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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί το εάν, υπό ποιες
συνθήκες και σε ποιο βαθµό εκπληρώνονται οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Γειτονίας, όπως αυτοί τέθηκαν το Μάρτιο 2003 από το έγγραφο της Επιτροπής
«Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern
and Southern Neighbours». Αρχικά, αφού (α) αναπτυχθεί η Ευρωπαϊκή Πολιτική
Γειτονίας και οι στόχοι της, (β) θα αναλυθεί το θεωρητικό πλαίσιο των παραγόντων
που οδηγούν στην αποτελεσµατική ή µη υλοποίησή της µε γνώµονα τη θεωρία των
«εξωτερικών κινήτρων». Στο τρίτο µέρος, η µελέτη εστιάζεται στο ευρύ και πολύ
σηµαντικό πεδίο άσκησης της ΕΠΓ, αυτό του εκδηµοκρατισµού και της διασφάλισης
των ανθρώπινων δικαιωµάτων1, σε δύο χώρες (Αζερµπαϊτζάν και Αλγερία). Θα
εξεταστεί η εφαρµογή αυτού του εργαλείου εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ βάσει των
παραπάνω παραγόντων για την πορεία της εκάστοτε χώρας σε πεδία όπως θεσµοί και
διακυβέρνηση, εκλογές, ανθρώπινα δικαιώµατα, θεµελιώδεις ελευθερίες και
ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. Στο τελευταίο µέρος της εργασίας, θα
συγκριθεί ο αντίκτυπος της ΕΠΓ στις χώρες αυτές, καταλήγοντας ταυτόχρονα σε ένα
κεντρικό συµπέρασµα για το σύνολο των χωρών µελών της ΕΠΓ. Εσωτερικοί
παράµετροι, δηλαδή οι εγχώριες κοινωνικές νόρµες και οι πολιτικοί θεσµοί και το
πόσο «δηµοκρατικοί/συµµετοχικοί»2 ή «εκµεταλλευτικοί» αυτοί είναι, σε συνδυασµό
µε τα κίνητρα που προσφέρει η Ε.Ε για να εκπληρωθούν οι δικοί της αντικρουόµενοι
στόχοι, διαδραµατίζουν καταλυτικό ρόλο στη διαµόρφωση και εφαρµογή της ΕΠΓ.
Εντοπίζεται ότι, στο προσδοκώµενο από την Ε.Ε. παίγνιο αµοιβαίου οφέλους µεταξύ
της ιδίας και της εκάστοτε χώρας-αποδέκτη, η τελευταία είναι εκείνη που έως τώρα
καθορίζει την έκταση και ένταση της σχετικής συµφωνίας, σταθµίζοντας τις θυσίες
και τα οφέλη για αυτήν. ∆ιαφαίνεται δε πιο συγκεκριµένα ότι όσο πιο έντονη είναι η
σχέση(οικονοµική, ενεργειακή, εµπορική) της Ε.Ε. µε την εκάστοτε χώρα, τόσο οι
«διεθνείς/ ευρύτεροι» στόχοι της, του εκδηµοκρατισµού και της διασφάλισης των
δικαιωµάτων, αποτυγχάνουν. Τελικά, η ΕΠΓ καθίσταται, µε αυτό τον τρόπο, µια
πολιτική µε µαξιµαλιστικούς στόχους αλλά µινιµαλιστικά αποτελέσµατα.

