρωτοβάθμιας
φροντίδας στις μεγαλύτερες πόλεις της Αυστραλίας, όπου και βάσιμα
προσδοκούν να πετύχουν ευρεία πλειοψηφία. Εντούτοις, πρόσφατα ο
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Ειδικότερα, οι Συντηρητικοί του Μόρισον επαίρονται για τη «δημιουργία
600.000 νέων θέσεων εργασίας, με έμφαση στην ύπαιθρο και τη Δυτική
Αυστραλία» την τελευταία τριετία, για την «ισορροπημένη» μεταναστευτική
πολιτική της Αυστραλίας, που είναι ανάγκη να συνεχιστεί (προσομοιάζει
με εκείνη του Ellis Island στις ΗΠΑ προ αιώνος…), αλλά και για την
«επιτυχημένη διαχείριση» της υγειονομικής κρίσης με μέτρα περιορισμού
των ατομικών ελευθεριών που χαρακτηρίστηκαν πρωτόγνωρα, όντας από
τα αυστηρότερα παγκοσμίως.
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επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος Άντονι Αλμπανίζ δήλωσε ότι, αν εκλεγεί,
δεν προτίθεται ούτε να αυξήσει κατά πολύ τη φορολογία των πλέον εύπορων
κοινωνικών στρωμάτων, αλλά ούτε και να μειώσει τα φορολογικά κίνητρα για
τις μεγάλες επιχειρήσεις, τα οποία έχουν θεσμοθετήσει τα τελευταία εννέα
έτη οι συντηρητικές κυβερνήσεις των Άμποτ, Τέρνμπουλ και Μόρισον. Επίσης,
ο στόχος για μείωση κατά 0,5% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ως το
2030, που είχε τεθεί κατά προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, έχει μετριαστεί,
με αποτέλεσμα η έλλειψη ριζοσπαστισμού του Εργατικού Κόμματος να
ερμηνεύεται από πολλούς ως ανάγκη για μετριοπαθέστερες εξαγγελίες, με
απώτερο σκοπό την επιστροφή στην εξουσία πάση θυσία, ενώ από άλλους ως
κάτι φυσιολογικό, καθώς «αριστερότεροι» σχηματισμοί, όπως (θεωρείται στην
Αυστραλία) το κόμμα των Πρασίνων, καλύπτουν επαρκέστερα τον πολιτικό
χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς και της οικολογίας.
Οι Πράσινοι προσπαθούν, με τη σειρά τους, να στρέψουν την προσοχή
του εκλογικού ακροατηρίου στο πεδίο της αντιμετώπισης των φυσικών
καταστροφών (βλ. τις πρόσφατες πλημμύρες, αλλά και τις προ διετίας φονικές
πυρκαγιές σε πολλά μέρη της Αυστραλίας), κρίνοντας ως επιτακτική την ανάγκη
άμεσης τόνωσης της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών, όσο και για
τη θεσμοθέτηση ενός γενναίου προγράμματος αποζημίωσης ύψους έως και
200 εκατομμυρίων αυστραλιανών δολαρίων για τις πληγείσες περιοχές, με την
ταυτόχρονη αναβάθμιση των υποδομών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Εξωτερική πολιτική και AUKUS
Μολαταύτα, ένα νέο, ίσως ασυνήθιστο για τα δεδομένα της Αυστραλίας,
πεδίο σύγκρουσης που έχει αναδειχθεί κατά τις πρώτες εβδομάδες της
καμπάνιας όλων των κομμάτων είναι η εξωτερική πολιτική της χώρας.
Ο Μόρισον έχει φροντίσει από νωρίς να υπεραμυνθεί των αμυντικών
συμφωνιών της Αυστραλίας στο πλαίσιο της AUKUS5, από κοινού με τη
Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι αυτές επιδείνωσαν
αισθητά τις σχέσεις της Αυστραλίας τόσο με την Κίνα, η οποία εξέλαβε
την ενέργεια αυτή τουλάχιστον ως ανησυχητική «για την ασφάλεια και τη
σταθερότητα» (ή, ειλικρινέστερα, ως απειλή για τα πλάνα στρατιωτικής και
οικονομικής ηγεμονίας της στον Ειρηνικό), και με τη Γαλλία, που με τη σειρά
της θεώρησε ότι εξήλθε «τραυματισμένη» από μια προσπάθεια εξαγωγής
στρατιωτικού εξοπλισμού, όσο και με την πλέον εγγύς αναδυόμενη δύναμη
5

