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

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

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

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

Μια σειρά κρισιακών συνθηκών και ιστορικών εξελίξεων, όπως η παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση και η κρίση της Ευρωζώνης, η προσφυγική/
μεταναστευτική κρίση, το Brexit, 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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Η εφαρμογή του κράτους δικαίου στην ΕΕ, η διαπραγμάτευση για 
τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης, οι δυσκολίες της 
γερμανικής κυβέρνησης στη συγκυρία και η σκιαγράφηση του προφίλ 

του Κατάρ στο οποίο διεξάγεται το φετινό Μουντιάλ περιλαμβάνονται στα 
θέματα του Δελτίου Διεθνών & Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #10 του ΕΝΑ.

Η ΕΕ δεν παραλείπει σε κάθε ευκαιρία να υπογραμμίζει τη σημασία που 
αποδίδει στην τήρηση των θεμελιωδών αρχών του κράτους δικαίου. Τόσο 
στις σχέσεις της με τρίτες χώρες όσο και στο εσωτερικό των κρατών-μελών 
της. Εντούτοις, η δεδομένη επιλεκτική αυστηρότητα (ή μη) με την οποία 
αντιμετωπίζει παρόμοιες περιπτώσεις αφαιρεί σημαντικό μέρος από την 
αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά της.

Κομβικό αναμένεται το ερχόμενο έτος για την «πυξίδα» της οικονομικής 
διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού μέσα στο 2023 θα πρέπει 
να κλείσει το ζήτημα του νέου(;) δημοσιονομικού πλαισίου της. Οι 
επικαιροποιημένοι κανόνες εξάλλου αναμένεται να διαμορφώσουν το όραμα 
και το χαρακτήρα της Ευρώπης για τα επόμενα χρόνια – ίσως και δεκαετίες.

Στη Γερμανία, οι «πραγματιστικές λύσεις» του Καγκελάριου Όλαφ Σολτς δεν 
φαίνεται να λύνουν προβλήματα, αλλά τα επιδεινώνουν, με αποτέλεσμα αυτά 
να επενεργούν διαλυτικά και μέσα στην κυβέρνηση, το φιλόδοξο πρόγραμμα 
της οποίας, με επίκληση του πολέμου στην Ουκρανία, αναβάλλεται συνεχώς.

Τέλος, το εν εξελίξει Μουντιάλ στο Κατάρ, που έχει στιγματιστεί από τις 
δυσμενείς συνθήκες εργασίας και τους θανάτους χιλιάδων μεταναστών τα 
τελευταία 10 χρόνια κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών του, εμφανίζεται ως 
αποτέλεσμα εξωτερικής πολιτικής που στηρίζεται στην επιλεκτική εμπλοκή σε 
περιφερειακές κρίσεις, αλλά και στο παρασκηνιακό λόμπι.
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
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Το ευρωπαϊκό κράτος δικαίου στο 
κρεβάτι του Προκρούστη

Γιάννης Γούναρης, 
LLM London School of Economics, 
Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Στις 23 Νοεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με συντριπτική 
πλειοψηφία ψήφισμα με το οποίο η Ρωσική Ομοσπονδία χαρακτηρίζεται 
«κράτος-χορηγός της τρομοκρατίας», λόγω των επιθέσεων με πυραύλους 
και drones σε ενεργειακές, κυρίως, υποδομές της Ουκρανίας, επιθέσεων 
οι οποίες έχουν οδηγήσει το (σοβιετικής κατασκευής) ουκρανικό δίκτυο 
παραγωγής και διανομής ενέργειας στα όρια της κατάρρευσης. Η κίνηση 
δεν έχει κάποιες νομικές συνέπειες και χαρακτηρίζεται κυρίως «συμβολική», 
μολονότι δεν είναι ασήμαντη. Ανοίγει, πολιτικά και ηθικά τουλάχιστον, το 
δρόμο για το 9ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την ΕΕ, χωρίς 
όμως να είναι και χωρίς προβλήματα: παραδείγματος χάρη, εκτός του ότι 
τι ακριβώς είναι ένα «κράτος-χορηγός της τρομοκρατίας» είναι εξαιρετικά 
αόριστο (σε αντίθεση, φερ’ ειπείν, με τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου, 
για τα οποία υπάρχει άφθονο νομικό και ακαδημαϊκό υλικό και ορισμοί), 
αναρωτιέται κανείς πώς θα δικαιολογήσει η ΕΕ την όποια μελλοντική –και 
αναπόφευκτη– διαδικασία συνομιλιών με τη Ρωσία, ένα κράτος που η ίδια –ή 
τουλάχιστον το μοναδικό δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα της– έχει κατατάξει 
στον «Άξονα του Κακού», για να θυμηθούμε μια όχι και τόσο λαμπρή στιγμή 
της προεδρίας του Τζορτζ Μπους του νεότερου. 

Η αναφορά στην ως άνω απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου μπορεί να θεωρηθεί 
ενδεικτική του ότι, όταν πρόκειται για ζητήματα διεθνούς νομιμότητας και 
κράτους δικαίου, η ΕΕ «δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί της», υιοθετώντας μια 
εξαιρετικά αυστηρή και απαρέγκλιτη στάση. Εκτός από τη Ρωσία, είναι και 
το Ιράν που την περίοδο αυτή δέχεται ομοβροντία ευρωπαϊκών πυρών για τις 
παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και για τη βίαιη καταστολή των 
αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων. Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Η απουσία 
οποιασδήποτε ουσιαστικής κριτικής εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμών 
σε κράτη στα οποία οι δείκτες που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και το κράτος δικαίου δεν είναι καλύτεροι από ό,τι στο Ιράν και τη Ρωσία 
(αν δεν είναι, μάλιστα, χειρότεροι), με τη διαφορά ότι εν προκειμένω 
πρόκειται συνήθως για κράτη που χαρακτηρίζονται ως «αξιόπιστοι εταίροι 
για την παροχή ενέργειας στην Ευρώπη», οδηγεί αναπόδραστα σε αρνητική 
απάντηση. 
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Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι δεν υπάρχει τίποτε το πρωτοφανές 
σε αυτό: η επιλεκτική επίκληση υψηλών ηθικών και νομικών αρχών και 
τα διαφορετικά μέτρα και σταθμά, αναλόγως των συμφερόντων και των 
προτεραιοτήτων των μεγάλων δυνάμεων, δεν είναι η ιστορική εξαίρεση, 
αλλά ο κανόνας. Το πρόβλημα για την ΕΕ, από αυτήν τη ρεαλιστική –ίσως 
και κυνική– οπτική γωνία, αρχίζει όταν, πρώτον, δεν εξυπηρετούνται στην 
πραγματικότητα τα στρατηγικά της συμφέροντα και, δεύτερον, όταν η ΕΕ 
έχει συνδέσει την ίδια την αξιοπιστία και το διεθνές της κύρος με το αξίωμα 
ότι το κράτους δικαίου είναι θεμελιώδης αξία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
χωρίς εξαιρέσεις και αστερίσκους.