“Our response … is to built on the need to acknowledge past mistakes and listen without imposing. We
are doing exactly that and it requires perseverance and sustained commitment. Success should translate
into what I have called ‘deep democracy’.”
(Ashton, 2011)
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Το πλαίσιο της ΕΠΓ είναι κατά πολύ ευρύτερο αλλά τόσο η έκταση της εργασίας όσο και η
σπουδαιότητα κάποιων πεδίων έναντι άλλων, περιορίζει τη µελέτη της εφαρµογής στο συγκεκριµένο
πεδίο µε εξέταση των µεταρρυθµίσεων σε συνταγµατικές, εκλογικές, δικαστικές, διακυβέρνησης και
κοινωνίας των πολιτών
2
Οι έννοιες των µεταφρασµένων από τη συντάκτρια όρων, «δηµοκρατικοί/συµµετοχικοί»,
«εκµεταλλευτικοί» και «διεθνείς/ευρύτεροι» αναλύονται εκτενώς σε αντίστοιχες υποσηµειώσεις της
παρούσας εργασίας
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία σκιαγραφεί την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και
αξιολογεί την πολιτική όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις δηµοκρατικές
µεταρρυθµίσεις.
Τον Μάιο του 2004, η Επιτροπή δηµοσίευσε ένα αρκετά λεπτοµερές έγγραφο στρατηγικής
για την ΕΠΓ, το οποίο αποτέλεσε τη βάση της νέας πολιτικής και καθόρισε τα κύρια στοιχεία µιας
νέας προσέγγισης.3 Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) επινοήθηκε ως ένα εναλλακτικό,
καινοτόµο εργαλείο εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. Η κύρια ιδέα πίσω από την πολιτική
καθοδηγείται από την αντίληψη των θετικών προϋποθέσεων και της συνεργασίας. Γι αυτό, το
επίπεδο της σχέσης εξαρτάται από το βαθµό στον οποίο αποφασίζεται από κοινού πρόοδος σε
πτυχές όπως τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η δηµοκρατία, η χρηστή διακυβέρνηση, οι αρχές της
οικονοµίας της αγοράς και της αειφόρου ανάπτυξης. Μέσα από µια µακροχρόνια και σε βάθος
δέσµευση, που συµπεριλαµβάνει την οικονοµική ενίσχυση, εµπορικές συµφωνίες και ρυθµίσεις για
τη διευκόλυνση των µετακινήσεων, η ΕΠΓ φιλοδοξεί να προωθήσει τις διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις στις χώρες που γειτνιάζουν µε αυτήν, οι οποίες όµως δεν έχουν, τουλάχιστον
µεσοπρόθεσµα, καµία προοπτική ένταξης σε αυτήν. Η πολιτική αυτή αποσκοπεί στο να βοηθήσει
τους εν λόγω εταίρους να γίνουν δηµοκρατικά κράτη µε ευηµερούσες οικονοµίες, που επιπλέον
µοιράζονται τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το όραµα ήταν ότι, µε την
πάροδο του χρόνου, θα αναπτυσσόταν µια εταιρική σχέση µε µια περιοχή που θα ακολουθούσε τις
αξίες της Ένωσης.( Lehne S., 2014)
∆έκα χρόνια µετά την έναρξη της συγκεκριµένης πολιτικής, είναι σαφές ότι ως σχέδιο δεν
λειτούργησε. Σήµερα, πολλές από τις γειτονικές χώρες της ΕΕ είναι πιο «αποµακρυσµένες» από
αυτήν από ότι ήταν πριν. Οι γειτονικές περιοχές έχουν γίνει ολοένα και πιο ασταθείς, και η
οικονοµική τους µετάβαση έχει επιβραδυνθεί. Ανατολικά, η ΕΕ έχει ολισθήσει σε έναν
ανταγωνισµό µε τη Ρωσία µε αβέβαιο µέλλον. Στο Νότο, η τεράστια δυναµική του διαρκώς
µεταβαλλόµενου πολιτικού γίγνεσθαι απειλεί να εκτοπίσει τις όποιες ευρωπαϊκές προσπάθειες και
να καταστήσει την εµπλοκή της ΕΕ σε µεγάλο βαθµό ως άνευ σηµασίας.4
Ποιοι είναι οι παράγοντες/συνθήκες εκείνες που διαδραµατίζουν τελικά καθοριστικό ρόλο
στην εκπλήρωση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας όπως αυτοί τέθηκαν τον
3

COM(2004) 373 final EC
Αραβική Άνοιξη: Από τις πρώτες διαδηλώσεις στην Τυνησία τον ∆εκέµβριο του 2010 έως σήµερα, ένα κύµα
λαϊκής δυσαρέσκειας έχει συγκλονίσει τον αραβικό κόσµο, µε διεκδικήσεις για αξιοπρέπεια, δηµοκρατία και
κοινωνική δικαιοσύνη. Κοινό γνώρισµα των διαδηλώσεων ήταν οι µαζικές διαµαρτυρίες µε καµπάνιες, απεργίες,
4

