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Τ

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

To Δελτίο Διεθνών &
Ευρωπαϊκών Εξελίξεων του ΕΝΑ

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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Τ

ο κυβερνητικό μοντέλο της Ιταλίας, η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, οι
αβεβαιότητες για την παγκόσμια οικονομία, η νέα βιομηχανική στρατηγική
στη Γερμανία, η σινο-αφρικανική σχέση, οι κινήσεις Ερντογάν, καθώς και τα
αίτια της αναταραχής στη Σρι Λάνκα περιλαμβάνονται στα θέματα του Δελτίου
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #7 του ΕΝΑ.
Η κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι είναι η δεύτερη ευρωπαϊκή -μετά αυτή του
Μπόρις Τζόνσον- που πέφτει άδοξα, αν όχι πρόωρα. Οι ιταλικές κυβερνήσεις
είναι διαβόητες για το μικρό τους προσδόκιμο ζωής. Ωστόσο, η ιταλική περίπτωση
είναι διδακτική, καθώς έχει εξελιχθεί σε -προβληματικό- μοντέλο διαχείρισης
«ασταθών» πολιτικά κρατών μέσω μη εκλεγμένων τεχνοκρατικών κυβερνήσεων.

Την ίδια ώρα, το βάθος της διαρκώς επιδεινούμενης ενεργειακής κρίσης
αφήνει την Ευρώπη εκτεθειμένη στη ρευστότητα του σημερινού διεθνούς
περιβάλλοντος και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τα ευρωπαϊκά κράτη,
τόσο σε οικονομικό, όσο και σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο. Ταυτόχρονα,
παρατηρείται μια ανακατάταξη των γεωοικονομικών ισορροπιών στο παγκόσμιο
ενεργειακό τοπίο, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει εις βάρος της Ευρώπης,
επιβεβαιώνοντας, ακόμη μια φορά, το έλλειμμα μακροπρόθεσμης στρατηγικής
της ΕΕ. Το τοπίο στην παγκόσμια οικονομία, παράλληλα, χαρακτηρίζεται από
κλιμάκωση ανταγωνισμών σε γεωπολιτικό επίπεδο, πληθωριστικές πιέσεις και
δυσοίωνες οικονομικές προοπτικές για το άμεσο μέλλον. Πρόκειται για μια περίοδο
προκλήσεων και συνεχών ανακατατάξεων σε πολλαπλά επίπεδα, που καταδεικνύει
ότι το μοντέλο της διεθνούς συνεργασίας και της πολυμέρειας προς όφελος των
«λίγων», που θέτουν και τους κανόνες του παιχνιδιού, δεν λειτουργεί πια.
Μία ανερχόμενη υπερδύναμη, η Κίνα, έχει εδώ και λίγα χρόνια αναπτύξει στενούς
δεσμούς με πολυάριθμα τμήματα μιας ηπείρου πολυπληθούς, με ακμάζοντα
πληθυσμό και άφθονες πρώτες ύλες, όπως η Αφρική. Ποια όμως είναι τα
πραγματικά κίνητρα, οι ιδιαιτερότητες και κυρίως η προοπτική αυτής της ιδιότυπης
«εταιρικής σχέσης»;

Σημείωμα σύνταξης

Στη Γερμανία, η νέα βιομηχανική πολιτική, του Συνδέσμου Γερμανών
Βιομηχάνων, προωθεί έναν πιο ενεργητικό ρόλο του κράτους στην οικονομία,
χωρίς όμως να εισηγείται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα περιλαμβάνει τα
πλειοψηφικά στρώματα της κοινωνίας.

Τους τελευταίους μήνες το νησιωτικό κράτος στον Ινδικό Ωκεανό, η Σρι Λάνκα,
αντιμετωπίζει μια σοβαρή ανθρωπιστική, οικονομική και πολιτική κρίση. Αυτή έχει
οδηγήσει στο ξέσπασμα ενός κύματος λαϊκής αγανάκτησης ενάντια στη δυναστεία
Ρατζαπάκσα και στις οικονομικές της πρωτοβουλίες που οδήγησαν τη χώρα σε
υπέρογκα χρέη.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

Ο Πρόεδρος Ερντογάν λογίζεται ως ένας απρόβλεπτος «σύμμαχος» για τη Δύση.
Ακολουθεί μια τακτικιστική πολιτική στις εξωτερικές υποθέσεις, η οποία όμως
μοιάζει να εντάσσεται σε έναν στρατηγικό σχεδιασμό που, τουλάχιστον προς ώρας,
φαίνεται πως αποδίδει καρπούς για τον ίδιο. Εμπεδώνει έτσι ακόμη περισσότερο
την αυταρχική του εξουσία στο εσωτερικό της Τουρκίας, παραμένοντας απηνής
διώκτης κάθε διαφορετικής φωνής και επιδιώκει την μεγαλύτερη δυνατή πόλωση
στην δοκιμαζόμενη τουρκική κοινωνία ενόψει των εκλογών του 2023. Βέβαια, αυτή
την «επιτυχία» δεν την πιστώνεται μόνος, αλλά σε σημαντικό βαθμό την οφείλει
και στους δυτικούς συμμάχους του.
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The Italian Connection, ή πώς
μια «ανωμαλία» γίνεται μοντέλο
διακυβέρνησης
Γιάννης Γούναρης,
LLM London School of Economics,
Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ
Η δήλωση ότι η Ιταλία είναι μια πολύ σημαντική χώρα ακούγεται ως αυτονόητη.
Καλό είναι, ωστόσο, να υπενθυμίζεται. Ειδικά στα ευρωπαϊκά πράγματα,
είθισται να θεωρούνται η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία ως οι Τρεις
Μεγάλοι (με τον γαλλογερμανικό άξονα να δεσπόζει εντός της ΕΕ μετά το
Brexit), ενώ στην πραγματικότητα οι Μεγάλοι είναι τέσσερις. Τα οικονομικά
μεγέθη και η βιομηχανική βάση της Ιταλίας, ικανή να παράγει οτιδήποτε,
από αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων και πλοία μέχρι δορυφόρους, τείνουν να
υποτιμούνται, ίσως επειδή επισκιάζονται από τον τεράστιο πολιτιστικό και
καλλιτεχνικό πλούτο αυτής της χώρας.
Πράγματι, όταν γίνεται λόγος στις διεθνείς αναλύσεις για την ιταλική
οικονομία, αυτό συνήθως γίνεται για να περιγραφούν και να αναλυθούν τα
μεγάλα της προβλήματα. Το δημόσιο χρέος που έχει φτάσει σε δυσθεώρητα
ύψη, η εξαγορά μεγάλου μέρους της βιομηχανικής της βάσης από τους
Γάλλους και Γερμανούς ανταγωνιστές της, η στασιμότητα της ανάπτυξης,
είναι μόνιμες πλέον παθογένειες της ιταλικής οικονομίας, η οποία, ασφαλώς,
παραμένει μεν η κατεξοχήν περίπτωση χώρας too big to fail στην Ευρωζώνη
(σε αντίθεση, λόγου χάρη, με την Ελλάδα), πλην όμως είναι και ο μεγάλος
αδύναμος κρίκος της. Οι αιτίες αυτών των παθογενειών είναι, σίγουρα,
πολλές και πολύπλοκες. Ωστόσο, η εγκατάλειψη της λιρέτας για το ευρώ, η
συναφής απώλεια ανταγωνιστικότητας, σε συνδυασμό με μια επίσης μόνιμη
πολιτική αστάθεια πιθανότατα δεν είναι άσχετες με το πρόβλημα.
Οι διαβόητες θεσμικές αδυναμίες της Ιταλίας, σε συνδυασμό με ένα εκλογικό
σύστημα που εμποδίζει τις συμπαγείς κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες,
λογίζονται ενίοτε ως μέρος μίας ιταλικής «ιδιαιτερότητας». Η λύση που

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ #7
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επινοήθηκε πήρε τη μορφή κυβερνήσεων με επικεφαλής τεχνοκράτες
υψηλού προφίλ που καλούνται από τα κοινοβουλευτικά κόμματα να
διαχειριστούν τις τύχες της χώρας σε ταραχώδεις καιρούς. Τα πιο πρόσφατα
παραδείγματα είναι ο Μάριο Μόντι που κλήθηκε να εισαγάγει μέτρα σκληρής
λιτότητας για να «θεραπεύσει» τα δημόσια οικονομικά της Ιταλίας το 2011
-συγχρόνως με την κυβέρνηση Παπαδήμου στην Ελλάδα (κάτι που δεν
αποτελεί σύμπτωση)- και ο Μάριο Ντράγκι, που κλήθηκε τον Φεβρουάριο
του 2021 να αναλάβει από τον Ιταλό πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα ως «ένας
από τους πιο αξιόπιστους άνδρες εκτός κομματικής πολιτικής» και με τη
στήριξη ενός εύθραυστού και αλλοπρόσαλλου ιδεολογικά συνασπισμού στο
ιταλικό Κοινοβούλιο.

Τελικά, ούτε ο «Σούπερ Μάριο» κατάφερε να ξεφύγει από την κατάρα
των περισσότερων μεταπολεμικών ιταλικών κυβερνήσεων. Και η δική του
υπήρξε σχετικά βραχύβια και κατέρρευσε όταν ο ως άνω συνασπισμός
απέσυρε, ουσιαστικά, την υποστήριξη του πυροδοτώντας μια νέα πολιτική
κρίση στην Ιταλία. Η παραίτηση του Ντράγκι, αφού απέτυχε να κερδίσει την
ψήφο εμπιστοσύνης των εταίρων του στο κοινοβούλιο, οδηγεί τη χώρα σε
πρόωρες εκλογές στις 25 Σεπτεμβρίου, με τη συμμαχία Δεξιάς-Ακροδεξιάς
(Μελόνι-Σαλβίνι-Μπερλουσκόνι) να φαντάζει ως το απόλυτο φαβορί, με
τα σημερινά δεδομένα -τα οποία, σημειωτέον, δεν πρέπει να θεωρούνται
αμετάβλητα, ιδίως στην Ιταλία. Το ακροδεξιό κόμμα των Αδελφών της
Ιταλίας είναι πρώτο, αυτή τη στιγμή, στις δημοσκοπήσεις και η αρχηγός του
Τζόρτζια Μελόνι -ομοίως φαβορί για την πρωθυπουργία- έχει επιδοθεί σε μια
εκστρατεία λείανσης των σκληρών δεξιών χαρακτηριστικών του κόμματός
της και διασκέδασης των φόβων του ιταλικού κατεστημένου ότι επίκειται η