Η AUKUS (ακρωνύμιο των λέξεων Australia, United Kingdom, United States) είναι η αμυντική συμφωνία
που υπέγραψαν ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία στις 15 Σεπτεμβρίου 2021.
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Ινδονησία, η οποία, εκπροσωπώντας μια ομάδα συμφερόντων πολυάριθμων
κρατών της περιοχής, έδειξε εκνευρισμένη από την κίνηση της Αυστραλίας,
επειδή υποβαθμίζει την τοπική περιφερειακή ένωση κρατών (ASEAN).
Στον αντίποδα, οι Εργατικοί υποστηρίζουν την ανάγκη διαμόρφωσης
μιας πιο πλουραλιστικής εξωτερικής πολιτικής εντός της ASEAN, χωρίς
όμως ούτε να αποχωρήσει η Αυστραλία από την AUΚUS, αλλά ούτε και
να εκδιωχθούν οι Κινέζοι επενδυτές από την εκμετάλλευση στρατηγικών
υποδομών της χώρας, όπως ο λιμένας του Μπρισμπέιν, κάτι που έχουν
πρόσφατα διατρανώσει ορισμένοι κύκλοι του κυβερνώντος κόμματος. Το
Κόμμα των Πρασίνων, από την πλευρά του, είναι κατηγορηματικά αντίθετο
στην παραχώρηση κάθε δημόσιας υποδομής σε ιδιωτικές εταιρίες, ιδίως εάν
αυτές έχουν την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου στο εξωτερικό.
Παρόμοιες τάσεις καταγράφονται στις προτάσεις των κύριων πολιτικών
κομμάτων για τον ρόλο που οφείλει να διαδραματίζει η Αυστραλία ως κράτοςδωρητής διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας προς χώρες του Τρίτου Κόσμου,
με τη Συμμαχία του Μόρισον να εκφράζει την ικανοποίησή της για τα τωρινά
χορηγούμενα ποσά, τους Εργατικούς να δεσμεύονται ότι θα προσπαθήσουν
να την αυξήσουν και τους Πράσινους να αναδεικνύουν τόσο την ανάγκη
ποσοτικής αύξησης (στο 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος) όσο
και την ποιοτική διάσταση (καταπολέμηση των οικονομικών ανισοτήτων και
αντιμετώπιση των αιτιών της κλιματικής κρίσης στα κράτη-παραλήπτες) της
βοήθειας αυτής.

Στις 21 Μαΐου θα εκλεγούν 40 από τους 76 γερουσιαστές και το σύνολο
των 155 νομοθετών της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία είναι το
κύριο νομοθετικό σώμα και αποτελεί τη βάση της διαμόρφωσης των
κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών που καθορίζουν τη σύσταση της κυβέρνησης
και τον επικεφαλής της, δηλαδή τον πρωθυπουργό. Οι αντιπρόσωποι της
Γερουσίας εκλέγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής σε πολυεδρικές
περιφέρειες, ενώ οι βουλευτές εκλέγονται σε μονοεδρικές περιφέρειες με
το σύστημα της απλής μεταβιβαζόμενης και προτιμησιακής ψήφου (singletransferable and preferential vote), από κοινού με μια αριθμητική «στοίχιση»
των υποψηφίων σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Αν, για παράδειγμα, σε μια
εκλογική περιφέρεια υπάρχουν επτά υποψήφιοι, ο ψηφοφόρος καλείται
να τους κατατάξει όλους σε μια σειρά από το 1 ως το 7, διαφορετικά η
ψήφος του δεν θεωρείται έγκυρη. Ακολούθως, εκλέγεται ο υποψήφιος που
θα κατορθώσει να συγκεντρώσει ως «πρώτη επιλογή» μεταξύ του συνόλου
των υποψηφίων την απόλυτη πλειοψηφία (50% και άνω).
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Εικόνα 1: Γραφική απεικόνιση του εκλογικού συστήματος της Αυστραλίας