2

Μάρτιο του 20035 από το έγγραφο της Επιτροπής; Στην εργασία αυτή γίνεται µια απόπειρα να
δοθούν απαντήσεις στο παραπάνω ερώτηµα σύµφωνα µε την ακόλουθη δοµή:
Στο πρώτο µέρος θα περιγραφεί η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας µε περισσότερη
λεπτοµέρεια. Θα αναλυθεί το γενικό πλαίσιο της πολιτικής και θα παρουσιαστούν οι πιο
σηµαντικοί στόχοι και τα µέσα για την χρηµατοδότησή της.
Στο δεύτερο µέρος, θα προσεγγιστεί η πολιτική ως µια προσπάθεια εξευρωπαϊσµού6των
γειτονικών χωρών. Προκειµένου να θεωρηθεί µια ευρωπαϊκή πολιτική όπως η ΕΠΓ ως πολιτική
εξευρωπαϊσµού, θα τεθεί στον πυρήνα της µεθοδολογικής ανάπτυξης το µοντέλο της πολιτικής
αιρεσιµότητας (conditionality)7 που ακολουθήθηκε –θεωρητικά τουλάχιστον-για τη διαµόρφωση
της ΕΠΓ. Στη συνέχεια θα αναλυθούν οι παράγοντες που οδηγούν στην αξιολόγηση του µοντέλου.
Η µελέτη της ΕΠΓ αρχίζει από την ανάλυση της νοµιµότητας, της συνοχής και της συνέπειας των
αρχών και µεθόδων που η ΕΕ επιδιώκει να προωθήσει. Υποστηρίζεται ότι οι εγχώριοι δρώντες και
οι veto players, που δεν είναι άλλοι από τα (ηµι)αυταρχικά καθεστώτα που κυβερνούν τις χώρες,
αντισταθµίζοντας συνεχώς τα κίνητρα και τα οφέλη που θα έχουν µε το κόστος και τις θυσίες που
θα αναλάβουν, οδηγούν στη µερική, αν όχι πλήρη, αποδυνάµωση της ΕΠΓ και των στόχων της.
Αδιάφορα

ή

ακατάλληλα

κίνητρα,

που

πολλές

φορές

ερµηνεύονται

ως

απειλές

αποσταθεροποίησης της περιοχής, µοιραία οδηγούν στην απαξίωση της πολιτικής και του αξιακού
πυρήνα της.
Στο τρίτο µέρος, σε µια µικρο- ανάλυση και προκειµένου να ελεγχθούν τα παραπάνω
θεωρητικά συµπεράσµατα, επιλέχθηκαν δύο χώρες από

