
Οι στρατιωτικές δαπάνες προκαλούν και πάλι διχασμό μεταξύ των κρατών - μελών του ΝΑΤΟ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ανακοίνωσε την προετοιμασία 
διαπραγματεύσεων μεταξύ των επικεφαλής των στρατιωτικών υπηρεσιών των χωρών μελών «για 
το θέμα των αμυντικών δαπανών στο πλαίσιο των διαφωνιών εντός της Συμμαχίας».

Στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, δήλωσε ότι «πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το ΝΑΤΟ 
παραμένει ο θεμέλιος λίθος της ευρωπαϊκής και διατλαντικής ασφάλειας», [και ότι κάθε σημαντικά 
ενισχυμένη ευρωπαϊκή αμυντική προσπάθεια πρέπει να συνοδεύεται από αυξημένες αμυντικές 
δαπάνες]. 

Το ΝΑΤΟ διχάζεται για τις δαπάνες

«Υπάρχει ο κίνδυνος μιας νέας διαμάχης εντός του ΝΑΤΟ σχετικά με το επίπεδο των αμυντικών 
δαπανών των κρατών μελών», ανέφερε το ARD στις αρχές Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. 
Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ορισμένοι σύμμαχοι θέλουν 
να ενισχύσουν σημαντικά τον τρέχοντα στόχο του 2%. Προβλέπει ότι έως το 2024, όλες οι χώρες 
του ΝΑΤΟ θα κινηθούν προς το σημείο αναφοράς, δηλαδή θα δαπανούν τουλάχιστον το 2% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους (ΑΕΠ) για την άμυνα. «Ορισμένοι σύμμαχοι είναι 
αποφασισμένοι να καταστήσουν τον τρέχοντα στόχο του 2% ως τον ελάχιστο», δήλωσε ο Γενς 
Στόλτενμπεργκ.

Το ARD πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τον Γενς Στόλτενμπεργκ, «ο στόχος είναι επομένως να 
επιτευχθεί συμφωνία το αργότερο στην επόμενη τακτική σύνοδο κορυφής. Θα πραγματοποιηθεί 
στη λιθουανική πρωτεύουσα Βίλνιους στις 11 και 12 Ιουλίου». Κατέστησε δε σαφές ότι θεωρεί 
απαραίτητη την περαιτέρω αύξηση των αμυντικών δαπανών, διότι η σύγκρουση στην Ουκρανία 
καθιστά τις αμυντικές επενδύσεις ακόμη πιο σημαντικές. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα 
υπάρξει συμφωνία στη σύνοδο κορυφής στη Λιθουανία», δήλωσε. 

Ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ «επιμένουν» να αυξηθεί το ελάχιστο επίπεδο των συνεισφορών των 
κρατών μελών στον προϋπολογισμό της συμμαχίας. Το 2014, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, σε σύνοδο 
κορυφής στην Ουαλία, συμφώνησαν να θέσουν ως στόχο στρατιωτικών δαπανών το 2% του ΑΕΠ 
για κάθε χώρα μέλος. Ταυτόχρονα, το μέγεθος αυτό δηλώνεται ως «στόχος», δηλαδή δεν είναι 
τυπικά δεσμευτικό. Οι συνεισφορές πολλών κρατών μελών της Συμμαχίας είναι πολύ χαμηλότερες 
από το επίπεδο του 2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.

Αυτό ισχύει ιδίως για τον Καναδά και το Βέλγιο. «Το 2014, τρεις συμμαχικές χώρες δαπάνησαν 
τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ τους για την άμυνα. Το πρώτο εξάμηνο του 2022, ήταν εννέα», 
ενημερώνει η ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ, διευκρινίζοντας ότι «το 2022, οι ευρωπαϊκές χώρες της 
Συμμαχίας και ο Καναδάς αύξησαν περαιτέρω τις αμυντικές τους δαπάνες, οι οποίες αυξήθηκαν 
κατά 1,2% σε πραγματικούς όρους σε σύγκριση με το 2021». Τον Ιούνιο του 2021, μόνο δέκα μέλη 
του μπλοκ - οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι χώρες της Βαλτικής, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κροατία, η 
Ελλάδα, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Γαλλία - δήλωσαν «προθυμία» όχι μόνο να διατηρήσουν, 
αλλά ακόμη και να υπερβούν το επίπεδο των στρατιωτικών δαπανών του 2% του ΑΕΠ. 
Επίσης και η Γερμανία, για παράδειγμα, σχεδίαζε να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες από 1,2% 
του ΑΕΠ, όπως προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του 2018, σε 1,5%.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διέθεσαν τις υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες, ύψους 811 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ή 3,5% του ΑΕΠ, εντός του 2021. Το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο 
κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε αυτόν τον δείκτη, εμφάνισε στρατιωτικές δαπάνες ύψους περίπου 
2,3% του ΑΕΠ το 2021. 