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

Ο διορισμός του Ντράγκι ερμηνεύθηκε ως ένα σαφές μήνυμα προς τα
πολιτικά κόμματα και τις παρατάξεις ότι το διακύβευμα ήταν πολύ υψηλό για
να αφεθεί στις συνηθισμένες διενέξεις της ιταλικής κομματικής πολιτικής: η
Ιταλία έπρεπε να επιταχύνει την εμβολιαστική εκστρατεία για τον Cοvid-19
και (ασφαλώς) να ξεκινήσει ορισμένες «βασικές μεταρρυθμίσεις» για
τον «εκσυγχρονισμό» της χώρας που θα εξασφάλιζε την πρόσβαση στα
κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης (NextGenerationEU). Το πρόβλημα είναι
ότι τίποτε από αυτά δεν είναι νέο, ούτε στην Ιταλία ούτε στην Ευρώπη. Με
ακριβώς την ίδια ρητορική ανέλαβε ο Μόντι πριν από δέκα χρόνια. Και τότε
το διακύβευμα ήταν πολύ υψηλό για να αφεθεί στα πολιτικά κόμματα και
στη συνήθη πολιτική αντιπαράθεση (πόσο μάλλον στην κρίση του λαού),
και τότε απαιτούνταν διακομματικές συναινέσεις γύρω από ένα πρόσωπο
αναμφισβήτητου κύρους εκτός πολιτικής που θα έπαιρνε τις δύσκολες
αποφάσεις, δίχως να λογαριάζει το πολιτικό κόστος, και τότε οι τύχες της
Ευρώπης κρέμονταν από την επιτυχία ή την αποτυχία του ιταλικού μοντέλου.
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άνοδος του «λαϊκισμού». Διότι αυτός είναι ο αληθινός φόβος του εν λόγω
κατεστημένου και όχι η ακροδεξιά φυσιογνωμία του κόμματος αυτού.
Στην αποχαιρετιστήρια (;) ομιλία του ο Ντράγκι δεν παρέλειψε να κατηγορήσει
τις πολιτικές παρατάξεις που δεν τον υποστήριξαν για φατριασμό και
μικροπολιτική, καλώντας συγχρόνως τον ιταλικό πολιτικό κόσμο να δεσμευτεί
εκ νέου ότι θα συνεργαστεί για το ευρύτερο καλό. Ασφαλώς, κανείς δεν θα
μπορούσε να βρει το οτιδήποτε μεμπτό σε αυτήν την τελευταία προτροπή.
Άλλωστε, και στην Ελλάδα είναι πολύ συχνή η διαπίστωση ότι οι Έλληνες
όταν ομονοούν θριαμβεύουν και όταν διχάζονται καταστρέφονται. Γιατί όχι,
θα αναρωτιόταν κανείς, και οι Ιταλοί. Το πρόβλημα αρχίζει στο σημείο που
η συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων γίνεται το Ιερό Δισκοπότηρο
υπέρ του οποίου η ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση που είναι η ψυχή
της δημοκρατίας οφείλει να παραμεριστεί. Και όταν εγγυητές αυτής της
συνεννόησης ορίζονται προσωπικότητες που ποτέ δεν εκλέχτηκαν, ποτέ
δεν εκτέθηκαν στην κρίση του λαού και ποτέ δεν πρόκειται να εκτεθούν σε
αυτή, αλλά εμφανίζονται από ένα υπεράνω πολιτικής Υπερπέραν, στο οποίο
θα επιστρέψουν δαφνοστεφείς μετά την ολοκλήρωση της ιερής αποστολής
τους. Δεν χρειάζεται να πάει κανείς πολύ πίσω στην ιστορία για να εντοπίσει
περιπτώσεις που παρόμοιοι εγγυητές της εθνικής ενότητας και σωτήρες
του έθνους από την κατάρα του διχασμού και της πολιτικής τοξικότητας δεν
ήταν τεχνοκράτες, αλλά συνταγματάρχες.
Ομοίως, δεν χρειάζεται να είναι κανείς οπαδός της Λέγκας για να σημειώσει ότι
η στροφή προς τους τεχνοκράτες ως μια εξαιρετική εναλλακτική στα «κακά»
της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας υπονομεύει το κοινωνικό συμβόλαιο
που οφείλει να δεσμεύει τους κυβερνώντες και τους κυβερνώμενους στις
δημοκρατίες, ενώ πυροδοτεί τη λαϊκιστική δυσαρέσκεια που υποτίθεται ότι
έρχεται να αντιμετωπίσει. Ούτε έχει μαγευτεί από το τραγούδι των σειρήνων
του λαϊκισμού εκείνο το σημαντικό κομμάτι του εκλογικού σώματος -στην
Ιταλία και αλλού- που δεν είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένο με την ιδέα να
μπαίνει η δημοκρατία «σε παύση» και να κυβερνάται η Ιταλία από έναν
άνθρωπο που αποτελεί την επιτομή της ευγενούς τάξης των ανεύθυνων
(με την έννοια της απουσίας λογοδοσίας) διευθυντικών στελεχών, έναν
άνθρωπο που νιώθει εξαιρετικά άνετα στις αίθουσες της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, αλλά λιγότερο άνετα στις αίθουσες της Βουλής,
ενώ κινείται με βάση τις «μεταρρυθμιστικές συνταγές» που εγκρίθηκαν
από τους ομόσταβλούς του στις Βρυξέλλες και στη Φρανκφούρτη, για τις
οποίες όμως δεν ερωτήθηκαν ποτέ οι συμπολίτες του στο Μιλάνο και στο
Παλέρμο. Δεν είναι καλό σημάδι όταν ηγέτες αρχίζουν να ισχυρίζονται ότι
εκπροσωπούν τον λαό -ή τους «πολίτες» για όσους εκφράζουν δυσαρέσκεια
στην επίκληση της έννοιας του «λαού»- και ότι γνωρίζουν ποιο είναι το καλό
και συμφέρον των πολιτών, χωρίς οι τελευταίοι να θεωρείται απαραίτητο να
ερωτηθούν για αυτό.
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Για να είναι κανείς ακριβοδίκαιος οφείλει να αναγνωρίσει ότι ο Ντράγκιπολιτικός υιοθέτησε σε αρκετές περιπτώσεις διαφορετικές θέσεις από τον
Ντράγκι-κεντρικό τραπεζίτη. Η θέση του για την αναθεώρηση του Συμφώνου
Σταθερότητας με στόχο τη χαλάρωσή της αυστηρότητας του είναι ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα που εντυπωσιάζει, ιδίως όταν θυμάται κανείς
την άκαμπτη στάση του κατά την κορύφωση της ελληνικής κρίσης το 2015.
Είναι επίσης αλήθεια ότι το «ανάστημα» του Ντράγκι επέτρεψε στην Ιταλία
να αποκτήσει πολιτική επιρροή και αξιοπιστία τόσο στις Βρυξέλλες όσο και
στη διεθνή σκηνή, ενώ ο ίδιος αφήνει πίσω του πολλές ημιτελείς εργασίες,
όπως τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, της νομοθεσίας περί
ανταγωνισμού και της δικαιοσύνης, καθώς και την καθιέρωση κατώτατου
μισθού και ενός μηχανισμού προστασίας για τα νοικοκυριά με χαμηλό
εισόδημα. Όλα αυτά είναι ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η
επόμενη -πιθανώς δεξιά/ακροδεξιά- κυβέρνηση.
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Και εδώ εντοπίζεται ένα ακόμα πρόβλημα του εν λόγω μοντέλου
διακυβέρνησης. Στην Ιταλία αυτή τη στιγμή, οι δυνάμεις της απαξιωμένης
Κεντροαριστεράς συντάσσονται γύρω από το λάβαρο του αντι-λαϊκισμού
με την ιαχή «η Ιταλία δεν μπορεί χωρίς τον άνθρωπο που έσωσε το ευρώ».
Έτσι, κατά κάποιον τρόπο, η μορφή του (τυπικά απολιτίκ, αλλά ουσιαστικά
νεοφιλελεύθερου) τεχνοκράτη Ντράγκι μετατρέπεται σε… σύμβολο της
αντιφασιστικής ψήφου. Το γεγονός ότι απέναντι σε ένα μη δημοκρατικό
μοντέλο διακυβέρνησης τοποθετείται ως μόνη εναλλακτική η δεξιά/
ακροδεξιά, διότι η κεντροαριστερά έχει συμβιβαστεί μαζί του και το έχει
εγκολπωθεί, ενώ (ειδικά στην Ιταλία) η Αριστερά έχει χάσει την πάλαι
ποτέ αίγλη και ισχύ της -εν πολλοίς με δική της ευθύνη- θα έπρεπε να
προβληματίζει σφόδρα κάθε δημοκρατικό Ευρωπαίο πολίτη. Διότι δεν είναι
μόνο η Ιταλία όπου το μοντέλο Ντράγκι εμφανίζεται ως η βέλτιστη λύση.
Δεν πρέπει να ξεχαστεί ποτέ η ρητορική και η φρασεολογία, με την οποία
επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί το ίδιο μοντέλο στην Ελλάδα ως η επιτομή
της σύγχρονης διακυβέρνησης «πέρα και πάνω από τις παθογένειας της
πολιτικής». Ούτε τι είδους αποτελέσματα είχε αυτό.

Πάντως, ο Μάριο Ντράγκι αναμένεται να παραμείνει ως υπηρεσιακός
πρωθυπουργός, έως ότου σχηματιστεί νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές
του Σεπτεμβρίου, κάτι που μπορεί να πάρει μέχρι και μήνες. Με την έννοια
ότι, ούτως ή άλλως, ο Σούπερ Μάριο κάτι σαν υπηρεσιακός πρωθυπουργός
ήταν εξ αρχής, ίσως είναι ακόμα κάπως νωρίς να τον αποχαιρετίσουμε.
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Και ο λόγος που δεν πρέπει να ξεχαστεί είναι ότι με τα σύννεφα να
πυκνώνουν και πάλι στον ορίζοντα, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο κάποιοι
να απεργάζονται μια εφαρμογή του μοντέλου Ντράγκι και σε άλλες
«προβληματικές» χώρες, όπως θεωρείται η Ελλάδα. Δηλαδή, μια κυβέρνηση
τεχνοκρατών που θα αναλάβει, υπέρ του κοινού καλού, το δύσκολο έργο
της απορρόφησης των πόρων του ταμείου Ανάκαμψης, από κοινού με τις
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, φυσικά, στηριζόμενη από όλες (έμφαση στη
λέξη «όλες») τις δυνάμεις του λεγόμενου «συνταγματικού τόξου», οι οποίες
θα κληθούν να βάλουν στην άκρη τις διαφορές τους, ενόψει των μεγάλων
εθνικών προκλήσεων.
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Η νέα στρατηγική του Συνδέσμου
Γερμανών Βιομηχάνων και η σημασία
της για την Ευρώπη
Θάνος Λιάπας,
Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης, European University Viadrina
Από το 2008 έχει τεθεί με ποικίλους τρόπους στον δημόσιο διάλογο το
ζήτημα της βαθιάς κρίσης ηγεμονίας που βιώνει η ευρωπαϊκή ενοποίηση και
το κυρίαρχο κοινωνικοπολιτικό της υπόδειγμα. Η κρίση αυτή σχετίζεται με την
αδυναμία του νεοφιλελευθερισμού να δώσει απαντήσεις στις κλιμακούμενες
αντιφάσεις του διεθνούς οικονομικού συστήματος που χαρακτηρίζεται από
όξυνση των οικονομικών ανταγωνισμών με τις ΗΠΑ και την Κίνα, ανισόμετρη
ανάπτυξη μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας της Ευρωζώνης και
διόγκωση των κοινωνικών ανισοτήτων εντός των ευρωπαϊκών κοινωνιών.
Στο πλαίσιο αυτό, η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτελούν
απλώς τους καταλύτες για τη διαμόρφωση μίας νέας στρατηγικής από
την πλευρά των οικονομικών και πολιτικών ελίτ, η οποία θα απαντά
στις επιτακτικές προκλήσεις της νέας εποχής. Έτσι επανεμφανίζεται η
ξεχασμένη από τη νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία, βιομηχανική πολιτική και
αναβαθμίζεται ο παρεμβατικός και κατευθυντήριος ρόλος του κράτους.
Στο παρόν άρθρο, θα ασχοληθούμε με τις ιδιαίτερα αναλυτικές θέσεις
πάνω σε αυτό το ζήτημα του Συνδέσμου Γερμανών Βιομηχάνων (BDI), ο
ρόλος του οποίου είναι κομβικός τόσο για την διαμόρφωση της ατζέντας
των ευρωπαϊκών εργοδοτικών οργανώσεων (BusinessEurope και ERT) όσο
και της γερμανικής κυβέρνησης.
Οι βασικοί λόγοι που κατά το ΒDI επιβάλλουν την αλλαγή πλεύσης είναι η
άνοδος της Κίνας και οι προστατευτικές πολιτικές της περιόδου Τραμπ. Το
κινεζικό κράτος εφαρμόζει «ενεργητική βιομηχανική πολιτική και πολιτική
καινοτομίας για την επίτευξη τεχνολογικής υπεροχής», παρέχοντας άμεσες
και έμμεσες (και συχνά αδιαφανείς) επιδοτήσεις σε εταιρίες, αναγκαστική
μεταφορά τεχνολογίας και στρατηγικές εξαγορές ξένων εταιρειών υψηλής
τεχνολογίας (BDI για Κίνα 2019). Και στις ΗΠΑ όμως εφαρμόζεται «κάτω από
το ραντάρ» βιομηχανική πολιτική μέσω των τεχνολογικών προγραμμάτων
που σχετίζονται με την ασφάλεια, τα οποία εξακολουθούν να διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στις βιομηχανίες πληροφορικής, ηλεκτρονικών, λογισμικού,
ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης (BDI 2019).
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
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Το BDI από κοινού με το πανίσχυρο συνδικάτο μετάλλου της Γερμανίας
(2021) αναγνωρίζουν την ανάγκη για επενδύσεις ύψους 500 δισ. ευρώ μέσα
στην επόμενη δεκαετία για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση. Η επιτυχής
υλοποίηση αυτού του στόχου συνδέεται ευθέως με τον ανταγωνισμό με
Κίνα και ΗΠΑ, καθώς τυχόν αδυναμία της Γερμανίας να πρωτοστατήσει
(ή έστω ακολουθήσει) θα σημάνει το τέλος της γερμανικής εξαγωγικής
υπεροχής πράγμα που ενέχει δραματικές συνέπειες για την οικονομία
της και το εγχώριο κοινωνικο-πολιτικό της συμβόλαιο. Σε αντίθεση με τη
νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία, το BDI αναγνωρίζει ότι «η μερίδα του λέοντος
των αναγκαίων ιδιωτικών επενδύσεων θα πρέπει να υποκινηθεί σημαντικά
και για μια μακρύτερη εισαγωγική χρονική περίοδο από το κράτος» (BDI για
τη βιομηχανική πολιτική της Γερμανίας, 2019).