µια οµάδα δεκαέξι πολιτισµικά και

8

γεωγραφικά πολύ διαφορετικών χωρών , που το µόνο κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η εγγύτητά
τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λόγω περιορισµένης έκτασης, ήταν αδύνατο να αναλυθεί η ΕΠΓ σε
καθεµία από τις περιπτώσεις. Τέθηκαν γι’ αυτό κάποια βασικά κριτήρια και προϋποθέσεις που
βοήθησαν στο κατά το δυνατό πιο αµερόληπτο τρόπο επιλογής ενός «τυπικού» δείγµατος χωρών.
Εξαιρέθηκαν χώρες που αποτελούν παραδείγµατα ακραίας απολυταρχικής διακυβέρνησης ή/και
πορείες, καθώς και η χρήση κοινωνικών δικτύων. Το σύνθηµα των διαδηλωτών στον Αραβικό κόσµο ήταν «Ashsha'ab yurid isqat an-nizam» που σηµαίνει : ο λαός θέλει να πέσει το καθεστώς.
5
COM(2003) 104 final EC
6
Εξευρωπαϊσµός: διαδικασία α) διαµόρφωσης, β) διάχυσης και γ) θεσµοποίησης τυπικών και άτυπων
κανόνων, µεθόδων, παραδειγµάτων πολιτικής, στυλ, «τρόπων δράσης», κοινών πεποιθήσεων και προτύπων, που
αρχικά καθορίζονται και παγιώνονται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαδικασιών πολιτικής και στη συνέχεια
ενσωµατώνονται στη λογική της δηµόσιας συζήτησης, των πολιτικών δοµών και των δηµόσιων πολιτικών στο εθνικό
επίπεδο» (Radaelli, 2003) Επίσης, εξευρωπαϊσµός….νοείται ως η αλλαγή µέσα σε µια χώρα της οποίας η κινητήρια
λογική είναι συνδεδεµένη µε την πολιτική της ΕΕ ή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε αυτή. Η πρωταρχική
ανησυχία της έρευνας του εξευρωπαϊσµού είναι, συνεπώς, η απόδειξη της αιτιώδους συνάφειας που επικυρώνει τον
αντίκτυπο της ΕΕ στις εγχώριες αλλαγές.(Ladrech, 2010)
7
Στην πολιτική οικονοµία και τις διεθνείς σχέσεις η έννοια της « πολιτικής αιρεσιµότητας» χρησιµοποιείται
προκειµένου να περιγραφεί η σύνδεση συγκεκριµένων παροχών µε την επιβολή σχετικών όρων.
8
Αναφέρονται αναλυτικά στη σελίδα 8
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αποτυχηµένων κατά γενική οµολογία περιπτώσεων (failed states) και δεν έχουν ουδεµία
επικοινωνία στα πλαίσια της ΕΠΓ µε την ΕΕ («οι χειρότερες περιπτώσεις»), όπως η Συρία και η
Λιβύη. Θεωρήθηκε αντικειµενικό αντίστοιχα, να εξαιρεθεί η επιτυχηµένη περίπτωση της Τυνησίας
(«le pays reclame» της EΠΓ9), που πράγµατι δείχνει να βρίσκεται σε µια επιτυχηµένη πορεία
εκδηµοκρατισµού. Επίσης αποφεύχθηκαν χώρες οι οποίες την περίοδο συγγραφής της εργασίας
βρίσκονταν σε εµπόλεµη κατάσταση (Ουκρανία, Ισραήλ- Παλαιστίνη). Έτσι επιλέχθηκαν το
Αζερµπαϊτζάν και η Αλγερία, µε την πρώτη γεωγραφικά να ανήκει στην Ευρασία (Νότιος
Καύκασος10) και τη δεύτερη στη

Βόρειο Αφρική. Από οικονοµική άποψη, έχουν ιδιαίτερα

ανεπτυγµένες εµπορικές σχέσεις µε την ΕΕ, όπως αναλύεται στα αντίστοιχα µέρη της εργασίας.
Επιπρόσθετα, σηµειώνουν συνεχείς θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης των οικονοµιών τους και
θεωρείται ότι αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγµα της περιοχής τους πληθυσµιακά και
οικονοµικά. Τέλος, εντοπίστηκε ότι αποτελούν χώρες ιδιαίτερης σηµασίας για την ΕΕ και
εποµένως µια ανεπτυγµένη ΕΠΓ θα συνέδραµε στην εξασφάλιση της γεωστρατηγικής και
ενεργειακής της θέσης και σταθερότητας. Οι δυο αυτές χώρες µπορούν εποµένως να θεωρηθούν
αντικειµενικά ως αντιπροσωπευτικά δείγµατα της πορείας της ΕΠΓ.
Επιπλέον, παρά το ότι η ΕΠΓ αφορά µια πολιτική «οµπρέλα»11», πράγµα που σηµαίνει ότι το
πλαίσιό της είναι κατά πολύ ευρύτερο, τόσο η έκταση της εργασίας, όσο και η σπουδαιότητα
κάποιων πεδίων έναντι άλλων, περιόρισε τη µελέτη της εφαρµογής της πολιτικής στην εξέταση
των µεταρρυθµίσεων από την άποψη των συνταγµατικών, εκλογικών, δικαστικών, διακυβέρνησης
και κοινωνίας των πολιτών πλευρών. Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση δείκτες που αναπτύχθηκαν
από την Παγκόσµια Τράπεζα, τη ∆ιεθνή ∆ιαφάνεια και άλλους Οργανισµούς, καθώς και ποιοτικές
εκθέσεις από το Freedom House και την Global Integrity. Για να αποφευχθεί η υπερβολική
έµφαση στον αντίκτυπο του ρόλου της ΕΕ, η ανάλυση θα περιλαµβάνει επίσης τη σηµασία των
εγχώριων παραγόντων για να δείξει ότι στις χώρες όπου η πρόοδος ήταν ανιχνεύσιµη, εγχώριοι και
όχι διεθνείς παράγοντες υπήρξαν οι κύριες αιτίες της µεταρρύθµισης12.
Τελικά, φαίνεται ότι η ΕΕ δεν έχει ακόµη σοβαρά αντιµετωπίσει τα θέµατα οικονοµικής
ανάπτυξης και πολιτικής σταθερότητας σε σχέση µε τη διαχείριση του δηµοκρατικού ελλείµµατος.
Η προτεραιότητα που δίνει στις καλές σχέσεις µε τα καθεστώτα έναντι της θεµελιώδους
9

