
Οστπολιτίκ ή Βεστπολιτίκ;

Η Ευρωπαϊκή ενότητα έχει διαλυθεί. Αν το επίκεντρο της στρατιωτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται 
στην Ουκρανία, το επίκεντρο του οικονομικού και πολιτικού πολέμου στην Ευρώπη βρίσκεται στη 
Γερμανία. Η ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής οικονομίας δεν είναι τόσο ισχυρή όσο φαινόταν χθες 
και η χώρα αρχίζει να κλονίζεται. Η οικονομία κλονίζεται, η πολιτική κλονίζεται. Ο καγκελάριος 
καλείται να κάνει στρατηγικές επιλογές.

Γενικά, η Γερμανία κλονίζεται συστηματικά και συχνά από την κρίση του 2008, την οποία 
ακολούθησε η ελληνική οικονομική κρίση και μετά η μεταναστευτική κρίση, το Brexit, στη 
συνέχεια η Covid-19 και τώρα οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Ωστόσο, όπως και οι ομόλογοί 
τους στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Γερμανοί έχουν αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα με 
το θέμα του ευρώ, ξεχνώντας αμέριμνα την ιστορία της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης πριν από 
έναν αιώνα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1920 ο υπερπληθωρισμός κορυφώθηκε, καταστρέφοντας 
τελικά το ίδιο το κράτος. Τον Μάρτιο του 2022, ο βιομηχανικός πληθωρισμός στη Γερμανία ανήλθε
σε ποσοστό ρεκόρ 30,9%. Ακόμη και στη Ρωσία, η οποία έχει πληγεί από αυστηρές κυρώσεις, 
περιορισμούς στις εισαγωγές και πρωτοφανείς αναταράξεις στην αγορά συναλλάγματος, η ετήσια 
αύξηση των τιμών παραγωγού τον Μάρτιο εν μέσω Ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης ήταν 26,7%.

Μέχρι στιγμής, το άλμα στις βιομηχανικές τιμές δεν έχει φθάσει πλήρως στους Γερμανούς 
καταναλωτές. Ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή παρέμεινε «μέτριος» ,7,3% τον Μάρτιο. Ο 
κύριος παράγοντας αύξησης των τιμών ήταν ο πληθωρισμός των καυσίμων. Στη Γερμανία 
εκτοξεύθηκε στο υψηλότερο των 50 ετών από την πετρελαϊκή κρίση του 1973/1974. Οι τιμές του 
φυσικού αερίου δεν είναι λιγότερο προβληματικές- είναι σταθερά υψηλές, πάνω από 1.000 
δολάρια ανά χίλια κυβικά μέτρα, από την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία 
και δεν δείχνουν σημάδια επιβράδυνσης της ανόδου τους. Λόγω των υψηλών τιμών του φυσικού 
αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, χάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους, η παραγωγή στη 
Γερμανία έχει αρχίσει να σταματά. Οι αναλυτές της BlackRock υπολογίζουν ότι οι 
Ευρωπαϊκές χώρες πληρώνουν σήμερα 9,1% του ΑΕΠ για πρωτογενείς πηγές ενέργειας, το 
υψηλότερο ποσοστό από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Αλλά, το πιο ενοχλητικό για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και βιομηχάνους, είναι το γεγονός, ότι 
το ποσό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από αυτό που δαπανά η κύρια ανταγωνιστική οικονομία, 
δηλαδή οι ΗΠΑ. Σήμερα, μόλις το 4,4% του ΑΕΠ δαπανάται για πρωτογενή ενέργεια. Το 
τελικό συμπέρασμα είναι εκπληκτικό.

Μέσω της αγοράς ενέργειας σε διογκωμένες τιμές, η Ευρώπη, κυρίως η Γερμανία, πληρώνει για 
την ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία σε δύο κορυφαίους παράγοντες,  στη Ρωσία και στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Και ενώ οι πρώτοι επιθυμούν να τελειώσει αυτή η ιστορία το συντομότερο 
δυνατό, απλώς και μόνο για ανθρωπιστικούς λόγους, οι δεύτεροι έχουν κίνητρο να συνεχίσουν 
την επιχείρηση για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η Ευρώπη φαίνεται επίσης να κατανοεί τη φάρσα της κατάστασης. Και ενώ τα πρώτα πακέτα 
κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία εγκρίθηκαν ομόφωνα και μαζικά, κάθε νέο πακέτο 
οικονομικών περιορισμών σήμερα, αντιμετωπίζει πλέον δυσκολίες έγκρισης και προθεσμίες 
εφαρμογής. Σήμερα, η Γερμανία είναι ο κύριος αντίπαλος σε ένα πλήρες μποϋκοτάρισμα 
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Δεδομένης της αύξησης των τιμών στη χώρα, αυτό δεν αποτελεί 
έκπληξη.