Η θέση ότι σε πολύ σημαντικές περιπτώσεις το ίδιο το κράτος θα πρέπει
να μπορεί να ενεργεί ως αγοραστής μετοχών επιχείρησης για περιορισμένο
χρονικό διάστημα είχε εισαχθεί με το πρώτο σχέδιο «Ευρωπαϊκής και
Γερμανικής βιομηχανικής πολιτικής για το 2030» που είχε δημοσιευθεί από
τον ομοσπονδιακό υπουργό Οικονομίας, Π. Αλτμάιερ. Στο ίδιο σχέδιο ο
Αλτμάιερ έκανε λόγο για «εθνικούς και ευρωπαίους πρωταθλητές» αλλά
και για ευθύνη και καθήκον του κράτους να παρέμβει εάν οι δυνάμεις
της αγοράς στην οικονομία μιας χώρας δεν μπορούν να διατηρήσουν την
καινοτομία και ανταγωνιστικότητά της (Altmaier 2019). Το BDI παρότι
στήριξε την όλη προσπάθεια χάραξης βιομηχανικής στρατηγικής, εξέφρασε
την επιφύλαξή του ως προς την παρέμβαση του κράτους αλλά και τη
δημιουργία «πρωταθλητών» δείχνοντας ότι ο διάλογος εντός της γερμανικής
οικονομικής και πολιτικής ελίτ βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

Μάλιστα εγκαταλείποντας τις οριζόντιες βιομηχανικές πολιτικές, το BDI ζητά
να στηριχθούν ειδικά τομείς όπως αυτός των νέων οριζόντιων τεχνολογιών
(π.χ. βιομηχανία 4.0, τεχνητή νοημοσύνη -AI- και λύσεις cloud), των
βιοεπιστημών (βιοτεχνολογία, φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρική, επιστήμες
υγείας), των νέων υλικών και των τεχνολογιών ελαφρών κατασκευών, καθώς
και τα δίκτυα προστιθέμενης αξίας στον τομέα της μεταποίησης (BDI για
τη νέα Γερμανική Βιομηχανική Στρατηγική 2019). Στο ίδιο πλαίσιο και η
Deutsche Bank, που αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις στους τομείς αιχμής
ενέχουν τέτοιο κίνδυνο που οι τράπεζες και οι κεφαλαιαγορές δεν είναι
από μόνες τους σε θέση να τις χρηματοδοτήσουν. Έτσι, είναι απαραίτητη η
συμμετοχή του κράτους είτε αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο αποτυχίας είτε
συμμετέχοντας στις ίδιες τις εταιρείες. Οι νέες τεχνολογίες και επιχειρήσεις
θα πρέπει να χρηματοδοτούνται μέσω της συνεργασίας ιδιωτικών τραπεζών
και του κράτους (Wirtschaftswoche 2021).
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Σημαντική, τέλος, πτυχή της νέας ατζέντας του BDI είναι και η κρατική
ενίσχυση των εξαγωγών. Σε κοινή ανακοίνωσή του με τον σύνδεσμο
γερμανικών τραπεζών (BdB) υποστήριξε ότι τα μέσα προώθησης των
εξαγωγών, όπως οι κρατικές εγγυήσεις εξαγωγικών πιστώσεων, οι
επενδυτικές εγγυήσεις και οι μη δεσμευμένες χρηματοοικονομικές
πιστώσεις, πρέπει να είναι προσανατολισμένα στο εθνικό συμφέρον
της Γερμανίας. Αυτό ισχύει ιδίως για την εξασφάλιση πρώτων υλών, τη
διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού και τα έργα καινοτομίας και
μετασχηματισμού (BDI και BdB 2022). Μάλιστα σε πρόσφατη ανακοίνωσή
του, λαμβάνοντας υπόψη και την εξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο και
φυσικό αέριο, το BDI πιέζει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα κρατίδια
να επεκτείνουν με «turbo» ρυθμούς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Όμως ποιος θα χρηματοδοτήσει αυτήν την ανάπτυξη; Το BDI σε
ανακοίνωσή του (2021) προτείνει την μείωση της φορολογίας των
επιχειρήσεων από το 30% στο 25%, που σημαίνει ότι η ενεργητική κρατική
πολιτική στην βιομηχανία δεν θα χρηματοδοτηθεί μέσω των φορολογικών
εσόδων. Εδώ λοιπόν έχουμε και μία δεύτερη τομή στην ατζέντα των
Γερμανών βιομηχάνων που αφορά τη δημοσιονομική πολιτική. Παρότι το
συνταγματικά κατοχυρωμένο «φρένο χρέους» πρέπει να γίνει σεβαστό,
το BDI υποστηρίζει ότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην προτέρα
του Covid-19 κατάσταση. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν
θα πρέπει να επιδιώκει την επίτευξη του «μαύρου μηδενός» (schwarze
Null) μιας και αυτό που χρειάζεται είναι «μια επενδυτική επίθεση που
θα διαρκέσει για χρόνια» (BDI σχετικά με το προεκλογικό πρόγραμμα
του FDP για το 2021). Έφτασε μάλιστα στην απρόσμενη για Γερμανούς
διατύπωση ότι «οι δείκτες χρέους προς ΑΕΠ δεν λένε επίσης τίποτα για
τη χρηματοοικονομική ικανότητα των χωρών. Οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία έχουν
πολύ υψηλότερα ποσοστά χρέους και εξακολουθούν να είναι σε θέση να
δράσουν» (BDI για το εκλογικό πρόγραμμα του FDP για το 2021). Μάλιστα
όσον αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, υποστηρίζει ότι
«οι κανόνες πρέπει να είναι πιο ευέλικτοι και λιγότερο προκυκλικοί» (BDI
για το εκλογικό πρόγραμμα της CDU/CSU για το 2021).
Ενισχυμένος ρόλος του κράτους, ευελιξία στη δημοσιονομική πολιτική και
επενδύσεις σε υποδομές που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
Ίσως οι παραπάνω θέσεις του BDI να δημιουργούν την εντύπωση μίας
νέας ηγεμονικής ατζέντας περισσότερο συμπεριληπτικής από την
παρούσα. Στην πραγματικότητα όμως, σε όλα τα παραπάνω δεν υπάρχει
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καμία συγκεκριμένη αναφορά στους εργαζόμενους ή σε κάποιο νέο κοινωνικό
συμβόλαιο. Η έλλειψη αναφοράς δεν είναι τυχαία διότι βασίζεται στην άρρητη
προκείμενη ότι τα όποια οφέλη για τους εργαζόμενους θα είναι το
αποτέλεσμα της διάχυσης (trickle down) των κερδών των πλουσίων, θεώρηση
που όπως είδαμε τις τελευταίες δεκαετίες έχει οδηγήσει σε διόγκωση των
κοινωνικών ανισοτήτων. Επιπλέον, ο δανεισμός από τις αγορές για να
μπορέσει το (γερμανικό) κράτος να υλοποιήσει τα παραπάνω φιλόδοξα σχέδια
σημαίνει στην πραγματικότητα, από τη μία, περαιτέρω κέρδη για το
χρηματιστικό κεφάλαιο μέσω των επιτοκίων, από την άλλη, δωρεάν υποδομές
και καινοτομίες που θα καρπωθεί το βιομηχανικό κεφάλαιο. Και εάν για την
Γερμανία μία κάποια αύξηση του δημόσιου χρέους της δεν θα έχει μεγάλες
οικονομικές συνέπειες, αναρωτιέται κανείς τι θα γίνει εάν ο υπερχρεωμένος
Νότος ακολουθήσει την ίδια πολιτική; Το λαλίστατο BDI δεν προτείνει
πουθενά την μονιμοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης ή κάποιου άλλου τύπου
μεταφορά πόρων. Κατά συνέπεια, η Γερμανία και οι χώρες του πυρήνα της
Ευρωζώνης μέσα από τις προτεινόμενες επενδύσεις θα αυξήσουν ακόμα
περισσότερο την απόστασή τους από την υπόλοιπη νομισματική ένωση,
εντείνοντας την ανισόμετρη ανάπτυξη και υπονομεύοντας περαιτέρω την
συνοχή της.
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Παρά λοιπόν τις σημαντικές αλλαγές που προτείνει το BDI και οποίες
θυμίζουν σε ορισμένα σημεία κεϋνσιανισμό, η στρατηγική του δεν
εμπεριέχει στην ουσία της αναδιανεμητική διάσταση ούτε εντός της
Γερμανίας ούτε εντός της Ευρωζώνης και αναπαράγει τον αντικοινωνικό
πυρήνα του νεοφιλευθερισμού. Κατά συνέπεια, πρόκειται για μια
στρατηγική περιορισμένης ηγεμονίας που απαντά στις ολοένα και πιο
οξυμένες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές αντιφάσεις από την
σκοπιά των συμφερόντων της γερμανικής οικονομικής ελίτ και της
κοινωνικής συμμαχίας της, τμημάτων της μικρομεσαίας αστικής τάξης
και μειοψηφικών, εξαιρετικά εξειδικευμένων τμημάτων της εργασίας που
σχετίζονται άμεσα με την εξαγωγική βιομηχανία.
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Η «ενεργειακή καταιγίδα» προ των
πυλών της Ευρώπης
Αντιγόνη Βουλγαράκη,
Πολιτική Επιστήμονας,
MSc Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Πολιτική
Κατά το πρόσφατο παγκόσμιο Ενεργειακό Φόρουμ στο Σίδνεϋ, ο Διεθνής
Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε για επιδείνωση της ενεργειακής
κρίσης αναφέροντας εμφατικά ότι «ο χειμώνας στην Ευρώπη θα είναι πολύ
δύσκολος…η ανθρωπότητα δεν έχει ξαναδεί μια τόσο μεγάλη ενεργειακή
κρίση». Οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία έχουν ήδη αρχίσει να
φαίνονται, με την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων να ανεβάζει το κόστος
θέρμανσης των νοικοκυριών και τροφοδοσίας της βιομηχανίας, οδηγώντας
παράλληλα σε δευτερογενείς συνέπειες (πληθωριστικές πιέσεις, επισιτιστική
ασφάλεια, κοινωνικοπολιτικές ταραχές από την Ευρώπη ως την Σρι Λάνκα
και την Αϊτή). Στο ίδιο μήκος κύματος, η Επίτροπος της ΕΕ για την ενέργεια,
απηύθυνε έκκληση για εξοικονόμηση ενέργειας το καλοκαίρι ώστε να
αποφευχθεί η αναγκαστική μείωση κατανάλωσης τον χειμώνα.
Τέτοιες δηλώσεις θεσμικών φορέων αποτυπώνουν το βάθος της ενεργειακής
κρίσης και προοιωνίζουν την επέλαση μια «ενεργειακής καταιγίδας» η οποία
μπορεί να αποδειχθεί χειρότερη από τις πετρελαϊκές κρίσεις του 1970. Η
τρέχουσα ενεργειακή διαταραχή, έχοντας αφετηρία την κατακόρυφη άνοδο
της ζήτησης για ενέργεια διεθνώς στη μετά-covid εποχή και με την εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία να δρα καταλυτικά στη συνέχεια, παρουσιάζει
αλυσιδωτές επιπτώσεις στην παραγωγή και στις εφοδιαστικές αλυσίδες,
συμπαρασύρει προς τα πάνω τις τιμές των εισαγωγών παγκοσμίως,
επιδεινώνει φαινόμενα ενεργειακής φτώχειας και οδηγεί σε έναν γεωοικονομικό κατακερματισμό της παγκόσμιας αγοράς, καθιστώντας την πιο
ευάλωτη σε υφέσεις.
Σε αυτό το τοπίο, ο μεγάλος χαμένος είναι αδιαμφησβήτητα η Ευρώπη. Η
επιχειρούμενη ενεργειακή αποσύνδεση Ευρώπης-Ρωσίας δεν οδήγησε στη
διεθνή απομόνωση του Κρεμλίνου (τουλάχιστον σίγουρα όχι στον βαθμό που
εξήγγειλαν οι στρατηγικοί εγκέφαλοι της Δύσης), το οποίο βρίσκει διεξόδους
διοχέτευσης των ενεργειακών του πόρων, ενώ η επιβολή κυρώσεων κατά του
μεγαλύτερου παραγωγού πρώτων υλών παγκοσμίως, χωρίς προηγούμενη
ρεαλιστική στρατηγική και εκτίμηση (και αποσκοπώντας εν μέρει και στην
ικανοποίηση των γεωπολιτικών συμφερόντων της Ουάσιγκτον), στρέφεται
εναντίον της ίδιας της ΕΕ.
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Ο δύσκολος χειμώνας της Ευρώπης…