Commissioner Füle: Tunisia the best example of 'more for more' διαθέσιµο στο : http://www.enpiinfo.eu/medportal/news/latest/29637/Commissioner-F%C3%BCle:-Tunisia-the-best-example-of-%27more-formore%27
10
Περισσότερες πληροφορίες: http://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus
11
Περισσότερες πληροφορίες : http://eeas.europa.eu/enp/eu-policy-areas/index_en.htm
12
Προκειµένου να εξακριβωθούν ενδεχόµενα αποτελέσµατα εξευρωπαϊσµού θα πρέπει να αποδειχτεί ότι η
όποια αλλαγή προέρχεται λόγω της ΕΠΓ , δηλαδή να υπάρχει αιτιότητα (causality) µεταξύ των δύο µεταβλητών και
όχι µονάχα συσχέτιση
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µεταρρύθµισης προκειµένου να επιτευχθεί σταθερότητα και οικονοµική φιλελευθεροποίηση και
ανάπτυξη σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, έδωσε την ευκαιρία στα (ηµι)αυταρχικά καθεστώτα να
αποφασίζουν το εάν, υπό ποιες συνθήκες και σε ποιο βαθµό επιθυµούν την εναρµόνισή τους µε το
ευρωπαϊκό κεκτηµένο..
Ιδιαίτερο εύρηµα στην παρούσα εργασία αποτελεί η αιτιακή εξάρτηση που δείχνει να υπάρχει
της αναποτελεσµατικότητας της πολιτικής αιρεσιµότητας ως µέσο στήριξης της ΕΠΓ από την
ιδιαίτερα ανεπτυγµένη ενεργειακή – εµπορική σχέση µε τις επιλεγµένες προς ανάλυση χώρες. Ο
άµεσος τότε στόχος της κατοχής και επέκτασης των πλεονεκτηµάτων που αφορούν στην ΕΕ που
απορρέουν από τη διατήρηση της σχέσης ως έχει, έρχονται σε σύγκρουση µε τον πιο διευρυµένο,
διεθνή στόχο της για εκδηµοκρατισµό, εξασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων και εξάπλωση
του κοινοτικού κεκτηµένου της. Έτσι, η καθαρά συµµετρική σχέση της ΕΕ µε τις αφορούσες
χώρες

στις διαπραγµατεύσεις, δεν της δίνει την δυνατότητα να αναπτύξει την πολιτική

αιρεσιµότητα, κατάσταση αποφασιστικής σηµασίας για την τελική έκβαση της και αποτίµηση της
ΕΠΓ.
∆ιαφαίνεται ότι, υπό την εξάρτηση των αποφάσεων των κρατών µελών της ΕΠΓ, (α) η
δηµιουργία «συµµετοχικών/δηµοκρατικών13» πολιτικών θεσµών (κατά τα δικά της πρότυπα) που
αποτελεί διαχρονικό/ βαθύτερο («ευρύτερο/διεθνή14») στόχο της ΕΠΓ δεν µετουσιώνεται 10 χρόνια
µετά και (β) µετέωρη µένει η υπόλοιπη προσπάθεια της ΕΕ για οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία
των χωρών αυτών. Μη µπορώντας εντέλει να βοηθήσει τους γείτονές της , αποτυγχάνει ένας άλλος
µακροπρόθεσµος στόχος της ΕΕ: η αδυναµία να στηρίξει την ίδια µέσω της ΕΠΓ
Θα µπορούσε να πει λοιπόν κανείς ότι οι µαξιµαλιστικοί στόχοι της ΕΠΓ µετατράπηκαν σε
δράσεις µε µινιµαλιστικά αποτελέσµατα.
13