Αυτό γίνεται περισσότερο εμφανές όταν από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 
με τους εταίρους ή και ανταγωνιστές της περνά κανείς στο εσωτερικό της 
Ένωσης και στο πώς εφαρμόζει αυτές τις αρχές σε σχέση με τα κράτη-μέλη 
της. Το παροιμιώδες μέτρο σύγκρισης είναι ασφαλώς το δίδυμο Πολωνίας 
και Ουγγαρίας. Δύο χώρες με τις οποίες τα τελευταία χρόνια οι θεσμοί της 
ΕΕ (Επιτροπή, Κοινοβούλιο και Δικαστήριο) έχουν διασταυρώσει πολλάκις τα 
ξίφη τους, λόγω της εκ μέρους τους παραβίασης των θεμελιωδών κανόνων 
του αξιακού κοινοτικού κεκτημένου. Μάλιστα, η διελκυστίνδα με την 
Πολωνία είχε φτάσει σε επίπεδα οιονεί θεσμικής κρίσης, με το συνταγματικό 
δικαστήριο της χώρας να «ακυρώνει» ολόκληρες διατάξεις των Συνθηκών, 
λόγω μη συμβατότητάς τους με το πολωνικό Σύνταγμα. Αφορμή ήταν η 
εμμονή της Βαρσοβίας σε πρακτικές που, κατά την Επιτροπή (και το 
Δικαστήριο), παραβίαζαν την αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης.

Όλα αυτά ξεχάστηκαν ως διά μαγείας την 24η Φεβρουαρίου 2022. Τη 
στιγμή που η ρωσική πολεμική μηχανή εισέβαλε στην Ουκρανία, η Πολωνία 
μεταμορφώθηκε από «παραβάτη του κοινοτικού κεκτημένου στο κράτος 
δικαίου» σε «προμαχώνα της υπεράσπισης των ευρωπαϊκών αξιών». 
Οποιαδήποτε συζήτηση για κυρώσεις κατά της Βαρσοβίας «μπήκε στον 
πάγο», χωρίς όμως να έχει αλλάξει κάτι δραστικά στις πρακτικές της 
πολωνικής κυβέρνησης που είχαν δημιουργήσει τη σύγκρουση εξαρχής. 
Η Πολωνία δεν είναι πλέον κράτος-παρίας στην ΕΕ, αλλά, αντίθετα, 
χαιρετίζεται ως μια «ανερχόμενη ευρωπαϊκή υπερδύναμη».

Η σύγκριση με το έτερο «κακό παιδί» της ευρωπαϊκής οικογένειας, την 
Ουγγαρία, δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο διαφωτιστική. Η κυβέρνηση 
του Βίκτορ Όρμπαν συνεχίζει να συγκεντρώνει τα ευρωπαϊκά βέλη – και 
δικαίως, με δεδομένο τον βίο και την πολιτεία της. Τον Σεπτέμβριο του 2022 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μια ακόμα εντυπωσιακή (αλλά αμφίβολης
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πρακτικής αξίας) κίνηση, διακήρυξε με ψήφισμα ότι η Ουγγαρία δεν είναι 
πια δημοκρατία, αλλά ένα «υβριδικό καθεστώς εκλεγμένης αυταρχίας». 
Μια έννοια ακόμα λιγότερο συγκεκριμένη ίσως από αυτή του «χορηγού 
της τρομοκρατίας». Πολύ πιο ουσιαστική είναι η πρόσφατη απόφαση της 
Επιτροπής ότι η Ουγγαρία απέτυχε να προβεί στις αναγκαίες θεσμικές 
μεταρρυθμίσεις για την τήρηση του κράτους δικαίου, μια αποτυχία 
εξαιτίας της οποίας η ΕΕ έχει «παγώσει» προς το παρόν κονδύλια 
ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τακτικές επιδοτήσεις και άλλα 
5,8 δισεκατομμύρια από το πακέτο ανάκαμψης λόγω της πανδημίας. 
Πλέον εναπόκειται στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν εάν θα δεχθούν ή 
θα απορρίψουν την εισήγηση της Επιτροπής, με ημερομηνία-ορόσημο τη 
19η Δεκεμβρίου. Πάντως η Ουγγαρία δεν έχει μείνει με «σταυρωμένη τα 
χέρια», απαντώντας με (απειλή χρήσης) βέτο σε σημαντικές αποφάσεις 
της ΕΕ, από την έγκριση περαιτέρω βοήθειας ύψους 18 δισεκατομμυρίων 
προς την Ουκρανία, μέχρι την παγκόσμια συμφωνία για την επιβολή ενός 
μίνιμουμ εταιρικού φόρου. Και μπορεί στις Βρυξέλλες να γίνεται λόγος 
για «εκβιασμό της Βουδαπέστης», αυτό όμως δεν αλλάζει τα ψυχρά 
δεδομένα.

Το πρόβλημα πάντως δεν περιορίζεται στις δύο αυτές χώρες, που είναι, σε 
τελική ανάλυση, οι «συνήθεις ύποπτοι». Στις αρχές Νοεμβρίου η επιτροπή 
PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έργο της οποίας είναι η διερεύνηση 
των υποθέσεων μαζικής χρήσης παράνομου λογισμικού παρακολούθησης, 
δημοσιοποίησε την προκαταρκτική της Έκθεση, η οποία περιγράφει 
μια εξαιρετικά ανησυχητική εικόνα, όχι μόνο για την Πολωνία και την 
Ουγγαρία, αλλά και για την Ισπανία και, φυσικά, για την Ελλάδα. Σε ένα 
ιδιαίτερα ανησυχητικό απόσπασμα της προκαταρκτικής Έκθεσης γίνεται 
ανοικτά λόγος για το ενδεχόμενο χειραγώγησης ακόμα και εκλογικών 
αποτελεσμάτων μέσω της χρήσης τέτοιων λογισμικών. Αυτό σε μια χώρα 
που ήδη βρίσκεται σε άτυπη προεκλογική περίοδο, όπως η Ελλάδα, δεν 
μοιάζει εύλογο να περάσει απαρατήρητο.