Ταυτόχρονα, οι μειωμένες ροές ρωσικού αερίου θέτουν σε κίνδυνο τον
στόχο του REPowerEU για πλήρωση των αποθεμάτων ως 90% μέχρι τον
Οκτώβριο, προκαλώντας ανησυχίες για προγραμματισμένες διακοπές
ηλεκτρικού ρεύματος. Σε αυτό το σκηνικό αβεβαιότητας προστίθεται
και η διαφαινόμενη πρόκληση ως προς την προσφορά ενέργειας από τις
πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Παρά την απόφαση του OPEC (Οργανισμός
Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών) για αύξηση της παραγωγής
πετρελαίου κατά 648.000 βαρέλια/ημέρα και την πρόσφατη επίσκεψη
Μπάιντεν στο Ριάντ με σκοπό την άσκηση πίεσης για μεγαλύτερη παραγωγή,
δημιουργούνται ερωτήματα για το κατά πόσο ορισμένα κράτη του OPEC
μπορούν να συντηρήσουν υψηλά επίπεδα παραγωγής ώστε να συγκρατήσουν
μια νέα έκρηξη τιμών (συν το ότι πρόκειται για ζήτημα πολιτικής βούλησης
και στάθμισης των εθνικών τους συμφερόντων). Χαρακτηριστικά είναι το
παράδειγμα της Λιβύης όπου πολιτικές αναταραχές οδηγούν σε περιορισμούς
εξορύξεων, η απόφαση του Μεξικού να τερματίσει τις εξαγωγές πετρελαίου
το 2023, ο σταθερός προσανατολισμός του πετρελαίου της Μέσης Ανατολής
προς την Ασία μέσω μακροχρόνιων συμφωνιών, οι εγγενείς δυσκολίες στον
τομέα διύλισης διεθνώς, αλλά και η από-επένδυση που παρατηρείται τα
τελευταία χρόνια στον τομέα των ορυκτών πόρων. Οι δυσοίωνες προβλέψεις
επιβεβαιώνονται και από διεθνείς οίκους, με την Goldman Sachs και την JP
Morgan να βλέπουν νέα εκτίναξη τιμών το επόμενο διάστημα (στο ακραίο
σενάριο της πλήρους διακοπής του ρωσικού αερίου η τιμή θα ανέλθει στα
200 ευρώ/MWh από τα 20 ευρώ που ήταν πριν από την κρίση του 2021, ενώ
η τιμή του πετρελαίου στα 380 ευρώ/βαρέλι).
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Ενδεικτικό της δυσμενούς κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η Ευρώπη
είναι η πίεση που ασκείται στην Γερμανία, την «ατμομηχανή» της ΕΕ, η οποία
βλέπει τις ροές φυσικού αερίου να μειώνονται και το εμπορικό της ισοζύγιο
να συρρικνώνεται πρώτη φορά από το 1991 ως συνέπεια των κυρώσεων.
Οι Γερμανοί ιθύνοντες προετοιμάζουν τους πολίτες για τα πιο ακραία
σενάρια (ποσοτικοί περιορισμοί στην κατανάλωση, δελτίο ενέργειας) και
υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα εξοικονόμησης ενέργειας. Τέτοια μέτρα
ωστόσο, θα έχουν αντίκτυπο στην παραγωγή και την απασχόληση και ενέχουν
τον κίνδυνο χρεοκοπίας για μεγάλο μέρος επιχειρήσεων (ήδη ο ενεργειακός
κολοσσός Uniper ζήτησε και έλαβε από την κεντρική κυβέρνηση πρόγραμμα
διάσωσης 15 δισ. ευρώ). Πολύ περισσότερο όμως εγείρουν ανησυχίες για
ένα ντόμινο αρνητικών εξελίξεων μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών που
θα οδηγήσει σε επιβράδυνση της μεταπανδημικής ανάκαμψης ή και ύφεση
την ευρωπαϊκή ήπειρο.
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…. και τα στρατηγικά λάθη της Δύσης
Όσοι προεξοφλούσαν το τέλος της Ρωσίας ως ενεργειακού προμηθευτή
σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και την κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας,
σήμερα φαίνεται να διαψεύδονται καθώς τα νούμερα (και η σφυρηλάτηση
σχέσεων) δεν επιβεβαιώνουν μια τέτοια εξέλιξη. Το ευρωπαϊκό εγχείρημα
απεξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια κινητοποίησε την Ρωσία ώστε να
αναπροσαρμόσει το εξαγωγικό της μοντέλο και να αναδρομολογήσει τις
ροές πετρελαίου και αερίου προς τις ασιατικές οικονομίες. Για πρώτη
φορά η Ρωσία έγινε ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου της Κίνας,
ξεπερνώντας την Σαουδική Αραβία, με τις κινεζικές εισαγωγές πετρελαίου
να αυξάνονται κατά 55% σε σχέση με το 2021 και τις εισαγωγές LNG
(Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο) κατά 56%. Εξίσου σημαντική αύξηση
εισαγωγών παρατηρείται και για την Ινδία. Τα έσοδα από τις ρωσικές
εξαγωγές μόνο για αυτές τις δύο οικονομίες ανήλθαν το τελευταίο τρίμηνο
σε 24 δισ. δολάρια.
Η εξέλιξη αυτή αποκτά μια επιπλέον βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς δύο
πράγματα: α) και οι δύο αυτές χώρες αγοράζουν ρωσική ενέργεια σε μεγάλες
εκπτώσεις καθώς δεν συμμετέχουν στο σύστημα κυρώσεων (τη στιγμή
που η ΕΕ αγοράζει σε υψηλές τιμές το αμερικάνικο LNG), β) η φθηνότερη
ενέργεια καθιστά μεσο-μακροπρόθεσμα τις ασιατικές επιχειρήσεις πολύ
πιο ανταγωνιστικές από τις ευρωπαϊκές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για
την ευρωπαϊκή οικονομία. Ενδεικτικά της κατάρριψης της θέσης περί
οικονομικής αποδυνάμωσης της Ρωσίας είναι ο υπερδιπλασιασμός των
εξαγωγών μαζούτ στην Σαουδική Αραβία (στον μεγαλύτερο εξαγωγέα
πετρελαίου παγκοσμίως), η επίτευξη πλεονάσματος στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών πρώτη φορά σε τέτοια επίπεδα ρεκόρ μετά το 19941, η
πρόσφατη ενεργειακή συμφωνία Ρωσίας-Ιράν αξίας 40 δισ. δολαρίων για την
αξιοποίηση των τεράστιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου Kish και North Pars
στον περσικό κόλπο, καθώς και 6 κοιτασμάτων πετρελαίου, η επικείμενη
συμφωνία εξαγωγών πετρελαίου στην Βραζιλία, η αύξηση εξαγωγών σε
κράτη της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, η εμπλοκή στον Διεθνή
Διάδρομο Μεταφορών Βορρά-Νότου2 (με τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής
διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, να σπεύδει στην Τεχεράνη για να προλάβει
καταστάσεις), αλλά και ο πλήρης έλεγχος του έργου Sakhalin-2 στη ρωσική
Άπω Ανατολή (στέλνοντας έμμεσο μήνυμα στη Δύση), το οποίο τροφοδοτεί
ενεργειακά την οικονομία της Ιαπωνίας.
1

EnergyPress, “Ρωσία: Πλεόνασμα ρεκόρ από τις εξαγωγές ενέργειας”, 11.7.2022,
https://energypress.gr/news/rosia-pleonasma-rekor-apo-tis-exagoges-energeias

2

Πρόκειται για δίκτυο θαλάσσιων και χερσαίων δρόμων (7.200 km) που διασχίζει όλη την Ασία και έχει
τεράστια οικονομική σημασία για τις εμπλεκόμενες χώρες καθώς εξυπηρετεί τη μεταφορά ενέργειας,
προϊόντων, επικοινωνιών και άλλων οικονομικών συναλλαγών.
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Εκτεθειμένη Ευρώπη δίχως επαρκή στρατηγική
Όπως όλα δείχνουν, όσο η αναζήτηση μιας νέας γεωπολιτικής ισορροπίας
και η χάραξη αυτόνομης εξωτερικής και ενεργειακής πολιτικής δεν
συνιστούν προτεραιότητα για την ΕΕ, ο ευρωπαϊκός χειμώνας προβλέπεται
κάτι παραπάνω από δύσκολος σε όλα τα επίπεδα (κάτι που επιβεβαιώνει και
η πρόταση της Κομισιόν για εθελοντική μείωση της κατανάλωσης φυσικού
αερίου κατά 15% ως την άνοιξη του 2023, η οποία ωστόσο θα μπορούσε να
λάβει υποχρεωτικό χαρακτήρα σε περίπτωση «πανευρωπαϊκού συναγερμού»
και η οποία έγινε δεκτή από το πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας
της ΕΕ με ορισμένες εξαιρέσεις)3.
Η στρατηγική «μυωπία» της ΕΕ την καθιστά όλο και πιο εκτεθειμένη στη
ρευστότητα του σημερινού διεθνούς περιβάλλοντος, ενώ η δυστοκία των
Βρυξελλών στην έγκαιρη λήψη αποφάσεων επιδεινώνει την κατάσταση.
Τα κράτη-μέλη προσπαθούν μεμονωμένα να θωρακιστούν στο εσωτερικό
τους με διάφορους τρόπους (επέκταση γεωτρήσεων, διμερείς συμφωνίες με
τρίτες χώρες για ενεργειακή τροφοδοσία, επιστροφή στον άνθρακα και στον
λιγνίτη, εθνικοποιήσεις εταιρειών ενέργειας πχ στην Γαλλία, μείωση φόρων και
επιβολή ανώτατης τιμής φυσικού αερίου πχ στην Ισπανία, Πορτογαλία), ενώ
η επανεκκίνηση του Nord Stream 1 (έστω και με τις πρόσφατες μειωμένες
ροές στο 20% της χωρητικότητας) επιβεβαιώνει ότι η Ρωσία, ως γνώστης
της θεωρίας παιγνίων, επιλέγει να συνεχίζει τις ροές αερίου προκειμένου να
διατηρεί τα κέρδη της Gazprom σε υψηλά επίπεδα, να συντηρεί την απειλή
της διακοπής, αλλά και ένα μελλοντικό ενδεχόμενο επαναφοράς των ευρωρωσικών σχέσεων στα προ-εισβολής επίπεδα.