Οι Γερμανοί βιομήχανοι κατανοούν τον αυτοκτονικό χαρακτήρα της εγκατάλειψης του Ρωσικού 
πετρελαίου και φυσικού αερίου για την οικονομία τους. Ακόμη και οι συμβολικές προσπάθειες 



περιορισμού των εισαγωγών ενέργειας από τη Ρωσία προκαλούν σοβαρά προβλήματα. Για 
παράδειγμα, η χώρα μείωσε τις εισαγωγές Ρωσικού πετρελαίου κατά 27,7%, σε 40.000 τόνους 
ημερησίως τις δύο πρώτες εβδομάδες του Απριλίου, και έλαβε αμέσως την προοπτική 
υπολειτουργίας των διυλιστηρίων στη Λέουνα και στο Σβεντ, τα οποία παραλαμβάνουν 
πετρέλαιο μέσω του αγωγού Druzhba. Βλέποντας τις οικονομικές συνέπειες της διακοπής των 
σχέσεων με τη Ρωσία, οι Γερμανικές αρχές συνειδητοποιούν σταδιακά τη ματαιότητα της 
παράτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ασκήθηκε πρωτοφανής πίεση στη χώρα. Την περασμένη εβδομάδα, η 
Βρετανική εφημερίδα The Telegraph δημοσίευσε μια στήλη στην οποία ζητούσε να επιβληθούν 
κυρώσεις στη Γερμανία για την άρνησή της να μποϋκοτάρει στο Ρωσικό φυσικό αέριο. «Θα 
μπορούσαν να επιβληθούν προσωρινοί δασμοί στις Γερμανικές εξαγωγές και τα χρήματα να σταλούν 
στην Ουκρανία για να καλύψει τις ανάγκες της στον πόλεμο που διεξάγει», υποστήριζε ο 
αρθρογράφος και συνεχίζει: «Θα μπορούσαμε να επιβάλουμε εξάμηνη απαγόρευση στις Γερμανικές 
εξαγωγές και να τη συνεχίσουμε μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος ή να κλείσουν οι αγωγοί φυσικού 
αερίου. Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να οργανώσουμε ένα καταναλωτικό μποϊκοτάζ».

Η ελευθερία του λόγου δεν έχει καταργηθεί, ειδικά στη Βρετανική έκδοση της Telegraph, που ξέρει
τι σκέφτεται και τι γράφει ένας αρθρογράφος. Αλλά την ίδια ημέρα, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ
Σολτς αναγκάστηκε να υπερασπιστεί τον εαυτό του λέγοντας ότι η Γερμανία σχεδιάζει να μειώσει 
την εξάρτησή της από το Ρωσικό φυσικό αέριο «σημαντικά ταχύτερα από οποιοδήποτε 
χρονοδιάγραμμα». Την επόμενη κιόλας ημέρα, το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel δημοσίευσε 
άρθρο στο οποίο ανέφερε ότι ο Σολτς θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με την παραίτησή του 
λόγω της άρνησής του να προμηθεύσει βαρέα όπλα στην Ουκρανία. Η παραίτηση αυτή θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε βαθιά πολιτική κρίση στη Γερμανία.

Για τη Γερμανία και προσωπικά για τον Όλαφ Σολτς τα ερωτήματα που του τίθενται σήμερα είναι 
τα εξής: τι είναι πιο σημαντικό για αυτόν - οι Αμερικανικές και Βρετανικές βλέψεις στην 
Ουκρανία ή τα συμφέροντα της εθνικής οικονομίας και του πληθυσμού της χώρας του; Και το
ερώτημα αυτό του θέτουν τόσο οι συνάδελφοί του στη βορειοατλαντική συμμαχία όσο και οι 
εθνικές βιομηχανικές ελίτ. Οι ελιγμοί γίνονται όλο και πιο δύσκολοι. Θα πρέπει να κάνει μια 
επιλογή.

Κάθε ημέρα καθυστέρησης θα κοστίζει όλο και περισσότερο στις Ευρωπαϊκές οικονομίες. Η ειδική 
στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία διήρκεσε ήδη δύο μήνες.

Ενώ η Ευρώπη έχει συσσωρεύσει αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, λιπασμάτων, 
σιταριού, πετρελαίου και ούτω καθεξής, η οικονομία δεν έχει ακόμη νιώσει πλήρως το βάρος της 
ενεργειακής και διατροφικής κρίσης: οι τιμές των αγαθών έχουν αυξηθεί, αλλά τα προϊόντα προς το
παρόν, είναι εκεί ακόμη. Εν τούτοις η αντίληψη περί «Ενωμένης Ευρώπης» και του «Κοινού 
Ευρωπάϊκού Σπιτιού», το One European House έχει ήδη πάρει φωτιά. Πραγματικές ελλείψεις σε 
πολλά στρατηγικά αγαθά ελλοχεύουν, όχι μόνο μεμονωμένες επιχειρήσεις αλλά ολόκληρες 
βιομηχανίες κλείνουν και κοινωνικές αναταραχές διαφαίνονται στον ορίζοντα. Το διακύβευμα 
έχει πολλαπλασιαστεί: ο αγώνας δεν είναι για το μέλλον της Ουκρανίας, αλλά για το μέλλον της 
Γερμανίας και μαζί με αυτήν και ολόκληρης της Ευρώπης. Αυτό το μέλλον  θα είναι είτε Ατλαντικό
είτε Ευρασιατικό.