Παρέλκει στην παρούσα ανάλυση η εκτενής αναφορά στις πολλές και 
διάφορες πτυχές του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων 
που συγκλονίζουν –και δικαίως– την πολιτική ζωή της Ελλάδας αυτή την 
περίοδο. Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι η επισήμανση ότι, ενώ στις 
Βρυξέλλες δημιουργούνται απορίες και ανησυχίες για τις σχετικές πρακτικές 
της ελληνικής κυβέρνησης και για το κατά πόσο αυτές παραβιάζουν τις 
ίδιες ακριβώς θεμελιώδεις αρχές της δικαιοκρατίας που υποτίθεται πως 
προασπίζεται η ΕΕ, η τελευταία, μέχρι στιγμής, δείχνει να απασχολείται 
πολύ περισσότερο με το εάν και πώς η Ελλάδα θα εφαρμόσει «μέχρι 
κεραίας» τα δημοσιονομικά προαπαιτούμενα και τις «μεταρρυθμίσεις» 
για την απελευθέρωση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης (μεταξύ 
άλλων).
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Νέο δημοσιονομικό πλαίσιο: Μια 
σκληρή μάχη για το μέλλον της ΕΕ
Βαγγέλης Βιτζηλαίος, 
Συντονιστής του Κύκλου Διεθνών & Ευρωπαϊκών Αναλύσεων 
ΕΝΑ, Υποψήφιος Διδάκτωρ Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κομβικό αναμένεται το ερχόμενο έτος για την «πυξίδα» της οικονομικής 
διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού μέσα στο 2023 θα πρέπει 
να κλείσει το ζήτημα του νέου(;) –επί της ουσίας ή μόνο θεωρητικά– 
δημοσιονομικού πλαισίου της. H πρόταση που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στον δημόσιο διάλογο στις 9 Νοεμβρίου άνοιξε και επίσημα τη 
συζήτηση για τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
(ΣΣΑ), με την τελική διαμόρφωσή του να προμηνύει σκληρό «μπρα ντε φερ» 
στο εσωτερικό της ΕΕ και μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και μπλοκ χωρών 
στην Ευρώπη.

Τι νέο φέρνει η πρόταση της Κομισιόν
Η πρόταση της Κομισιόν υπό τον τίτλο Δημιουργία ενός πλαισίου οικονομικής 
διακυβέρνησης κατάλληλου για τις μελλοντικές προκλήσεις περιλαμβάνει 
βασικά στοιχεία των κανόνων που διατηρούνται, αλλά και νέα, στα οποία θα 
επικεντρωθούν οι διαπραγματεύσεις των επόμενων μηνών. Συγκεκριμένα, 
διατηρεί τα όρια που προβλέπει το υφιστάμενο ΣΣΑ για το δημοσιονομικό 
έλλειμμα (3% του ΑΕΠ) και το δημόσιο χρέος (60% του ΑΕΠ) των κρατών-
μελών, προϊόν της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992, παρά τη συζήτηση, 
τις εκτιμήσεις και τις πιέσεις χωρών (ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Νότου) για 
αύξηση του ορίου του ποσοστού χρέους. 

Ωστόσο, η πρόταση ουσιαστικά «χαλαρώνει» όχι το όριο ύψους του χρέους, 
αλλά τη διαδικασίας απομείωσής του (εφόσον αυτό ξεπερνά το 60%), 
ακυρώνοντας τον… διαβόητο κανόνα του 1/201. Η πρόταση αντικαθιστά 
την προσέγγιση που προβλέπει κοινούς όρους για όλα τα κράτη-μέλη, 
επιλέγοντας τρόπους απομείωσης του χρέους κατά περίπτωση (χώρας). Το 
«μονοπάτι» αυτό θα συμφωνείται μεταξύ του κάθε κράτους-μέλους και των 
Βρυξελλών και θα συνδέεται με κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 
Για την προσαρμογή των κρατών-μελών προβλέπεται μια περίοδος 
δεσμευτικής πολιτικής 4 ετών (που μπορεί να φτάσει και τα 7 συνολικά με 
πρόσθετες δεσμεύσεις) η οποία θα συμφωνείται με τις ευρωπαϊκές αρχές.

1 Σύμφωνα με τον κανόνα αυτό, όποιο κράτος έχει ξεπεράσει το όριο του χρέους (60% του 
ΑΕΠ) θα πρέπει να απομειώνει κάθε έτος το 1/20 της διαφοράς του συνολικού χρέους από το 
επιτρεπόμενο. Για παράδειγμα, μία χώρα με 120% χρέος απαιτείται να το μειώνει κάθε χρόνο 
κατά 3% του ΑΕΠ.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6562
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6562
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Ανάμικτες αντιδράσεις