Οι D. Acemoglu and J. Robinson στο βιβλίο «Why Νations fail» θεµελιώνουν µια νέα θεωρία πολιτικής
οικονοµίας. Υποστήριξαν ότι οι χώρες είναι πιο πιθανό να ευηµερούν οικονοµικά όταν όχι µόνο έχουν
φιλελευθεροποιηµένους οικονοµικούς θεσµούς αλλά και ένα ανοικτό πλουραλιστικό πολιτικό σύστηµα µε εκτεταµένη
συµµετοχή του εκλογικού σώµατος και διευρυµένα δικαιώµατα και ελευθερίες, δηλαδή ένα « inclusive» θεσµικό και
πολιτειακό σύστηµα .Εδώ µεταφράζεται η έννοια ως « συµµετοχικοί /δηµοκρατικοί « θεσµοί. Αντιθέτως µε ιστορικά
τεκµήρια αποδεικνύουν ότι τα απολυταρχικά /αυταρχικά καθεστώτα µε «extractive»δηλαδή «
ολιγαρχικούς/εκµεταλλευτικούς» πολιτικούς θεσµούς, ακόµη και αν αναπτύξουν φιλελευθέρους οικονοµικούς
θεσµούς( πχ Κίνα, Ρωσία) είναι καταδικασµένα να αποτύχουν)]
14
Χρησιµοποιούνται οι όροι « milieu» και «possession goals» από το «Discord And Collaboration» Α.
Wolfers (1962). Οι «milieu» στόχοι ενός Έθνους κατά τον Wolfers, τίθενται προκειµένου µακροπρόθεσµα να
διαδοθούν ευρύτερες και βαθύτερες παγκόσµιες αξίες (πχ δηµοκρατία, ειρήνη, ισότητα κλπ) Οι εθνικές
προτεραιότητες δεν προτάσσονται έναντι αυτών. Οι « possession» στόχοι ενός έθνους αποσκοπούν στη βελτίωση ή τη
διατήρηση µιας ή περισσοτέρων καταστάσεων οι οποίες αποτελούν βραχυπρόθεσµες προτεραιότητες µε ιδιαίτερη
εθνική σηµασία.. Στην περίπτωση της ΕΠΓ, οι έννοιες χρησιµοποιούνται προκειµένου να δειχτεί ότι οι στόχοι της
εξάπλωσης του κοινοτικού κεκτηµένου (« inclusive political and economical institutions») είναι αντίστοιχα ένας
«milιeu» δηλαδή «ευρύτερος/διεθνής» στόχος της ΕΕ που επιδιώκεται µέσω της ΕΠΓ. Παράλληλα, η ικανοποίηση πιο
βραχυπρόθεσµων αλλά επιτακτικών αναγκών της ( πχ ενεργειακή σταθερότητα , διαχείριση µεταναστευτικού ,
εξάλειψή της τροµοκρατίας) αποτελούν «possession» , δηλαδή « εθνικούς» στόχους της ΕΠΓ.
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ΜΕΡΟΣ Α:
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ι. Ορισµός- Αφετηρία και ∆ιαµόρφωση
Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) αναπτύχθηκε το 2004 αποσκοπώντας στο να
φέρει την Ευρωπαϊκή, Ένωση και τις γειτονικές της χώρες πιο κοντά, προς αµοιβαίο όφελος και
συµφέρον. Η αναγκαιότητα διαµόρφωσης της ΕΠΓ προέκυψε από την πολιτική διεύρυνσης και
mutatis mutandis µε αυτήν, ενός κατά γενική οµολογία από τους πιο επιτυχηµένους και
εντυπωσιακούς πολιτικούς µετασχηµατισµούς του εικοστού αιώνα. Η προσχώρηση δέκα νέων
κρατών και ο επανασχεδιασµός του πολιτικού χάρτη της Ευρωπαϊκής ηπείρου που αυτή επέφερε
έφεραν στο πολιτικό προσκήνιο την αναγκαιότητα δηµιουργίας µιας πολιτικής- πλαισίου που να
αφορά τις γειτνιάζουσες µε την Ε.Ε. χώρες προς ανατολάς και νότο. Ιδεολογική αφετηρία και
στόχος

της

ΕΠΓ

αποτέλεσε

ο

διαρθρωτικός

(κοινωνικοπολιτικός

και

οικονοµικός)