Σχόλιο της Σεισάχθειας:
Το δίλημμα αυτό παρουσιάζει σήμερα ενδιαφέρουσες «μεταλλάξεις». Μια από αυτές είναι ότι το 
αδιαμφισβήτητο και περισσότερο από κάθε άλλη φορά Λέμπενσράουμ (ζωτικός χώρος - 



Lebensraum), αυτή τη φορά δεν πραγματοποιείται με το Ντρανγκ ναχ όστεν (Διείσδυση προς 
Ανατολάς - Drang nach Osten), ούτε με την μεταπολεμική Οστπολιτίκ (Ostpolitik), ως απάντηση 
στη πολιτική της «Ειρηνικής Συνύπαρξης» και στο πνεύμα της Ρεάλπολιτίκ (Realpolitik). Προς το 
παρόν πραγματοποιείται «αυτοκτονικά» και αντίστροφα.
Ωστόσο η στροφή προς τη Δύση δεν αποτελεί απαραίτητα πολιτική υποχώρησης ή εναλλακτική 
«αναπτυξιακή» πολιτική.
Η Γερμανία και γενικά η Ευρώπη σήμερα βρίσκονται αντιμέτωπες μπροστά σε ένα σοβαρότατο 
υπαρξιακό πρόβλημα : την έλλειψη ενεργειακών πόρων σε συνδυασμό με την απεμπόληση των 
τεχνικών υποδομών και την αποδόμηση του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα, γεγονός που 
δυσχεραίνει σε κολοσσιαίο βαθμό οποιαδήποτε ανάκαμψη.

Οι εποχές άλλαξαν και δεδομένων της έλλειψης ενός νέου σχεδίου Μάρσαλ, της αδυναμίας των 
νέων τεχνολογιών να αναπληρώσουν τις προαναφερθείσες ελλείψεις, σε συνδυασμό με τις φαιδρές
αντιλήψεις περί «καινοτόμων δράσεων», το φάσμα της «κρίσης της Ευρωπαϊκής υπόστασης και 
ούτε καν της ενότητας» πλανάται ήδη πάνω από την Ευρώπη. είναι δε τόσο γηραιά η ήπειρος αυτή, 
που δεν έχει ζωτικές ανανεώσιμες δυνάμεις. Οι επικείμενες εξαγγελθείσες «μερικές αλλαγές στις 
θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ», αποτελούν την εμφανέστερη απόδειξη για όλα αυτά.

Συνεπώς το δίλημμα για την επιλογή μιας πολιτικής είτε προς Δυσμάς, είτε προς Ανατολάς είναι 
ψευδεπίγραφο και ουσιαστικά ανύπαρκτο. Εάν δεν υπάρξει πλήρης κατανόηση του αδιεξόδου 
και του αμερικανικού εκβιασμού, με εύλογο επακόλουθο την αποδοχή της νέας πραγματικότητας
του πολυπολικού κόσμου και της συνεργασίας σε πνεύμα ειρήνης και αμοιβαίου οφέλους, τότε 
η σημερινή στάση της ΕΕ: του πλήρους «ατλαντισμού» σε κάθε έκφραση (πολιτικο-κοινωνικο-
οικονομικο-στρατιωτική) δεν μπορεί να ερμηνευθεί, παρά μόνο ως προετοιμασία για μια Ντρανγκ 
ναχ όστεν, με τη χειρότερή της μορφή στην ιστορία, προκειμένου να εξυπηρετήσει την ανάγκη 
ενός πραγματικού - υπαρκτού Λέμμπενσράουμ, που μπαίνει μπροστά της με τη μορφή του: «ή 
τώρα ή ποτέ».   

Η αμερικανική αντίληψη και κατ’ επέκταση η αμερικανική επιρροή λειτουργεί σταθερά 
συγκρουσιακά ακόμη και στο δίλημμα, με αποτέλεσμα ακόμη κι αυτό να το «επιλύει» 
συγκρουσιακά  αποκαλύπτοντας τη δική της εξωπραγματική αντίληψη:
το Ατλαντικό μέλλον της Ευρώπης θα είναι Αντι- Ευρασιατικό ! 

Βασισμένο σ’ ένα άρθρο του Yevgeny Ogorodnikov