Η πρόταση της Επιτροπής πυροδότησε ανάμικτες αντιδράσεις. H Γερμανία, αν 
και είδε με ικανοποίηση τις προτάσεις της για χρέος και έλλειμμα να γίνονται 
δεκτές, δεν είδε με καλό μάτι την πρόβλεψη διαφοροποιημένων κανόνων για 
τα εκτός ορίου χρέη και την «ευελιξία» που προσφέρεται από την πρόταση 
της Κομισιόν. Ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας Κρίστιαν Λίντνερ, που 
προέρχεται από το κόμμα των Φιλελευθέρων, σχολίασε ότι οι προτάσεις 
της Κομισιόν «αξίζει να στηριχθούν εν μέρει», για να συμπληρώσει όμως 
ότι «σε μία νομισματική ένωση θα πρέπει να ισχύουν ενιαίοι δημοσιονομικοί 
κανόνες», προμηνύοντας έτσι τη σκληρή θέση του Βερολίνου ενόψει 
των διαπραγματεύσεων των επόμενων μηνών. Η Πορτογαλία, αντίθετα, 
εκπροσωπώντας τρόπον τινά τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, επικρότησε 
διά του Υπουργού Οικονομικών της Φερνάντο Μεντίνα την ευελιξία που 
προσφέρει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Το ζήτημα του χρέους είναι κρίσιμο στην υπόθεση των δημοσιονομικών κανόνων, 
αφού αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα μετά τις δημόσιες δαπάνες που απαιτήθηκαν 
για την κάλυψη των αναγκών της πανδημικής κρίσης, για τις περισσότερες 
χώρες της ΕΕ ο στόχος του 60% φαντάζει ουτοπικός. Στο β΄ τρίμηνο του 2022, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το χρέος της Ελλάδας ξεπέρασε το 
180%, της Ιταλίας ανήλθε στο 150%, της Πορτογαλίας ξεπέρασε το 123%, της 
Ισπανίας το 115%, της Γαλλίας το 113% και του Βελγίου το 108% του ΑΕΠ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Κομισιόν δεν συμπεριέλαβε στις προτάσεις 
της ένα αίτημα αρκετών χωρών, έναν «χρυσό κανόνα» αποκλεισμού των 
δαπανών για επενδύσεις από τα όρια των δημοσιονομικών κανόνων, εν μέσω 
μάλιστα αυξημένων αναγκών προσαρμογής των χωρών στη δίδυμη μετάβαση 
(πράσινη και ψηφιακή). Για το ζήτημα της πράσινης μετάβασης, η Green-
peace προειδοποίησε ότι η επιστροφή της ΕΕ σε αυστηρούς δημοσιονομικούς 
κανόνες απειλεί την ενεργειακή ασφάλεια και την πράσινη μετάβαση. Σε 
ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι «η πρόταση της Κομισιόν θα παρεμπόδιζε 
μέτρα απελευθέρωσης των ανθρώπων από την ενεργειακή φτώχεια, όπως και 
την επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας με τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές». 
Σημείωσε ακόμη ότι, παρότι η πρόταση κάνει αναφορά στην πράσινη μετάβαση 
και στην ανάγκη αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη, «η 
Κομισιόν αποτυγχάνει να εξηγήσει πώς η δημοσιονομική μεταρρύθμιση θα 
ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να προωθήσουν τις “πράσινες επενδύσεις” ενώ, 
την ίδια ώρα καλεί σε δημοσιονομική σύσφιξη, ζητώντας επί της ουσίας να 
περισκοπούν δημόσιες δαπάνες».

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0sfTEnM77AhUeSvEDHf2DB7sQFnoECBIQAw&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feurostat%2Fdocuments%2F2995521%2F15131955%2F2-21102022-BP-EN.pdf%2Feeb714b8-83c4-cd8c-56b8-e9aa7c5798a8&usg=AOvVaw2p1RLFHHZjKPLveThV6xKe
https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/climate-energy/46472/stability-and-growth-eu-fiscal-rules-threaten-energy-security-and-green-transition/
https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/climate-energy/46472/stability-and-growth-eu-fiscal-rules-threaten-energy-security-and-green-transition/


11

ΔΕ
ΚΕ

Μ
ΒΡ

ΙΟ
Σ 

 2
02

2

Η νέα οικονομική διακυβέρνηση κρίνει το ευρωπαϊκό όραμα

Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, σε μία περίοδο πολλαπλών κρίσεων και 
τεκτονικών αλλαγών σε γεωπολιτικό και οικονομικό επίπεδο, η Ευρώπη 
καλείται μέσω της νέας οικονομικής της διακυβέρνησης (το πόσο «νέα» 
θα είναι θα φανεί από το 2023 και την εφαρμογή του από το 2024) να 
διαμορφώσει το όραμα και το χαρακτήρα της για τα επόμενα έτη – ίσως και 
δεκαετίες. 

Η «μάχη» για την οικονομική διακυβέρνηση, φυσικά, δεν αφορά μόνο τους 
κανόνες του ΣΣΑ αλλά και το παιχνίδι ισχύος στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, 
όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, που διαδραμάτισε κομβικό 
ρόλο στην κρίση της Ευρωζώνης. Ο «εκλεκτός» της Γερμανίας, πρώην 
Υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου Πιέρ Γκραμενιά, διορίστηκε (με 
την ψήφο και της Γαλλίας και τελικά και της Ιταλίας) νέος επικεφαλής του 
ESM, επικρατώντας του Πορτογάλου πρώην ΥΠΟΙΚ Ζοάο Λεάο, με στόχο 
να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση του Μηχανισμού και να του προσδώσει 
νέα δυναμική, αφού, μετά την εμπλοκή του στην κρίση της Νομισματικής 
Ένωσης και παρά τις ασφυκτικές οικονομικά συνθήκες τις πανδημίας, είδε 
τη ζήτηση για τη στήριξή του να εκμηδενίζεται. 

Ωστόσο, η διαμόρφωση των νέων δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ 
αποτελεί κρίσιμο και πιεστικό διακύβευμα για την Ευρώπη. Στην εισήγησή 
του ο Ιταλός Επίτροπος Οικονομικών Πάολο Τζεντιλόνι περιέγραψε το νέο 
δημοσιονομικό πλαίσιο ως «μια πιεστική προτεραιότητα στην τρέχουσα 
κρίσιμη συγκυρία, στο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε, 
ενόψει των δημοσιονομικών διαδικασιών των κρατών-μελών για το 2024 
και ενόψει της απενεργοποίησης της γενικής ρήτρας διαφυγής». Παρόλ’ 
αυτά, οι αποφάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ δεν θα 
πρέπει να αποτελέσουν προϊόν ενός πιεστικού συμβιβασμού αμφίβολης 
αποτελεσματικότητας, αφού καλούνται να αναθεωρήσουν τους ισχύοντες 
κανόνες, που συμφωνήθηκαν σε πολύ διαφορετικές πολιτικοοικονομικές 
συνθήκες, όταν ακόμα οι διαδοχικές κρίσεις δεν είχαν διαφανεί στον 
ορίζοντα, ούτε και -δυστυχώς για το ευρωπαϊκό σχέδιο- είχε προβλεφθεί η 
αντιμετώπισή τους.