Η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής: τα κράτη μέλη που δεν είναι διασυνδεδεμένα με δίκτυα
φυσικού αερίου άλλων κρατών μελών εξαιρούνται από τις υποχρεωτικές μειώσεις καθώς δεν θα μπορούν
να απελευθερώσουν σημαντικούς όγκους φυσικού αερίου προς όφελος άλλων κρατών μελών, τα κράτη
μέλη μπορούν να ζητήσουν παρέκκλιση εάν έχουν υπερβεί τους στόχους πλήρωσης αποθήκευσης αερίου
και εάν εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το αέριο ως πρώτη ύλη για κρίσιμες βιομηχανίες. Η απόφαση
κήρυξης έκτακτης ανάγκης λαμβάνεται από το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Κομισιόν. Συμφωνήθηκε
ακόμη ότι προτεραιότητα θα δοθεί σε μέτρα που δεν επηρεάζουν προστατευμένες κατηγορίες, όπως
νοικοκυριά και βασικές υπηρεσίες για τη λειτουργία της κοινωνίας, υγειονομική περίθαλψη και άμυνα.
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Παγκόσμια οικονομία:
Προσοχή, ναρκοπέδιο
Βαγγέλης Βιτζηλαίος,

Συντονιστής Κύκλου Διεθνών & Ευρωπαϊκών Αναλύσεων ΕΝΑ
Κλιμάκωση ανταγωνισμών σε γεωπολιτικό επίπεδο, πληθωριστικές πιέσεις
και δυσοίωνες οικονομικές προοπτικές για το άμεσο μέλλον περιγράφουν
το τοπίο στην παγκόσμια οικονομία σε μια περίοδο προκλήσεων και συνεχών
ανακατατάξεων σε πολλαπλά επίπεδα, που καταδεικνύει ότι το μοντέλο της
διεθνούς συνεργασίας και της πολυμέρειας προς όφελος των «λίγων», που
θέτουν και τους κανόνες του παιχνιδιού, δεν λειτουργεί πια.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η υφιστάμενη πανδημία, η άνοδος των τιμών
και η διατάραξη των εφοδιαστικών αλυσίδων συντηρούν ένα κλίμα έντονης
ρευστότητας με ισχυρή επιρροή στην παγκόσμια οικονομική τάξη. Μια τάξη
που αλλάζει μορφή, με αναδιάταξη συμμαχιών και τη διαμόρφωση δύο ισχυρών
μπλοκ στην εδώ και καιρό διαμορφούμενη πολυπολική πραγματικότητα,
που αφήνει πίσω της τα χαρακτηριστικά της νεοφιλελεύθερης υπερπαγκοσμιοποίησης του «ενός κέντρου».

G7 vs BRICS: Πολυπολικότητα με ψυχροπολεμικά
χαρακτηριστικά
Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που μετρά πάνω από πέντε μήνες σε
διάρκεια και οι κυρώσεις της Δύσης προς τη Μόσχα αποτέλεσαν έναν
«επιταχυντή» στη διαμόρφωση των δύο νέων μπλοκ που ανταγωνίζονται για
την παγκόσμια οικονομική ηγεμονία: Την G7 και τους BRICS.
H Kίνα διοργάνωσε στα τέλη Ιουνίου τη 14η σύνοδο των χωρών BRICS
(Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική), λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο
της G7 στη Γερμανία, με κύριο στόχο να αποστείλει ένα μήνυμα προς πάσα
κατεύθυνση για τις προθέσεις ισχυροποίησης του μπλοκ. Πολιτικά, αλλά
και οικονομικά, με δεδομένο τον πληθυσμό και την οικονομική δυναμική
των μελών τους, οι BRICS φιλοδοξούν να διαμορφώσουν έναν εναλλακτικό
οικονομικό χώρο στον οποίο το δολάριο δεν θα έχει την πρωτοκαθεδρία,
συναλλακτικά αλλά και συμβολικά. Στο πλαίσιο αυτό, στοχεύουν στην
προσέλκυση νέων συμμάχων, που θα ισχυροποιήσουν το μπλοκ, εκφράζοντας
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
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πιο δυνατά τη φωνή των αναδυόμενων οικονομιών, με τη Μόσχα, εξαιτίας
των δυτικών κυρώσεων να αποτελεί οδηγό. Iράν και Αργεντινή έχουν
καταθέσει αίτημα ένταξης στους BRICS, με την Σαουδική Αραβία, την
Τουρκία και την Αίγυπτο να βρίσκονται επίσης στο κατώφλι του φόρουμ, το
ίδιο και η Ινδονησία.
H Δύση «απάντησε», προσπαθώντας να επιδείξει ενότητα. Στο κείμενο
συμπερασμάτων, η G7 (ΗΠΑ, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία,
Ηνωμένο Βασίλειο) υπογράμμισε ότι «σε μία στιγμή που ο κόσμος απειλείται
από διαίρεση και σοκ, θα είμαστε ενωμένοι» εκφράζοντας ότι θα παραμείνει
στο πλευρό της Ουκρανίας όσο χρειαστεί. Παράλληλα, μία μέρα μετά τη
G7, η σύνοδος των χωρών του ΝΑΤΟ στο ανακοινωθέν της υιοθέτησε
σκληρή γραμμή απέναντι στο Πεκίνο κάνοντας λόγο για «αυταρχισμό» και
«αυξανόμενη στρατιωτική ισχύ» της Κίνας, μεταφέροντας τη διαμόρφωση
των μπλοκ και στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.
Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι μεταξύ των δύο «στρατοπέδων»
υπάρχουν και χώρες με ρόλο «μπαλαντέρ». Η ανερχόμενη υπερδύναμη
Ινδία και η Αργεντινή προσκλήθηκαν στη σύνοδο της G7, με τον ρόλο ιδίως
της πρώτης να αποκτά σημαντική βαρύτητα στους διεθνείς συσχετισμούς.

Ζοφερές προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία και
μαύρα σύννεφα πάνω από τις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ, το μεγάλο ερώτημα που «βασανίζει» την πολιτική ηγεσία, τον
επιχειρηματικό κόσμο και την κοινή γνώμη εδώ και μήνες είναι εάν η οικονομία
της χώρας βαδίζει προς την ύφεση, ενώ την ίδια ώρα ο πληθωρισμός
«καλπάζει» ανοδικά. Στις 15 Ιουνίου, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed)
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Όλες αυτές οι ζυμώσεις εξελίσσονται σε ένα διεθνές σκηνικό οικονομικών
αβεβαιοτήτων. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διά του επικεφαλής
οικονομολόγου του Πιέρ-Ολιβιέ Γκουρενσά προειδοποίησε ότι η παγκόσμια
οικονομία, που εξακολουθεί κλονίζεται από την πανδημία και την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία, «αντιμετωπίζει μια ολοένα πιο ζοφερή και αβέβαιη
προοπτική». Το Ταμείο, αναθεώρησε καθοδικά τις προβλέψεις του για την
παγκόσμια ανάπτυξη (3,2% για το 2022 από 3,6% που «έβλεπε» το World
Economic Outlook τον Απρίλιο), οι τρεις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου
-HΠΑ, Κίνα, Ευρωζώνη- βρίσκονται σε τέλμα, με σημαντικές συνέπειες για
τις παγκόσμιες προοπτικές, υπογραμμίζοντας ότι «ο πληθωρισμός είναι μία
σημαντική ανησυχία» σε μεσοπρόθεσμο, τουλάχιστον, ορίζοντα.
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προχώρησε σε μία ιστορική αύξηση των επιτοκίων της κατά 0,75%, ποσοστό
που αποτελεί την υψηλότερη αύξηση από το 1994, με στόχο να συγκρατήσει
τις πληθωριστικές πιέσεις. Λίγες ημέρες πριν, ο πληθωρισμός ανήλθε
στο 8,6% (έναντι 7,6% έναν μήνα πριν) ποσοστό που αποτελεί υψηλό 40
ετών. Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ
(και πρώην επικεφαλής της Fed) Τζάνετ Γέλεν εκτίμησαν ότι δεν υπάρχει
κανένα σημάδι που να καταδεικνύει ότι η αμερικανική οικονομία βρίσκεται
σε ύφεση, η Wall Street συμφωνεί με τη θέση αυτή, ωστόσο δεν βλέπει με
αισιοδοξία το άμεσο μέλλον.

Οι αμφιλεγόμενες αποφάσεις της ΕΚΤ
Στα καθ’ ημάς, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη καλούνται να βρουν
λύσεις στις άμεσες προκλήσεις της συγκυρίας, οι επιπτώσεις των οποίων
οξύνθηκαν με το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία και την επιβολή
κυρώσεων της Δύσης απέναντι στη Ρωσία: Στις πληθωριστικές πιέσεις και
την ενεργειακή κρίση.
Έχοντας ως στόχο τον περιορισμό του πληθωρισμού ο οποίος έφτασε το
8,6% τον Ιούνιο (έναντι 8,1% το Μάιο), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
έπειτα από 11 χρόνια ανακοίνωσε αύξηση των επιτοκίων της, κατά 0,50%
μάλιστα, ποσοστό που θεωρείται νίκη των «γερακιών». Αυτομάτως τίθεται
το ζήτημα του κατά πολύ ακριβότερου δανεισμού των χωρών-μελών της
νομισματικής ένωσης με τις υπερχρεωμένες χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, κ.ά.)
να απειλούνται ακόμη περισσότερο, προοπτική που επαναφέρει τις μνήμες
τις κρίσης της Ευρωζώνης. Με τις μνήμες της Ντοβίλ και της ανακοίνωσης
των Μέρκελ – Σαρκοζί το 2011, που θεωρείται ότι πυροδότησε τη μετάδοση
της ελληνικής κρίσης και σε άλλες χώρες της νομισματικής ένωσης (με
Ιρλανδία και Πορτογαλία να ακολουθούν), να μην είναι και πολύ μακρινές,
η ΕΚΤ ανακοίνωσε την έγκριση του Μηχανισμού Προστασίας Μετάδοσης
(Transmission Protection Instrument – TPI) που θα ενεργοποιείται εάν και
όποτε κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας σύμφωνα με τέσσερα
κριτήρια που έθεσε. Τόσο η ΕΚΤ όσο και η Κριστίν Λαγκάρντ, όμως, στις
ανακοινώσεις τους άφησαν αρκετά σημεία που αφορούν το πότε τελικά
ενεργοποιείται το ΤPI τελείως «θολά», με τη «δημιουργική ασάφεια» αυτή
να δίνει την εντύπωση πως η Τράπεζα περισσότερο θέλησε να δείξει ότι
υπάρχει μία επιλογή έκτακτης ανάγκης για να καθησυχάσει τις αγορές,
παρά ότι έχει τη βούληση να το θέσει σε λειτουργία με συγκεκριμένους
όρους και συνθήκες.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
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Κυβερνήσεις υπό ασφυκτική πίεση και ο ιταλικός
«κίνδυνος»
Οι συσχετισμοί αυτοί διαμορφώνουν ήδη ένα πολιτικό τοπίο με κυβερνήσεις
που πιέζονται σημαντικά στις ισχυρότερες χώρες τόσο του νομισματικού
μπλοκ όσο και στη Γηραιά Ήπειρο γενικότερα. Στην Ιταλία, η παραίτηση
του Μάριο Ντράγκι από την πρωθυπουργία αποτελεί άλλη μία ένδειξη της
διαρκούς και βαθιάς κρίσης του πολιτικού συστήματος της χώρας, την ώρα
που τα «σύννεφα» πάνω από την οικονομία της αυξάνονται: Το χρέος της
Ιταλίας αγγίζει το 150% του ΑΕΠ, ενώ το spread του ιταλικού ομολόγου σε
σύγκριση με το αντίστοιχο γερμανικό εκτοξεύθηκε πάνω από τις 200 μονάδες
(225 με την παραίτηση Ντράγκι), κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για
τις προοπτικές της τρίτης ισχυρότερης οικονομίας ΕΕ και Ευρωζώνης.
Τον Ιούνιο, ο πρόσφατα επανεκλεγείς Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας
Εμανουέλ Μακρόν έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις βουλευτικές
εκλογές από την άνοδο του αριστερού συνασπισμού υπό τον Ζαν – Λυκ
Μελανσόν, με προδιαγραφόμενη μια δύσκολη κυβερνητική θητεία που
ενδέχεται να φτάσει ως τα όρια της ακυβερνησίας και της διάλυσης του
Κοινοβουλίου. Στις παραπάνω εξελίξεις προστίθενται και οι ασφυκτικές
πιέσεις που δέχεται ο κυβερνητικός συνασπισμός του Όλαφ Σολτς στη
Γερμανία -με χαρακτηρισμούς όπως «ο καγκελάριος του πολέμου» ή
ο «καγκελάριος της κρίσης» να τον συνοδεύουν πλέον- εξαιτίας της
προοπτικής διακοπής παροχής του ρωσικού φυσικού αερίου στη χώρα με
τις ανυπολόγιστες συνέπειες που μπορεί να έχει ένα ενεργειακό μπλακ άουτ
στην οικονομία και ιδιαίτερα στον βιομηχανικό τομέα της χώρας.