Διαφορετικά, σε περίπτωση μη επίτευξης απόλυτης πλειοψηφίας,
ακολουθείται μια διαδικασία κατά την οποία αποκλείεται ο υποψήφιος με
τις λιγότερες ψήφους «πρώτης προτίμησης» και τα ψηφοδέλτια όσων τον
επέλεξαν ως πρώτη προτίμηση κατανέμονται αναλογικά στους υποψηφίους
που οι ψηφοφόροι αυτοί επέλεξαν ως δεύτερη κατά τη σειρά προτίμηση και
ούτω καθεξής, μέχρι να φτάσει η διαδικασία της καταμέτρησης στο σημείο
να υπάρχει νικητής, δηλαδή να έχει συγκεντρώσει κάποιος υποψήφιος την
απόλυτη πλειοψηφία, κάτι που συμβαίνει συνήθως όταν έχουν αποκλειστεί
όλοι πλην των δύο πρώτων σε προτίμηση υποψηφίων (εικόνα 1).
Το σύστημα αυτό, παρότι εκ πρώτης όψεως δεν είναι αμιγώς «πλειοψηφικό»,
διαπιστώνεται ότι συντελεί στη διατήρηση ενός ισχυρού δικομματισμού,
αφού 145 από τις 155 έδρες ανήκουν είτε στη Φιλελεύθερη-Εθνική Συμμαχία
είτε στο Αυστραλιανό Εργατικό Κόμμα, καθιστώντας σχετικά εύκολη τη
διαδικασία σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης, αλλά ελαχιστοποιώντας
τις πιθανότητες εκλογής υποψηφίων των υπόλοιπων κομμάτων. Το 2019
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(εικόνα 2) έλαβε μία έδρα το υπερεθνικιστικό κόμμα «Katter’s Australian» στη βορειοανατολική πολιτεία Κουίνσλαντ, μία μόλις έδρα το κόμμα
των Πρασίνων (το οποίο σε πρώτες προτιμήσεις είχε συγκεντρώσει στο
σύνολο της χώρας ποσοστό άνω του 10%) στην περιφέρεια του κέντρου
της Μελβούρνης και επίσης μία η «Συμμαχία του Κέντρου» στην εκλογική
περιφέρεια Μάγιο της Αδελαΐδας, ενώ τρεις έδρες κατέλαβαν ανεξάρτητοι
υποψήφιοι.

Αξίζει, ακόμη, να σημειωθεί ότι η νομολογία της μεγαλύτερης χώρας της
Ωκεανίας επιτάσσει την προσέλευση στις κάλπες από τις βουλευτικές
εκλογές του 1925 και έπειτα, μια νομοθετική ρύθμιση που (σε αντίθεση
με τη χώρα μας, όπου η ανάλογη νομική υποχρέωση, που απορρέει από το
άρθρο 51, παρ. 5 του Συντάγματος, κάθε άλλο παρά τηρείται) εφαρμόζεται
ακόμη για τις βουλευτικές εκλογές, καθώς και για τις περισσότερες τοπικές
και πολιτειακές εκλογές, με τους παραβάτες να καλούνται να καταβάλουν
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πρόστιμο ύψους 170 αυστραλιανών δολαρίων σε περίπτωση που δεν είναι
σε θέση να δικαιολογήσουν την απουσία τους από τα εκλογικά κέντρα.
Έτσι, το ποσοστό συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές αγγίζει διαχρονικά
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, κάτι που συνέβη και το 2019 (91,9%!).
Όλα τα παραπάνω συντελούν στη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού
σκηνικού, το οποίο θα συγκεντρώσει τα βλέμματα τόσο της αυστραλιανής
όσο και ενός τμήματος της διεθνούς κοινής γνώμης, καθώς η Αυστραλία
θεωρείται από τα κράτη με το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο στον πλανήτη,
αλλά και μια χώρα που διαθέτει σε πολυάριθμα fora και διεθνείς οργανισμούς
τη δυνατότητα να επηρεάζει, ακόμα και να διαμορφώνει, τις αποφάσεις που
λαμβάνονται σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Εικόνα 3: Τα ποσοστά των κομμάτων στην πρώτη προτίμηση των ψήφων,
σε δημοσκόπηση του ινστιτούτου YouGov

Όπως φαίνεται και από τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις και δημοσιευμένες
δημοσκοπήσεις (εικόνα 3), η μάχη της εκπροσώπησης και της ανάκτησης
ή διατήρησης των κυβερνητικών θώκων είναι οριακή, και θα κριθεί στις
λεπτομέρειες. Απομένει να δούμε εάν τελικά θα είναι ένας ή περισσότεροι
αυτοί που θα τα καταφέρουν.
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