Το θετικό σημείο στην πρόταση της Κομισιόν για τους νέους δημοσιονομικούς 
κανόνες είναι ότι η Επιτροπή δείχνει, όπως ανέφερε και ο εκτελεστικός 
της Αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις, να «κατανοεί» το γεγονός ότι 
σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη έχουν παραβιάσει τους κανόνες κάποια στιγμή. 
Ωστόσο, η σχετική ευελιξία προσφέρεται μέσω δεσμευτικών πολιτικών, οι 
οποίες όμως δεν θα πρέπει να λάβουν τα χαρακτηριστικά ενός άκαμπτου 
προγράμματος με μνημονιακού τύπου χαρακτηριστικά.

8



Σε κάθε περίπτωση η πολιτική διαπραγμάτευση με την ΕΕ που προβλέπει η 
πρόταση της Επιτροπής για τις υπερχρεωμένες χώρες αποτελεί αναμφίβολα 
θετικό στοιχείο. Εξάλλου, οι άκαμπτοι, αμιγώς τεχνοκρατικού χαρακτήρα, 
κανόνες ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την όξυνση της κρίσης της 
Ευρωζώνης στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Και η Ευρώπη, όπως 
έδειξε η αντίδραση κατά την -διαφορετικού χαρακτήρα- πανδημική κρίση, 
φαίνεται πως παρείχε κάποια διδάγματα στις Βρυξέλλες. Ο δρόμος όμως 
προς τη διαμόρφωση των νέων δημοσιονομικών κανόνων είναι μακρύς και 
περνά μέσα από σκληρή διαπραγμάτευση και από μία ακόμη διελκυστίνδα 
μεταξύ του Βορρά και του Νότου της Ευρώπης.

09
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Ο Όλαφ Σολτς θύμα του 
«πραγματισμού» του
Νίκος Χειλάς,
Δημοσιογράφος

Είναι πραγματιστής πολιτικός. Ο Όλαφ Σολτς ήταν ανέκαθεν θιασώτης της 
τέχνης του εφικτού. Πρακτική που συνέχισε να εφαρμόζει και όταν έγινε 
Καγκελάριος πριν από έναν περίπου χρόνο (07.12.2021), επικεφαλής του 
λεγόμενου «συνασπισμού του φαναριού», ήτοι μιας τριμελούς κυβερνητικής 
συμμαχίας από Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινους και Ελεύθερους Δημοκράτες.

Μόνο που ο πραγματισμός δεν λειτουργεί πάντα, ιδιαίτερα σε καιρούς 
χαλεπούς, όπως οι σημερινοί. Η γερμανική κοινωνία στενάζει υπό την πίεση 
των κρίσεων που προκαλούν οι κλιματικές αλλαγές, η πανδημία του Cov-
id-19 και ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας – για να μη μιλήσουμε 
για τα επερχόμενα δεινά, όπως το οικονομικό κραχ που αναμένεται τους 
ερχόμενους μήνες και δεν αποκλείεται να ναι εφάμιλλο ή και χειρότερο 
εκείνου του 2008-2009. Σε αυτό το πλαίσιο, οι «πραγματιστικές λύσεις» 
του Σολτς δεν φαίνεται να λύνουν προβλήματα, αλλά, όπως θα δείξουμε 
παρακάτω, τα επιδεινώνουν. Με αποτέλεσμα αυτά να επενεργούν 
διαλυτικά και μέσα στην κυβέρνηση. Η εικόνα της τελευταίας: όλοι 
εναντίον όλων, τόσο ανάμεσα στα τρία κόμματα όσο και εντός του κάθε 
κόμματος. Αυτό έχει προκαλέσει την κάθετη πτώση της δημοτικότητας 
του «φαναριού». Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του ινστιτούτου 
INSA, κατά παραγγελία της εφημερίδας Bild, τα τρία κυβερνητικά κόμματα 
συγκεντρώνουν σήμερα μόλις το 44% των ψήφων, έχουν χάσει δηλαδή κατά 
πολύ τη στήριξη που θα αντιστοιχούσε στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία. 
Η αριστερή εναλλακτική εφημερίδα ΤΑΖ συνοψίζει (22.10.2022): «Η καλή 
διακυβέρνηση προϋποθέτει τον πραγματισμό. Όμως ο πραγματισμός δεν 
φτάνει για μια καλή διακυβέρνηση».

Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ο Σολτς παραμένει πραγματιστής μόνο στην 
εσωτερική πολιτική. Στα εξωτερικά και αμυντικά ζητήματα, αντίθετα, 
έχει γίνει «επαναστάτης» και δη «παθητικός» – κατά  τον όρο «παθητική 
επανάσταση» του Αντόνιο Γκράμσι, που σημαίνει επανάσταση «από τα 
πάνω», ήτοι την επιβολή μιας νέας γεωπολιτικής τάξης πραγμάτων από 
τις εκάστοτε κυρίαρχες ελίτ. Σε αυτό έχει ευθυγραμμιστεί με όλους τους 
άλλους συμμάχους του, νατοϊκούς και μη. Έτσι πραγματοποιεί μια αλλαγή 
παραδείγματος ή, ακριβέστερα, μια άδοξη επιστροφή στο «παράδειγμα»

10
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του Ψυχρού Πολέμου, όπως αυτό σφράγιζε για σαράντα μεταπολεμικά 
χρόνια (από τα τέλη της δεκαετίας του ’40 έως τα τέλη της δεκαετίας 
του ’80) τη σχέση του δυτικού με το ανατολικό μπλοκ. Αυτό μεταφράζεται 
τώρα αφενός στη μετατροπή του τύπου των γερμανορωσικών σχέσεων 
από φιλικές σε εχθρικές και αφετέρου στη γερμανική στροφή προς το 
μιλιταρισμό – το έκτακτο κονδύλι ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για 
εξοπλιστικά προγράμματα της Βundeswehr, του γερμανικού στρατεύματος, 
είναι ένα εύγλωττο παράδειγμα γι’ αυτό. Το roll back στον ψυχρό πόλεμο, 
που κατήγγειλε αρχικά η γερμανική Αριστερά, έχει παγιωθεί πλέον σε μόνιμη 
στροφή, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η αναβάθμιση του πολέμου 
(καταρχάς του ψυχρού) ως θεμιτού μέσου επίλυσης των διεθνών διαφορών.