Πώς θα αντιμετωπιστούν οι κρίσεις;

Και αυτή είναι μία εκτίμηση που προέρχεται από την πλευρά της Δύσης,
η οποία μεταπολεμικά, με το Μπρέτον Γουντς είχε προσαρμόσει και
διαμορφώσει τη «συνεργασία» με βάση τους δικούς της όρους και στην
πορεία -από τη δεκαετία του 1970 και μετά- με βάση το νεοφιλελεύθερο
οικονομικό υπόδειγμα.
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Μια από τις διαπιστώσεις που προκύπτουν από την υφιστάμενη ρευστότητα
των πολλαπλών κρισιακών συνθηκών σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ότι σε
σχέση με τις κρίσεις του παρελθόντος, υπό τις παρούσες συνθήκες και τους
συσχετισμούς, δεν αναμένεται να υπάρξει διέξοδος που θα περνά μέσα από
τη διεθνή συνεργασία.
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Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, της κρίσης Covid-19 και
των ισχυρών κλυδωνισμών του πολέμου στην Ουκρανία για την παγκόσμια
(οικονομική) τάξη, με εντεινόμενες τις τάσεις από-παγκοσμιοποίησης,
αναδεικνύουν διαρκώς την ανάγκη μιας «επανεκκίνησης» του παγκόσμιου
οικονομικού συστήματος. Αρκετές φωνές, όπως αυτή της Τζάνετ Γέλεν, να
κάνουν λόγο για την ανάγκη ενός «νέου Μπρέτον Γουντς» που θα απαντήσει
στις σύγχρονες κρίσεις και στις προκλήσεις της εποχής. Οι Ρίτσαρντ
Κόζουλ-Ράιτ (Διευθυντής του Τμήματος παγκοσμιοποίησης & στρατηγικών
ανάπτυξης της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την
Ανάπτυξη - UNCTAD) και ο Κέβιν Γκάλαχερ (Διευθυντής του Global Development Policy Center του Boston University) τόνισαν την ανάγκη για
ένα «νέο Μπρέτον Γουντς» το οποίο όμως θα είναι «συμπεριληπτικό,
χωρίς αποκλεισμούς». Και υπογράμμισαν ότι «μόνο μέσω ενός μείγματος
στοχευμένων εθνικών πολιτικών και ενισχυμένης διεθνούς συνεργασίας
μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα αντιστρέψουμε τις βαθιές ανισότητες
της υπερ-παγκοσμιοποίησης και θα επιτύχουμε τους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης του ΟΗΕ», στέλνοντας το μήνυμα ότι «η πολυμέρεια για τους
λίγους προνομιούχους δεν αποτελεί τον δρόμο προς τα εμπρός». Ωστόσο, με
τις υφιστάμενες συνθήκες, η προοπτική της διεθνούς συνεργασίας περνά
μέσα από ένα πυκνό «ναρκοπέδιο».
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O ρόλος της Αφρικής στον μοντέρνο
«Δρόμο του Μεταξιού»
Άρης Παπαδόπουλος,
Πολιτικός Επιστήμονας

«Ίδρυση ενός κοινού πεπρωμένου μεταξύ του κινεζικού λαού και άλλων λαών
ανά την υφήλιο εντός ενός ειρηνικού διεθνούς περιβάλλοντος». Η φράση
αυτή αναφέρεται στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και αποτελεί την 13η
από τις 14 φράσεις-κλειδιά που συμπυκνώνουν την ασκούμενη πολιτική της
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το διάστημα προεδρίας του Σι Τζινπίνγκ, ενώ
αποτελούν πλέον και τμήμα του Συντάγματος της χώρας.
Η χώρα της Ανατολής στράφηκε ήδη από την αυγή του 21ου αιώνα στην
εξάπλωση του δόγματος της εξωτερικής της πολιτικής, με όχημα την
εφαρμογή της «Πρωτοβουλίας για τον Νέο Δρόμο του Μεταξιού», μίας
στρατηγικής η οποία τέθηκε σε εφαρμογή το 2013. Η ακόρεστη αγορά και η
ζήτηση της αφρικανικής ηπείρου σε πολλά επίπεδα αγαθών και υπηρεσιών τη
μετουσίωσαν σε «πεδίο δόξης λαμπρόν» για την ανερχόμενη τότε δύναμη.
Η Κίνα διείδε ήδη από το 2004 τις δυνατότητες εξυπηρέτησης του διττού της
δόγματος στην εξωτερική πολιτική, με τον ένα άξονα να υπηρετεί την
παραγωγή πλούτου μέσω της εξαγωγής τεχνογνωσίας, τον άλλο δε να
ενισχύει το πρεστίζ της Κίνας ως μίας χώρας αλληλέγγυας που στέκεται
αρωγός στις πλέον ανίσχυρες του πλανήτη, ακολουθώντας μία διπλωματία
ήπιας ισχύος με έμφαση στις ανθρώπινες σχέσεις και τις πολιτισμικές
ανταλλαγές δίχως να φιλοδοξεί να αποκτήσει επεκτατικές βλέψεις σε ό,τι
αφορά εδαφικές διεκδικήσεις ή αποικιοκρατικού τύπου οικονομική
εκμετάλλευση, όπως πολλές χώρες του δυτικού κόσμου είχαν πράξει στο
παρελθόν.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 2010, στην αρχή με πιο δειλά και έπειτα με
πιο γοργά βήματα, ούσα πλέον μέλος και των BRICS και αποκτώντας
εμπειρία συνεργαζόμενη στενά με τη στρατηγικής σημασίας για τον
Παγκόσμιο Νότο και την αφρικανική ήπειρο Νότια Αφρική, η Κίνα επιλέγει να
χρηματοδοτεί κολοσσιαία κατασκευαστικά (και όχι μόνο) εγχειρήματα σε
διάφορα κράτη της ηπείρου αυτής ως επί το πλείστον με έναν αμφιλεγόμενο,
αλλά μάλλον αποτελεσματικό τρόπο. Με χορηγία εκ μέρους κινεζικών
κρατικών ή και ιδιωτικών εταιρειών (υπό την εποπτεία του κράτους) δάνεια με
ευνοϊκούς όρους, πολλές φορές ακόμη και χωρίς επιτόκιο, ώστε να
προχωρήσουν τα έργα υποδομής ή η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως
για παράδειγμα η ενίσχυση των δομών κοινωνικής πρόνοιας με ιδιαίτερη
έμφαση στους νευραλγικούς τομείς της Υγείας και της Παιδείας. Σε
αντάλλαγμα εδραιώνονται
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στενότερες διπλωματικές και οικονομικές επαφές με την Κίνα ιδίως
στον τομέα του εμπορίου με αναβάθμιση επιχειρήσεων με έδρα την Κίνα
ως «προτιμησιακών εταίρων» για την εξαγωγή πολύτιμων μετάλλων και
ακατέργαστων πρώτων υλών (raw materials) ζωτικών για την απρόσκοπτη
λειτουργία της κινεζικής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και
η ενισχυμένη θέση στην κατάταξη μεταξύ των εισαγωγέων της Κίνας τα
τελευταία χρόνια τόσο της Δημοκρατίας όσο και της Λαϊκής Δημοκρατίας
του Κονγκό, όπου ως γνωστόν τα υλικά αυτά αφθονούν.
Εντούτοις, επικριτές της στρατηγικής προσέγγισης της Κίνας αντιτείνουν πως
πρόκειται περισσότερο για μία αποικιοκρατικού τύπου επιχείρηση που έχει ως
στόχο την υποτέλεια των κρατών και επακολούθως των λαών της Αφρικής
στα κινεζικά συμφέροντα και τους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς, παρά για μία
βοήθεια που αποσκοπεί πραγματικά στη φιλία μεταξύ των λαών της Κίνας
και της Αφρικής, που έχει ως στόχο να εξυπηρετήσει τους στόχους του ΟΗΕ
(Παρίσι 2016) για το κλίμα και να τονώσει τις αναπτυξιακές δυνατότητες
σε ποικίλα σημεία της αφρικανικής ηπείρου. Υποστηρίζουν ότι αν και χάρη
στα projects της Κίνας τονώνονται οι δείκτες απασχόλησης, συχνά αυτό
γίνεται με εργασιακές συνθήκες χειρότερες των προβλεπόμενων, και πως
η συσσώρευση χρεών στις χώρες αυτές προς την Κίνα θα δημιουργήσει
στο μέλλον μία παγκόσμια κρίση χρέους, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με
στοιχεία, ακόμη και στην πλέον «χρεωμένη» απέναντι στην Κίνα αφρικανική
χώρα, την Νιγηρία, το ποσοστό δημόσιου χρέους που οφείλεται σε δάνεια
από την Κίνα προσεγγίζει μόνο το 10% του συνολικού δημοσίου χρέους της,
ενώ στις υπόλοιπες χώρες συχνά δεν ξεπερνά ακόμη και το 4%.
Όπως προαναφέρθηκε, ο κύριος τομέας στον οποίο δραστηριοποιούνται
οι κινεζικοί ιδιωτικοί και δημόσιοι δρώντες στη «μαύρη ήπειρο» είναι κατά
κύριο λόγο το ευρύ φάσμα των κατασκευών και των υποδομών (φράγματα,
οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, κτιριακές υποδομές κ.α.), χωρίς ωστόσο να
παραγνωρίζεται η ενασχόλησή τους και με τον τομέα των τηλεπικοινωνιών,
αλλά και της γεωργίας, με διάθεση στις αφρικανικές χώρες κατά κύριο
λόγο πιο σύγχρονων μηχανημάτων που θα συμβάλλουν στην εντατικοποίηση
των καλλιεργειών. Επιπρόσθετα, σε ορισμένες συμβάσεις προβλέπεται και
η ανταλλαγή στελεχικού και εργατικού δυναμικού, ιδίως στον τομέα των
υποδομών και των έργων κοινής ωφέλειας, με προφανείς δυνατότητες
εισαγωγής και εφαρμογής της κτηθείσας γνώσης στις πατρίδες των
Αφρικανών που έτυχαν εξειδίκευσης σε κινεζικό έδαφος.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
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Το 2021 σημειώθηκε, μετά την
-εύλογη- κάμψη των εμπορικών
δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια
της έξαρσης της Covid-19, ρεκόρ
τόσο στις εισαγωγές όσο και στις
εξαγωγές μεταξύ της Κίνας και
κρατών της αφρικανικής ηπείρου
, οι οποίες αθροιστικά ανήλθαν
σε 250 δισεκατομμύρια δολάρια,
αντιπροσωπεύοντας
ωστόσο
ποσοστό μικρότερο του 4% του
συνολικού εμπορικού όγκου της
Κίνας με χώρες του εξωτερικού 5.
Μία από τις διαχρονικά πιο
αξιόπιστες χώρες που εισφέρουν
Εξέλιξη όγκου συναλλαγών μεταξύ Κίνας
και αφρικανικής ηπείρου, 2016 έως σήμερα
στους ανωτέρω αριθμούς άμεσων
ξένων επενδύσεων θεωρείται η
Ανγκόλα, με το ύψος των συναλλαγών μεταξύ των δύο κρατών να ανέρχεται στα 30
δισ. δολάρια από το 2008 έως σήμερα6.
Κορυφαία παραδείγματα έργων που ήδη έχουν αφήσει το αποτύπωμα τους θεωρούνται
η σιδηροδρομική διασύνδεση μεταξύ Τζιμπουτί-Αιθιοπίας και η η κατασκευή του κτιρίου
τη έδρας της Αφρικανικής Ένωσης στην Αντίς Αμπέμπα. Αξιοσημείωτη είναι πάντως και
η διεύρυνση της στρατιωτικής παρουσίας της Κίνας στις χώρες της Αφρικής, αφού στο
Τζιμπουτί έχει κατασκευαστεί η πρώτη κινεζική στρατιωτική βάση επί ξένου εδάφους
(2016), ενώ σε ένα ακόμη αυταρχικό καθεστώς, αυτό της Ισημερινής Γουινέας, έχει
υπογραφεί η κατασκευή ανάλογης βάσης εντός της επόμενης τριετίας. Από την ΣινοΑφρικανική σύνοδο τον Δεκέμβρη του 2021, η οποία θεωρήθηκε ως επιτυχημένη,
ανέκυψε η κινεζική υπόσχεση για επενδύσεις ύψους 40 δισ. ευρώ ως το 2026.
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Υπάρχουν ήδη ενδείξεις πως η κινεζική εμπορική αλλά και πολιτισμική δραστηριότητα
στην Αφρική έχει ήδη αρχίσει να καρποφορεί και στο ευρύτερο κοινωνικό και
διπλωματικό πεδίο. Έρευνες αναδεικνύουν ότι στις περισσότερες χώρες με έντονο
κινεζικό επενδυτικό στοιχείο οι πολίτες προκρίνουν τον θετικό αντίκτυπο παρά
και τις δεδομένες αρνητικές επιδράσεις της κινεζικής παρουσίας στις χώρες
αυτές7. Συμπληρωματικά, στο ψήφισμα κατά της Ρωσίας για την επίθεσή της στην
Ουκρανία μπορεί τα περισσότερα αφρικανικά κράτη να υπερψήφισαν, κράτησαν
όμως χαμηλά τους τόνους και διεύρυναν την κριτική και σε άλλους δρώντες, όπως
οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Ωστόσο οι συνεχώς μεταβαλλόμενες τάσεις και συμμαχίες,
τόσο στο διεθνές εμπόριο όσο και στον τομέα της άμυνας και των εξοπλισμών
μας επιτρέπουν να συνάγουμε ως ασφαλές συμπέρασμα μόνο ότι οι σχέσεις και οι
εκατέρωθεν επιρροές μεταξύ Κίνας και Αφρικανικής Ένωσης αξίζει να ιδωθούν ως
μία ενδιαφέρουσα «μελέτη περίπτωσης» εταιρικής σχέσης μέσα στο μεταβαλλόμενο
παγκοσμιοποιημένο σύστημα οικονομίας και ανακατανομής ισχύος.
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Η Δύση επιτρέπει στον Ερντογάν
να είναι «απρόβλεπτος»
Έλενα Μπουλετή,

Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου
Είναι κοινή διαπίστωση ότι η επαμφοτερίζουσα στάση που εδώ και καιρό
κρατάει ο Τούρκος Πρόεδρος μεταξύ «Δύσης και Ανατολής», σε μια
προσπάθεια να αναβαθμίσει το ρόλο της Τουρκίας από απλό σύμμαχο
των ΗΠΑ και μέλος του ΝΑΤΟ σε περιφερειακή δύναμη με δικό της λόγο,
ατζέντα και αυτόνομη δράση στην ευρύτερη περιοχή της -που συμβαίνει να
είναι και το θέατρο σημαντικών στρατιωτικών και διπλωματικών εξελίξεων
ακόμη και πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία- φαίνεται να τον
ωφελεί μέχρι στιγμής. Εύλογα λοιπόν επιμένει σε αυτή και αποπειράται να
την εξελίξει εκμεταλλευόμενος την εκάστοτε συγκυρία. Αυτή η τακτικιστική
προσέγγιση δημιουργεί εντάσεις στις σχέσεις της χώρας με τους συμμάχους
της ανατρέποντας σχέδια και δεδομένα, ενώ ο ίδιος φαίνεται αφερέγγυος
και απρόθυμος να τηρήσει μια συνεπή πολιτική γραμμή.
Για παράδειγμα, η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ,
σχολιάζοντας την πρόσφατη συνάντηση του Τούρκου Πρόεδρου, Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν στην Τεχεράνη, με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Πούτιν και τον
Ιρανό ομόλογο τους Ραΐσι, το φωτογραφικό ενσταντανέ -και τις δηλώσειςπου το συνόδευαν, δήλωσε ενοχλημένη καθώς «αυτή η συνάντηση στην
Τεχεράνη δείχνει σε εμάς το πόσο σημαντικό είναι να έχεις εταίρους που
όχι μόνον λένε πως πιστεύουν στο διεθνές δίκαιο, αλλά το αποδεικνύουν
κιόλας και στην πράξη….». Για να γίνει πιο συγκεκριμένη, τονίζοντας πως
«το γεγονός πως ο Τούρκος Πρόεδρος βρίσκεται στη φωτογραφία αυτή,
είναι μια πρόκληση, για να το θέσω ευγενικά. Η Τουρκία βοηθά σημαντικά
στρατιωτικά την Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις της Ρωσίας.
Γι’ αυτό η φωτογραφία αυτή είναι κάτι παραπάνω από ακατανόητη για μένα,
ειδικά από την άποψη ενός μέλους του ΝΑΤΟ». Στο ίδιο πνεύμα, πρώην
αξιωματικός της υπηρεσίας εξωτερικών υποθέσεων των ΗΠΑ φέρεται να
δήλωσε πρόσφατα στους Times: «Ο Ερντογάν φαίνεται να είναι στην ομάδα
μας, αλλά στη συνέχεια κάνει πράγματα που σαφώς δεν ωφελούν τη Δύση».
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Αν δει κανείς αυτές τις εξελίξεις χωρίς παρωπίδες, συνιστούν πράγματι μια
διπλωματική νίκη του Τούρκου Προέδρου και μια ήττα των ανθρώπινων
δικαιωμάτων και των αρχών που τα προασπίζουν, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό
επίπεδο: γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος ζήτησε και πήρε διαβεβαιώσεις ότι οι δύο
χώρες θα σταματήσουν να δίνουν καταφύγιο σε Κούρδους «τρομοκράτες»
από το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) και το παράρτημά του YPG,
στη Συρία. Άρα στο υψηλότερο επίπεδο του ΝΑΤΟ έγιναν αποδεκτές -έστω
και θεωρητικά- οι απόψεις της τουρκικής κυβέρνησης περί τρομοκρατίας, ενώ
η ΕΕ σε πολλές περιστάσεις και με επίσημες διαδικασίες -λχ μέσω της
αρμόδιας Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της
Ευρώπης- έχει καταδείξει εδώ και χρόνια, ότι η κυβερνητική επιχειρηματολογία
περί τρομοκρατίας αποτελεί προπέτασμα για τη φίμωση των αντίθετων φωνών
μέσα στην Τουρκία, ιδιαίτερα από το πραξικόπημα του καλοκαιριού του 2016
και έπειτα. Με αφορμή την πρόσφατη απόρριψη από το Σουηδικό Ανώτατο
Δικαστήριο της αίτησης έκδοσης στην Τουρκία του Γιλμάζ Αϊτάν, φερόμενου
ως ανώτερου στελέχους του κινήματος Γκιουλέν, ο Τούρκος Πρόεδρος
επανέφερε την απειλή του βέτο καθώς και τη γνώμη πως «η Σουηδία δεν δίνει
καλή εικόνα», παραβλέποντας την -αμελητέα όπως φαίνεται για τον ίδιολεπτομέρεια της δημοκρατικής αρχής της διάκρισης των εξουσιών. Στο ίδιο
πλαίσιο ο Πρόεδρος Ερντογάν δεν έχει εγκαταλείψει την ιδέα να οργανώσει
μια νέα εισβολή στη βόρεια Συρία με στόχο τους Κούρδους μαχητές, τους
οποίους θεωρεί τρομοκράτες και ας είναι μια κίνηση που μπορεί να
προκαλέσει ένταση στις σχέσεις του με τις ΗΠΑ.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Οι δηλώσεις αυτού του ύφους, που έχουμε δει στο παρελθόν σε πολλές
εκδοχές και πιθανότατα θα δούμε και στο μέλλον, δεν αναιρούν το γεγονός
ότι η Τουρκία πρωταγωνίστησε διπλωματικά στην τελευταία Σύνοδο του
ΝΑΤΟ. Δεν αναιρούν επίσης το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν μέσω του
βέτο που άσκησε στην ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στην Βορειοατλαντική
Συμμαχία, είχε την ευκαιρία να συζητήσει τετ-α-τετ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ
για μια σειρά σημαντικά ζητήματα -και για εξοπλισμό της Τουρκίας μεταξύ
άλλων- και να δεχθεί μάλιστα τις ευχαριστίες του τελευταίου για τις
προσπάθειες της Άγκυρας να διασφαλίσει το άνοιγμα διαδρόμου για τα
σιτηρά της Ουκρανίας. Στο ίδιο κλίμα ήταν και οι συναντήσεις του με Τζόνσον
και Μακρόν. Η Σουηδία και η Φινλανδία μάλιστα αποδέχθηκαν, με τη
σύμφωνη γνώμη των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών χωρών προφανώς, τις
τουρκικές «ανησυχίες για την τρομοκρατία» και όχι μόνο: η Συμφωνία όπως
ανακοινώθηκε δίνει στην Τουρκία δυνατότητα ευρείας συνεργασίας σε
συμφωνίες αμυντικής βιομηχανίας, ενώ έγινε και άρση του εμπάργκο όπλων
της Σουηδίας προς την Τουρκία, με παράλληλη δέσμευση των δύο χωρών
(Σουηδία, Φινλανδία) να προωθήσουν την Τουρκία σε κοινές πρωτοβουλίες
ασφάλειας της ΕΕ.
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Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του Τούρκου Προέδρου να υιοθετήσει μια
αμιγώς προσωπική και τακτικιστική προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική
χωρίς να δένεται a priori στο άρμα κάποιας μεγάλης δύναμης είναι γεγονός
και δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο, και γι’ αυτό μοιάζει ενταγμένο σε μια
ευρύτερη στρατηγική στόχευση, απλά τώρα είναι πιο έντονο. Ο Πρόεδρος
Ερντογάν ασκεί μια αυταρχική εξουσία, χωρίς πολιτικές και κοινωνικές
συναινέσεις και αυτό γίνεται αισθητό στις εξωτερικές υποθέσεις, γι’ αυτό
οι επιλογές του φαίνονται συχνά αντιφατικές. Σαφέστατα η πίεση στο
εσωτερικό της χώρας παίζει ρόλο: η Τουρκία το 2023 θα έχει εκλογές και
δεδομένων των τεράστιων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η
συντριπτική πλειοψηφία των Τούρκων και για τα οποία ευθύνεται η κυβέρνηση
Ερντογάν, η καλή πορεία των εξωτερικών υποθέσεων με απτά οφέλη μπορεί
να βοηθήσει πολύ το γόητρο της αλλά και τη χώρα αναπτυξιακά. Πολύ
σημαντική για τον Πρόεδρο Ερντογάν εξακολουθεί να είναι η καταστολή
κάθε αντίθετης και αντιπολιτευόμενης φωνής στο εσωτερικό της χώρας γι’
αυτό και οι έστω και κατ’ ελάχιστον αντιφρονούντες συνεχίζουν και διώκονται
απηνώς. Το ιδεολόγημα περί «εσωτερικού εχθρού» διατηρείται φανατικά,
για την πόλωση της τουρκικής κοινωνίας που θα φέρει τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα για εκείνον στις εκλογές.
Ωστόσο, τα εύσημα για την διπλωματική τακτική και τα «επιτεύγματα»
του Τούρκου Προέδρου δεν τα πιστώνεται αποκλειστικά ο ίδιος αλλά
τα μοιράζεται εξ ημισείας με τις «δυτικές» χώρες που, γνωρίζοντας τον
τρόπο που πολιτεύεται στο εσωτερικό, επέλεξαν να του αναγνωρίσουν
επανειλημμένα τον αναβαθμισμένο ρόλο που διεκδίκησε στο εξωτερικό,
για να εξυπηρετήσουν δικές τους επιδιώξεις και αδιαφορώντας για το
πασιφανές έλλειμα δημοκρατίας μέσα στη χώρα και τις παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξεκινώντας από τον ρόλο της Τουρκίας στο
προσφυγικό και στην κρίση της Συρίας, προχωρώντας στη συνέχεια στην
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Τουρκία έγινε ο χρήσιμος κρίκος μεταξύ
Ευρώπης και μη Ευρώπης, το ανάχωμα σε όσα η ΕΕ δεν ήθελε να έχει άμεση
ή και καμία, εμπλοκή. Την εμπέδωση και την αναβάθμιση αυτού του ρόλου
παρακολουθούμε σήμερα, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ πλέον, ενώ η ευρύτερη
περιοχή μας δοκιμάζεται από αλλεπάλληλες και απρόβλεπτες στην εξέλιξή
τους κρίσεις. Η ευελιξία του Τούρκου Προέδρου να εκμεταλλεύεται κάθε
φορά τη συγκυρία μπορεί να συγκριθεί μόνο με την ετοιμότητα της Δύσης
να υποκριθεί ότι όλα «βαίνουν καλώς», όταν αυτό εξυπηρετεί έστω και
προσωρινά τα συμφέροντά της.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ #7