Οι συζητήσεις για την ανάγκη περαιτέρω αύξησης των στρατιωτικών δαπανών άρχισαν μεταξύ των
μελών του ΝΑΤΟ την περασμένη άνοιξη. Εκπρόσωποι από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ήταν οι
πρώτοι που έθεσαν το θέμα. Στα τέλη Μαρτίου, ο Economist έγραψε ότι η σύγκρουση στην 
Ουκρανία θα οδηγήσει σε αύξηση των στρατιωτικών δαπανών των μελών του ΝΑΤΟ από το 
συμφωνημένο επίπεδο του 2% το 2014. Ταυτόχρονα, η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 100 
δισεκατομμύρια ευρώ το 2022 «για αμυντικούς σκοπούς». Η πρακτική εφαρμογή αυτών των 
σχεδίων κύλησε ομαλά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Στις αρχές του χειμώνα, οι ηγέτες των τριών χωρών της Βαλτικής, μετά από συνομιλίες στη Ρίγα, 
ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν «τα επόμενα χρόνια» , να αυξήσουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες 
κατά «3% του ΑΕΠ». Τώρα, τα μέλη του ΝΑΤΟ που εκπροσωπούν την Ανατολική Ευρώπη, μαζί με
τη Βρετανία, επιμένουν ότι οι στρατιωτικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ θα γίνουν υποχρεωτικό 
ελάχιστο όριο για όλα τα άλλα μέλη.

Ταυτόχρονα, τα μεγάλα δυτικοευρωπαϊκά κράτη είναι πιο συγκρατημένα στην αλόγιστη αύξηση 
των στρατιωτικών δαπανών τους από ό,τι τα αντίστοιχα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης. Πρώτον, γίνεται κατανοητό ότι η παραγωγή όπλων από μόνη της, αν και οδηγεί σε 
αύξηση του ΑΕΠ, δεν βελτιώνει αρκετά την ευημερία των πολιτών. Η αύξηση των στρατιωτικών 
δαπανών απαιτεί αναπόφευκτα αύξηση των φόρων, καθώς και μείωση των δημόσιων δαπανών για 
την κοινωνική ανάπτυξη. Επιπλέον, οι αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες είναι αντίθετες με τους 
στόχους της πολιτικής για την απαλλαγή της οικονομικής ζωής από τον άνθρακα, η οποία 
εφαρμόζεται από τους ηγέτες της ΕΕ τα τελευταία χρόνια.

Ενώ η Γαλλία κατατάσσεται στις χώρες του ΝΑΤΟ που δαπανούν τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ 
τους για την άμυνα τους το 2020,  στο Βέλγιο μια κοινοπραξία 36 προσωπικοτήτων και 
οργανώσεων έστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό της χώρας, τον Alexander De Croo, ζητώντας 
του να μην αυξήσει τον αμυντικό προϋπολογισμό στο 2% του ΑΕΠ. «Θέλετε να φανείτε πιστός στο
ΝΑΤΟ, αλλά πώς θα παραμείνετε με τον τρόπο αυτό, πιστός στον λαό σας;». 

Το RND ανέφερε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι «η Γερμανία, τα τελευταία χρόνια έχει σταθερά 
ξεφύγει από το στόχο του 2% των δαπανών του ΝΑΤΟ». Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την 
αλλαγή της πολιτικής χρηματοδότησης της Bundeswehr τον Φεβρουάριο, ο Ομοσπονδιακός 
Καγκελάριος Olaf Scholz (SPD) ανακοίνωσε: "Στο εξής, θα επενδύουμε κάθε χρόνο περισσότερο 
από το 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην άμυνά μας. Ο βουλευτής Florian Hahn, με 
αντικείμενο τα θεματα άμυνας, επέκρινε τη στάση της κυβέρνησης, επειδή δεν ακολούθησε καμία 
ενέργεια, τη δήλωση του Scholz. 

Σήμερα, σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ βρίσκονται στα πρόθυρα της ύφεσης, ο μέσος 
πληθωρισμός στην Ευρωζώνη είναι διψήφιος, ενώ ο πληθωρισμός είναι υψηλότερος μεταξύ των 
πλέον μαχητικών μελών του ΝΑΤΟ, που βρίσκονται στην Ανατολική Ευρώπη. Η ενεργειακή κρίση 
στην Ευρώπη υποχώρησε μόνο για λίγο, λόγω του ασυνήθιστα θερμού χειμώνα, ενώ ο Διεθνής 
Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει περαιτέρω προβλήματα καθώς ο χειμώνας του 2024, αναμένεται 
σύντομα και όχι στο απώτερο μέλλον. 

Σε αυτό το ανησυχητικό πλαίσιο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο ενθουσιασμός των απλών 
Ευρωπαίων να υποστηρίξουν μια στρατιωτική λύση στην ουκρανική κρίση μειώνεται. Θα 
επιλέξουν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί να παραμείνουν προσκολλημένοι στο μπλοκ που το μόνο που 
κάνει είναι να σπρώχνει την ήπειρο προς περισσότερη αντιπαράθεση και οικονομική στασιμότητα; 
Η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα που βυθίζεται σε βαθιά κρίση, κυρίως με το θέμα των συντάξεων. 
Και τα κράτη της Βαλτικής δεν γλιτώνουν ούτε από τη βαθιά κρίση της ΕΕ. Οι δεσμεύσεις των 



πολιτικών είναι μόνο στα χαρτιά και η πραγματικότητα της τρέχουσας κρίσης θα πρέπει να μειώσει 
τις επιδιώξεις τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του ΝΑΤΟ.