Ευθυγράμμιση δεν σημαίνει ωστόσο ταύτιση. Η στάση του Σολτς διαφέρει 
ουσιαστικά από εκείνη των ομολόγων του σε ΗΠΑ, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, 
Πολωνία και στις βαλτικές χώρες, που ευνοούν την αυξανόμενη (έμμεση) 
ανάμειξη του ΝΑΤΟ στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο. Αυτό δεν είναι ούτε 
στις ιδέες ούτε στα πλάνα του. Όχι επειδή είναι per se φιλειρηνικός. Αλλά 
επειδή ξέρει ότι σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση της Δύσης με τη Ρωσία ο 
μεγάλος «παθός» θα είναι η χώρα του. Έτσι ήταν κατά τη διάρκεια του 
πρώτου Ψυχρού Πολέμου, όταν η Δυτική και η Ανατολική Γερμανία είχαν 
μετατραπεί σε τεράστιες αποθήκες πυρηνικών όπλων. Και έτσι θα είναι 
και τώρα με την επανενωμένη Γερμανία, λόγω της ιδιάζουσας θέσης της 
χώρας. Η Γερμανία θα είναι πρώτος στόχος των Ρώσων, όχι μόνο για 
ιστορικούς (βλ. τη σύγκρουσή τους στον Α΄ και Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο) αλλά 
και για γεωπολιτικούς λόγους. Σαν περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο 
της ευρωπαϊκής ηπείρου, θα είναι εξ αντικειμένου στο επίκεντρο μιας 
ενδεχόμενης σύγκρουσης, η οποία θα μπορούσε εύκολα να εκφυλιστεί σε 
πολεμική και δη πυρηνική. Η Γαλλία είναι μακριά από τη Ρωσία, πόσο μάλλον 
η Βόρεια Αμερική. Η Γερμανία, αντίθετα, ενός πυραύλου μέσου βεληνεκούς 
δρόμος. Ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας ώθησε μεν τους Γερμανούς να 
αλλάξουν αμυντικά ρότα. H στρατιωτική αυτοσυγκράτησή τους, που ήταν 
μεταπολεμικά το σήμα-κατατεθέν της αμυντικής πολιτικής τους, αποτελεί 
παρελθόν. Το νέο αμυντικό δόγμα έχει σαφές μιλιταριστικό πρόσημο. Όχι 
όμως πολεμικό, ο Σολτς ξέρει, ότι ένας πόλεμος με τη Ρωσία θα οδηγούσε 
στο πυρηνικό ολοκαύτωμα της χώρας του. Υπό αυτή την άποψη διατηρεί και 
μέσα στην «επανάστασή» του ένα κομμάτι πραγματισμού.

Η παραίτηση από τη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση δεν συνοδεύεται πάντως 
από ανάλογη πολιτική. Το Βερολίνο, σοφώς ποιόν, συνεχίζει να αντιστέκεται 
στις σειρήνες των βαλτικών χωρών, που το προτρέπουν να αναλάβει, 
πολιτικά και στρατιωτικά, ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη. Οι μνήμες από την



εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν το γερμανικό Υπουργείο 
Εξωτερικών σχεδίαζε την ένωση της Ευρώπης υπό χιτλερική κηδεμονία (τα 
αρχεία του υπερχειλίζουν από τέτοια σχέδια!) είναι ακόμα νωπές. Τυχόν 
προσπάθεια του Βερολίνου να εμφανιστεί ως νέος ευρωπαίος ηγεμών θα 
προσέκρουε στην ενεργητική αντίσταση του Παρισιού αλλά και του συνόλου 
της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης.

Με αυτό το φόντο, ο Σολτς έχει το εξής πρόβλημα: ενώ η «επαναστατική» 
αλλαγή στρατηγικής σε θέματα εξωτερικής πολιτικής έχει γίνει, λίγο ή πολύ, 
αποδεκτή από την πλειοψηφία των Γερμανών, δεν συμβαίνει το ίδιο με την 
επιμονή του στον «πραγματισμό» στην εσωτερική πολιτική. Κι αυτό επειδή 
δεν αποδίδει πραγματικά. Δυο παραδείγματα: 

12

Η ανάγκη παράτασης –λόγω της ενεργειακής κρίσης– της λειτουργίας 
των εργοστασίων παραγωγής ατομικής ενέργειας. Οι ενδοκυβερνητικοί 
αντίπαλοι σε αυτό το θέμα ήταν οι Πράσινοι, που ήθελαν παράταση λίγων 
μηνών, και οι Ελεύθεροι Δημοκράτες, που την ήθελαν απεριόριστη. 
Η σολομώντειος, ήτοι πραγματιστική, απόφαση του Σολτς ήταν τα 
ατομικά εργοστάσια να κλείσουν οριστικά στις 15 Απριλίου του 2023. 
Έκλεισε έτσι και το θέμα; Ούτε κατά διάνοια. Ο Αντιπρόεδρος των 
Ελεύθερων Δημοκρατών Βόλφγκανγκ Κουμπίκι δήλωσε ήδη ότι το 
κόμμα του θα ξαναθέσει σύντομα το ζήτημα στην ημερήσια διάταξη.

Όριο ταχύτητας στις εθνικές οδούς (Autobahnen), που είναι ανύπαρκτο 
στις περισσότερες από αυτές. Οι ενδοκυβερνητικοί αντίπαλοι είναι εδώ, 
από τη μια, οι Πράσινοι και οι Σοσιαλδημοκράτες, που, επικαλούμενοι 
την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και την 
αύξηση της οδικής ασφάλειας, θέλουν ένα όριο 130 χιλιομέτρων/ώρα, 
και, από την άλλη, ο Υπουργός Συγκοινωνιών Φόλκερ Βίσινγκ (Ελεύθεροι 
Δημοκράτες), που, ως λομπίστας της αυτοκινητοβιομηχανίας, το 
αποκρούει κατηγορηματικά. Όλες οι προσπάθειες του Σολτς για ένα 
συμβιβασμό έχουν αποτύχει – ο «πραγματισμός» του αποδεικνύεται κι 
εδώ ανίσχυρος.