30
Κρίση στην Σρι Λάνκα: Μεταξύ
λαϊκής αγανάκτησης και σινο-ινδικού
ανταγωνισμού
Ειρήνη Γιαννοπούλου,
Πολιτική Επιστήμονας

Στο πλαίσιο αυτό, στις αρχές της δεκαετίας του ’00, ανήλθε στην εξουσία
η οικογένεια των Ρατζαπάκσα. Η καθοριστική στρατιωτική συμβολή της
δυναστείας των Ρατζαπάκσα στην εξουδετέρωση των Τίγρεων των Ταμίλ,
με τον μεγαλύτερο αδελφό, Μαχίντα, στη θέση του Προέδρου και τον
μικρότερο αδελφό, Γκοταμπάγια, στη θέση του Υπουργού Άμυνας επέτρεψε
την αδιαμφισβήτητη παγίωσή τους στην εξουσία και στην απόκτηση
καθοριστικού ρόλου στην, παρασκηνιακή και μη, διαμόρφωση της πολιτικής
και οικονομικής ζωής της χώρας. Μέσα σε ένα κλίμα ασφαλειοκρατίας,
λόγω της έμφασης στις αντιτρομοκρατικές πρωτοβουλίες των Ρατζαπάκσα,
η ηγεμονία της οικογένειας παρέμεινε ακλόνητη για περίπου μια εικοσαετία,
με ένα διάλειμμα μιας θητείας. Τα καλά θεμελιωμένα δίκτυα των
Ρατζαπάκσα, αλλά και η κατοχή πλήθους διακυβερνητικών θέσεων από
μέλη της οικογένειας αναδείκνυαν ολοένα και περισσότερο το νεποτισμό,
τη διαφθορά, την αδιαφάνεια και την οικογενειοκρατία που επικρατούσαν
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Η επικράτεια της Κεϋλάνης απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη
Βρετανική Αυτοκρατορία σύντομα μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου. Έπειτα από περίπου είκοσι χρόνια μετετράπη από επικράτεια
της Βρετανικής Κοινοπολιτείας σε Δημοκρατία της Σρι Λάνκα. Η μετάβαση
αυτή, αλλά και τα χρόνια που ακολούθησαν, δεν ήταν αναίμακτα, με τις
εσωτερικές αντιπαλότητες να εκδηλώνονται έως και σήμερα. Αποκορύφωμα
των εσωτερικών ταραχών ήταν ο πάνω από είκοσι χρόνια εμφύλιος
πόλεμος που στιγμάτισε τη χώρα, μεταξύ των Σιναλέζων και των Ταμίλ,
των δύο πολυπληθέστερων εθνοτικών ομάδων της χώρας. Οι διακρίσεις
και βιαιοπραγίες έναντι των Ταμίλ από τις κρατικές ένοπλες δυνάμεις, οι
μακροχρόνιες βίαιες επιθέσεις της ένοπλης αυτονομιστικής ομάδας των
«Τίγρεων των Ταμίλ», αλλά και οι ευρύτερες εσωτερικές συγκρούσεις
και κοινωνικοπολιτικές ανισορροπίες συνέθεσαν μια πραγματικότητα που
χαρακτηριζόταν από αλλεπάλληλες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
εγκλήματα πολέμου, βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας, πολιτική αστάθεια,
φτώχεια και πείνα.

31

στα εσωτερικά πράγματα της χώρας. Το 2019, ο αδελφός Γκοταμπάγια
κέρδισε τις εκλογές, υποσχόμενος να οδηγήσει σε ανάκαμψη την
οικονομία, να στηρίξει την πολυπληθέστερη βουδιστική εθνοτική ομάδα των
Σιναλέζων, αλλά και να αποκαταστήσει την ασφάλεια στη χώρα μετά από
τις συγχρονισμένες τρομοκρατικές αιματηρές επιθέσεις «του Πάσχα», την
ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος. Επιβεβαιώνοντας και το
νεποτιστικό χαρακτήρα της σριλανκέζικης πολιτικής, ο Πρόεδρος ανέθεσε
την Πρωθυπουργία στον αδελφό του και πρώην Πρόεδρο, Μαχίντα, ενώ
ανέθεσε πλήθος σημαντικών θέσεων σε άλλα μέλη ή φίλους της οικογένειας,
με βασικότερη εκείνη του Υπουργού Οικονομικών, που ανατέθηκε στον
άλλον του αδελφό, Μπασίλ.
Τους περασμένους μήνες ξέσπασε πλήθος λαϊκών διαμαρτυριών στην
Σρι Λάνκα κατά της αδυναμίας του Προέδρου Ρατζαπάκσα και της
κυβέρνησής του να εξυγιάνουν την οικονομία της χώρας. Η ραγδαία αύξηση
του πληθωρισμού, η αδυναμία αποπληρωμής του υπέρογκου εθνικού
χρέους, η επισιτιστική επισφάλεια, η έλλειψη φαρμάκων, οι ανεδαφικές
μεταρρυθμίσεις «πράσινης γεωργίας» που έπληξαν σφοδρά τον αγροτικό
πληθυσμό, οι εισαγωγές βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, όπως το ρύζι, οι
επιπτώσεις της πανδημίας στον τουρισμό, οι συνέπειες της ρωσοουκρανικής
κρίσης στα αποθέματα καυσίμων, αλλά και οι τακτικές διακοπές νερού
και ρεύματος αποτελούν μονάχα κάποιες από τις αιτίες της μαζικής
λαϊκής δυσαρέσκειας. Ήδη από την αρχή των διαδηλώσεων, η κυβέρνηση
κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, φυλακίζοντας πλήθος
συμμετεχόντων. Σταδιακά, η αστυνομική βία οξυνόταν, με εντολές για
ευθείες βολές, ακόμη και θανατηφόρες «όπου κρινόταν αναγκαίο». Μετά
τη δολοφονία του πρώτου διαδηλωτή από την αστυνομία, οι διαδηλώσεις
μαζικοποιήθηκαν και εντάθηκαν, οδηγώντας σε εισβολή, κατάληψη και
λεηλασία της πρωθυπουργικής κατοικίας και άλλων πολυτελών κτηρίων
στο κέντρο της πρωτεύουσας, Κολόμπο. Παράλληλα, ξέσπασαν βίαιες
επιθέσεις υποστηρικτών της κυβέρνησης έναντι των διαδηλωτών ενάντια σε
αυτή. Ο πληθωρισμός αυξανόταν, οι μάχες μεταξύ διαδηλωτών και ενόπλων
δυνάμεων εντείνονταν, το καθεστώς έκτακτης ανάγκης ανανεώθηκε επ’
αόριστον και οι παραιτήσεις μελών της κυβέρνησης ακολουθούσαν η μία
την άλλη, με εκείνη του Προέδρου Ρατζαπάκσα και τη διαφυγή του στη
Σιγκαπούρη να σηματοδοτούν μια πρώτη επιτυχία των κινητοποιήσεων.
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Το βασικό ζήτημα που οδήγησε σε αδυναμία αποπληρωμής των δανείων
ήταν οι πρωτοβουλίες δανεισμού για την οικοδόμηση υποδομών, όπως
αθλητικά στάδια, συνεδριακά κέντρα, νοσοκομεία και λιμάνια. Ο δανεισμός
για την υλοποίηση των έργων αυτών ήταν δυσανάλογος των δυνητικών τους
παροχών, ενώ παράλληλα αποτέλεσαν μέσω εξάρτησης της σριλανκέζικης
οικονομίας από τους πιστωτές της, με βασικότερη την Κίνα, ακολουθούμενη
από την Ινδία. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του κινεζικού «Δρόμου
του Μεταξιού», η Σρι Λάνκα χρωστά στην Κίνα περισσότερα από πέντε
δισ. δολάρια (μόνο από τις γνωστοποιημένες και επίσημες συμφωνίες
δανεισμού) και η αδυναμία της να τα αποπληρώσει ανάγκασε τη χώρα
να παραδώσει υποδομές στην Κίνα, όπως το λιμάνι Χαμποτότα. Η δεινή
οικονομική κατάσταση της Σρι Λάνκα ώθησε τους Ρατζαπάκσα σε ριζικές
φοροελαφρύνσεις, με αποτέλεσμα τα κρατικά ταμεία να μην είναι σε θέση
να παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες στους πολίτες. Στα παραπάνω, αλλά και
στις ήδη αυξημένες λόγω του πληθωρισμού τιμές των βασικών προϊόντων
προστέθηκε και η καθολική απαγόρευση των χημικών στην αγροτική
παραγωγή, πράγμα ανεδαφικό που έπληξε καθοριστικά τον αγροτικό
πληθυσμό (27% του συνολικού εργαζόμενου πληθυσμού). Παράλληλα, η
Κίνα προμηθεύει τη Σρι Λάνκα με οπλικά συστήματα, προϊόντα υψηλής
τεχνολογίας και ηλεκτρικά είδη, μεταξύ άλλων. Ο προνομιακός αυτός για
την Κίνα συσχετισμός δυνάμεων θεωρείται από πολλούς πως μπορεί να
χάσει έδαφος μετά την απομάκρυνση των Ρατζαπάκσα από την εξουσία
και με την πιθανή υπογραφή πακέτου διάσωσης με το ΔΝΤ. Αυτή η εξέλιξη
πιθανώς να ευνοήσει τους αντιπάλους της Κίνας, με την Ινδία να αποτελεί
τον βασικότερο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μάλιστα, η Ινδία συμφώνησε
στην παροχή δανείου στη Σρι Λάνκα για οικονομική ανάκαμψη.
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Στα μέσα Ιουλίου ανακηρύχθηκε Πρόεδρος ο Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε,
γνωστή πολιτική προσωπικότητα της χώρας, ο οποίος διατήρησε τη βίαιη
και εχθρική στάση προς τους διαδηλωτές, δίνοντας εντολές στον στρατό
και την αστυνομία για μαζικές συλλήψεις και θανάσιμους πυροβολισμούς.
Βασικό μέλημα του νέου Προέδρου είναι η αποκατάσταση της ειρήνης και
της σταθερότητας στη χώρα, μέσω της δημιουργίας κυβέρνησης «εθνικής
ενότητας», στην οποία θα συμμετέχουν και μέλη της αντιπολίτευσης. Πολλοί
αναλυτές, αλλά και πολίτες της Σρι Λάνκα, παραμένουν σκεπτικοί σχετικά
με το αν μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Βικρεμεσίνγκε θα φέρει την
αλλαγή που χρειάζεται η χώρα. Αυτό όχι μόνο επειδή τα ζητήματα που έχουν
οδηγήσει σε αυτήν την οξεία οικονομική, πολιτική και ανθρωπιστική κρίση
ξεπερνούν την εύρυθμη λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας,
αλλά επίσης επειδή ο νυν Πρόεδρος Βικρεμεσίνγκε έχει καλές σχέσεις
με τους Ρατζαπάκσα και τα δίκτυά τους, προμηνύοντας έτσι τη μη ριζική
αποκοπή των δεύτερων από την πολιτική σκηνή της Σρι Λάνκα.

Το μόνο βέβαιο συμπέρασμα που μπορεί να συναχθεί από τα παραπάνω
είναι πως τις αρνητικές συνέπειες της κρατικής διαφθοράς και του άκρατου
νεποτισμού, αλλά και του ανταγωνισμού μεταξύ Κίνας, Ινδίας και άλλων
ιδιωτών επενδυτών και δανειστών, τις δέχεται ο ίδιος ο λαός της Σρι Λάνκα,
βιώνοντας μια από τις σοβαρότερες κρίσεις στην ιστορία της χώρας. Εδώ
και πάνω από τέσσερις μήνες οι αγανακτισμένοι διαδηλωτές έχουν λάβει τα
ηνία της αλλαγής, με την Σρι Λάνκα να αποτελεί μια ακόμη αναπτυσσόμενη
χώρα, όπως το Καζακστάν, το Πακιστάν, η Τυνησία και η Αίγυπτος, όπου
ξεσπούν λαϊκές διαδηλώσεις τα τελευταία έτη, με στόχο την ανατροπή
διεφθαρμένων καθεστώτων. Γεννάται, επομένως, το ερώτημα: τι μπορούν
να μάθουν οι δυτικές κοινωνίες από τους αγώνες των «από τα κάτω» στον
Παγκόσμιο Νότο;
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