Θύμα του «πραγματισμού» είναι και το φιλόδοξο κοινωνικό πρόγραμμα 
της κυβέρνησης, η υλοποίηση του οποίου, με επίκληση του πολέμου στην 
Ουκρανία, αναβάλλεται συνεχώς. Και όπως πάνε τα πράγματα, όπως 
δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, τελικά θα γίνει και ο Όλαφ Σολτς θύμα του 
πραγματισμού του.
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2 Το γνωστό και ως σύστημα “kafala”, το οποίο υιοθετείται από τις μοναρχίες του Κόλπου εδώ 
και δεκαετίες και βάσει του οποίου το κράτος επιτρέπει και προωθεί την πρόσληψη εργατών 
από άλλες χώρες από ιδιώτες ή εταιρείες χωρίς τη δική του διαμεσολάβηση. Οι ιδιώτες 
εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την εύρεση στέγασης και παροχής βασικών αναγκών στους 
εργαζομένους τους. Το Κατάρ τελευταία προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις του συστήματος “ka-
fala”, δίχως όμως αυτές να είναι αρκετές για την εξάλειψη αυθαιρεσιών και παραβιάσεων.

Πέρα από το Μουντιάλ: 
Σκιαγραφώντας το σύγχρονο Κατάρ
Ειρήνη Γιαννοπούλου, 
Πολιτική Επιστήμονας

Τους τελευταίους μήνες, το Κατάρ βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων 
διεθνώς, που φιλοξενεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022, 
φέρνοντας τη διοργάνωση για πρώτη φορά σε χώρα της Μέσης Ανατολής. 
Κόντρα στις φαντασμαγορικές τελετές, τα πυρετώδη ματς μεταξύ των 
συμμετεχουσών χωρών και στην άφιξη πλήθους φιλάθλων για την 
παρακολούθηση ενός από τα μεγαλύτερα αθλητικά δρώμενα παγκόσμιας 
εμβέλειας, πολλοί είναι  οι αναλυτές που συμμετέχουν στη δημόσια συζήτηση 
που έχει ανοίξει για την καταπάτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων στις χειρωνακτικές εργασίες προπαρασκευής των απαραίτητων 
υποδομών, ήδη από την ανακοίνωση της πραγματοποίησης του Μουντιάλ στο 
μοναρχικό κράτος του Περσικού Κόλπου το 2010.

Πράγματι, σχεδόν το 90% του συνολικού πληθυσμού (σχεδόν 3 εκατ.) του 
Κατάρ είναι πολίτες άλλων χωρών. Μεγάλο ποσοστό αυτών είναι χειρώνακτες 
εργάτες προερχόμενοι από φτωχότερες χώρες του Παγκόσμιου Νότου, 
όπως η Ινδία, το Μπαγκλαντές, το Νεπάλ, οι Φιλιππίνες και η Κένυα. Παρά 
τις κάποιες μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια, οι συνθήκες εργασίας 
στον κατασκευαστικό τομέα και στις υπηρεσίες παραμένουν εξαιρετικά 
επισφαλείς, με τις πολυετείς προετοιμασίες για το Μουντιάλ να όξυναν 
την κατάσταση αυτή. Ζουν υπό δύσκολες συνθήκες σε μπλοκ εργατικών 
κατοικιών συγκεντρωμένα εκτός του κεντρικού αστικού άξονα της Ντόχα, 
δίχως δυνατότητα ανάμειξής τους με τον υπόλοιπο πληθυσμό της πόλης. 
Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες πρόσληψής τους είναι αδιαφανείς, με την 
πλειοψηφία των συμβάσεων να συνάπτεται μεταξύ των ιδιωτών εργοδοτών και 
των εργαζόμενων μεταναστών, δίχως να παρέχεται κάλυψη στους δεύτερους, 
σε περίπτωση αυθαιρεσιών των πρώτων.2 Μάλιστα, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, πρόκειται για δέσμια εργασία, καθώς δεν επιτρέπεται στους 
απασχολούμενους να αλλάξουν εργοδότη. Έτσι, πραγματικά συντίθεται μια 
δυσμενής εργασιακή συνθήκη,

https://www.hrw.org/news/2020/09/24/qatar-significant-labor-and-kafala-reforms
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στο πλαίσιο της οποίας οι μισθοί είναι εξαιρετικά χαμηλοί, σε μια χώρα όπου 
ο κατώτατος μισθός βρίσκεται στα 274 δολάρια, με το μέσο κόστος ζωής να 
ανέρχεται στα περίπου 900 δολάρια το μήνα (χωρίς τη στέγαση). Μάλιστα, 
οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τις ακατάπαυστες οικοδομικές 
δουλειές, στον παλμό της γρήγορης κατασκευής και συντήρησης των 
υποδομών για το Μουντιάλ, έχουν προκαλέσει σε πολλούς χειρώνακτες 
εργαζόμενους σοβαρά προβλήματα υγείας, οδηγώντας χιλιάδες στο θάνατο. 

Εικόνα 1 Έχουν υπάρξει 6.750 θάνατοι μεταναστών από τη Νότια Ασία από τότε που το Κατάρ εκλέχτηκε οικοδεσπότης 
του Παγκόσμιου Κυπέλλου το 2010. Τα δεδομένα είναι ελλιπή, ενώ το Κατάρ επισήμως έχει απαντήσει πως οι θάνατοι 
στην πλειοψηφία τους προήλθαν από φυσικά αίτια.

Τις απαραίτητες αυτές υποδομές για την πραγματοποίηση ποδοσφαιρικών 
αγώνων τέτοιου βεληνεκούς το Κατάρ δεν τις διέθετε. Παράλληλα, η 
θέση του στην ταραγμένη περιοχή του Κόλπου σε μια περίοδο όπου οι 
περιφερειακές συγκρούσεις, η ισλαμική τρομοκρατία – αλλά και οι φρενήρεις 
αντιτρομοκρατικές περιφερειακές πρωτοβουλίες – άκμαζαν, δεν το έκαναν 
να μοιάζει με ενδεδειγμένη επιλογή. Με βάση διεθνείς προδιαγραφές, άλλοι 
υποψήφιοι διοργανωτές, όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία, είχαν περισσότερες 
πιθανότητες να επιλεγούν. Το συστηματικό λόμπινγκ και οι καμπάνιες 
δισεκατομμυρίων, όμως, εκ μέρους της ελίτ της χώρας, σε διεθνή φόρα, 
αλλά και πίσω από κλειστές πόρτες, διεύρυναν την επιρροή του Κατάρ 
εντός των δικτύων λήψης αποφάσεων στη διεθνή πολιτική. Πληροφορίες 
για διεφθαρμένους σχεδιασμούς και σκάνδαλα δωροδοκίας προς μέλη της 
FIFA για ψήφο στο Κατάρ έχουν επίσης διαρρεύσει. Οι δαιδαλώδεις αυτές 
παρασκηνιακές και μη ενέργειες της κυβέρνησης του Εμίρη Αλ-Θάνι του 
νεότερου και των συνεργατών της, οδήγησαν στην ακριβότερη διοργάνωση 
Παγκόσμιου Κυπέλλου, ξεπερνώντας κατά περισσότερα από 200 δις. 
δολάρια όλες τις προηγούμενες.

https://www.theguardian.com/football/2022/oct/08/football-corruption-and-the-remarkable-road-to-qatar-world-cup
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Προς τι όμως αυτός ο διακαής πόθος της κυβερνητικής και οικονομικής ελίτ 
του Κατάρ για διοργάνωση του Μουντιάλ; Η τελευταία πρέπει να ιδωθεί υπό 
το πρίσμα μιας ευρύτερης εξωτερικής πολιτικής της χώρας από το 2000 κι 
έπειτα, ειδικά μετά το 2013, όταν ο Εμίρης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι 
ανέλαβε τα ηνία της διακυβέρνησης από τον πατέρα του. Παρά τη μικρή του 
έκταση και τη στενή στρατηγική συμμαχική σχέση με τις ΗΠΑ, ιδίως μετά την 
μετάβασή του από βρετανικό προτεκτοράτο σε ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος 
μόλις το 1971, το Κατάρ έχει καταφέρει να χαράξει μια αυτόνομη εξωτερική 
πολιτική που στηρίζεται στην εξισορρόπηση και τις πολύπλευρες 
διαπραγματεύσεις με περιφερειακές δυνάμεις, κρατικές και μη. Η 
σημαντικότερη σύγκρουση στην εγγύτερη περιοχή είναι εκείνη μεταξύ 
Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, έναντι της οποίας το Κατάρ διατηρούσε 
σταθερά μια διττή στρατηγική. Η αύξηση της εύνοιας προς τα ιρανικά 
συμφέροντα, όπως για παράδειγμα η στήριξη προς τους Χούθι στην Υεμένη, η 
στήριξη μη κρατικών ομάδων, όπως οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι και η Χαμάς, 
αλλά και η κριτική στάση του Al-Jazeera, όξυναν την ένταση μεταξύ Κατάρ 
και του άξονα Σαουδικής Αραβίας-Αιγύπτου-ΗΑΕ και Μπαχρέιν. Αποκορύφωμα 
ήταν το εμπάργκο των τελευταίων προς το Κατάρ το 2017 με την κατηγορία 
πως υποθάλπει τζιχαντιστική τρομοκρατία (την οποία το Κατάρ αρνείται). 

Σημαντική ήταν η υλική βοήθεια του Ιράν, αλλά και της Τουρκίας. Η βοήθεια 
της δεύτερης είναι απόρροια της ενεργούς εμπλοκής του Κατάρ στον λιβυκό 
εμφύλιο εναντίον του Καντάφι και η μετέπειτα στήριξη της επίσημης 
κυβέρνησης στην Τρίπολη. Το εμπάργκο άρθηκε μόλις πέρυσι, με τα 
βλέμματα διεθνώς να είναι στραμμένα προς το Κατάρ, εν όψει του Μουντιάλ. 

Το τελευταίο είναι αναπόσπαστο κομμάτι μιας πολιτικής έξυπνων 
πρωτοβουλιών σύναψης συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα και συμμαχιών με 
κρατικούς εταίρους. Τα ορυκτά καύσιμα που έβαλαν το Κατάρ στο χάρτη τη 
δεκαετία του ’70 δεν είναι ανεξάντλητα. Αυτό ωθεί την ηγεσία στο να βρει 
νέους τρόπους διασφάλισης του ισχυρού περιφερειακού και διεθνούς της 
ρόλου, ψάχνοντας τρόπους μεγιστοποίησης του κεφαλαίου της, μέσα από 
επενδύσεις και την εδραίωση της επωνυμίας (branding) της χώρας ως 
αξιόπιστου αγοραστή. Η διοργάνωση του Μουντιάλ είναι μια πρωτοβουλία σε 
μια σειρά πολλών άλλων. Η Αρχή Επενδύσεων του Κατάρ κατέχει πλήθος 
βρετανικών εταιριών και ακινήτων, όπως το Χάροντς και το αεροδρόμιο 
Χίθροου, αυτοκινητοβιομηχανίες και αθλητικούς φορείς, όπως η Παρί σεν 
Ζερμέν, μεταξύ πολλών άλλων. 
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Αν και οι προετοιμασίες για τόσο μεγάλες διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο 
Κύπελλο Ποδοσφαίρου ουδέποτε ήταν ευνοϊκές για τους εργάτες που τις 
πραγματοποιούσαν, η έμφαση στις παραβιάσεις εκ μέρους του Κατάρ έχει 
ιδιαίτερη χρησιμότητα. Αφενός, στρέφει την προσοχή της διεθνούς κοινής 
γνώμης σε μια σειρά εσωτερικών ζητημάτων που θίγουν βαθύτατα το 
μεταναστευτικό και μη πληθυσμό των Μοναρχιών του Κόλπου, όπως τα ΗΑΕ 
και η Σαουδική Αραβία, παραμερίζοντας την «αμνηστία» που συνηθίζουν να 
τους παρέχουν τα πλούσια αποθέματά τους σε υδρογονάνθρακες. Αφετέρου, 
αποτελεί αφορμή για μια πιο λεπτομερή μελέτη των δικτύων συμφερόντων στη 
διεθνή πολιτική, που ξεπερνούν τα στενά όρια των ρεαλιστικών διεκδικήσεων 
εθνικού συμφέροντος, αλλά και την ευρύτερη κατανόηση της παρασκηνιακής 
ροής του χρήματος για την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων.
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