µετασχηµατισµός των προκυπτόντων νέων γειτόνων της οι οποίοι όµως, τουλάχιστον
µεσοπρόθεσµα, δεν έχουν προοπτική προσχώρησης σε αυτήν. Έκτοτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση
αρχικά επεξεργάστηκε και προοδευτικά αναβάθµισε µια σειρά από αρκετά εξελιγµένες, και για
πολλούς, καινοτόµες πολιτικές για τις χώρες-µη µέλη της που έχουν ένα και µόνο κοινό
χαρακτηριστικό: τη γειτνίασή τους µε αυτήν. Η εγκαθίδρυση της δηµοκρατίας, η ενίσχυση της
ασφάλειας και η βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµική ανάπτυξη στις χώρες αυτές
αποτελούν τον πυρήνα-στόχο του συγκεκριµένου σύγχρονου και πρωτοποριακού εργαλείου
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.
Ουσιαστικά, η ΕΠΓ αποτέλεσε επέκταση και ενίσχυση υφιστάµενων νοµικών συµφωνιών
και συνεργασιών, τηρώντας την αρχή της πολιτικής αιρεσιµότητας δηλ. µιας βήµα-προς-βήµα
προσέγγισης βάσει αµοιβαίων υποχρεώσεων και εκπλήρωσης δεσµεύσεων. Λειτουργεί δε, υπό το
πνεύµα ότι, όσο πιο στενή είναι η προκύπτουσα µε τον κάθε εταίρο συνεργασία, τόσο το καλύτερο
για την ΕΕ και τους γείτονές της όσον αφορά τη σταθερότητα, ασφάλεια και ευηµερία, και τόσο
µεγαλύτερα τα αµοιβαία οφέλη από αυτή. Η επιδίωξη και στόχοι της EE από την ΕΠΓ είναι
διττοί. Ο αµεσότερος και πιο εµφανής στόχος είναι οι ίδιοι οι θεµελιώδεις µετασχηµατισµοί της
κοινωνίας και της οικονοµίας των γειτονικών κρατών που προκύπτουν µέσα από την
ελκυστικότητα των ανταµοιβών που θα τα παροτρύνουν να συνεργαστούν πιο στενά µε την ΕΕ.
Παράλληλα, η Ε.Ε καθίσταται προωθητής της ειρήνης, ενισχυτής της σταθερότητας και της
ασφάλειας και τελικά, αναδεικνύοντας µια ευρύτερα καλύτερη παγκόσµια διακυβέρνηση επάνω
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και σύµφωνα µε τα πρότυπα του ευρωπαϊκού κεκτηµένου, αποκτά τον ρόλο του «παγκόσµιου
παίκτη».

ΙΙ. Εφαρµογή-Αξιολόγηση
Οι παραπάνω µαξιµαλιστικοί στόχοι της ΕΠΓ, όπως τουλάχιστον αρχικά το 2002
διατυπώθηκαν από τον R. Prodi15 και στη συνέχεια αναπτύχθηκαν από την Επιτροπή το 200416,
πιο συγκεκριµένα, γεωγραφικά αφορούν τους δεκαέξι πλησιέστερους γείτονές της προς τα νότια
και τα ανατολικά (Αλγερία, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Λευκορωσία, Αίγυπτο, Γεωργία, Ισραήλ,
Ιορδανία, Λίβανο, Λιβύη, Μολδαβία, Μαρόκο, Κατεχόµενα Παλαιστινιακά Εδάφη, Συρία,
Τυνησία και Ουκρανία). Αυτό το επιδιωχθέν «δαχτυλίδι φίλων» γύρω από την Ένωση και, από το
Μαρόκο έως τη Μαύρη Θάλασσα, η «περιµετρική ταινία» φιλικών χωρών δηµιουργείται κάτω από
το παραπάνω αναλυθέν κοινό πρίσµα της αρχής «βοηθώντας τους άλλους βοηθάω τον εαυτό
µου»17. Ταυτόχρονα διαφοροποιείται για την κάθε µια από αυτές, στηριζόµενη σε διµερείς επαφές
και σχέσεις, που όµως ποιοτικά εξαρτώνται από τις επιδόσεις και την πολιτική βούλησή τους. Η
Ε.Ε, προσφέροντας στενότερη πολιτική και οικονοµική συνεργασία και ολοκλήρωση σε σχέση µε
άλλες τρίτες χώρες [προώθηση κοινών προτεραιοτήτων εξωτερικής πολιτικής, αδασµολόγητη
πρόσβαση σε ορισµένες ή όλες τις αγορές της ΕΕ (βιοµηχανικά / γεωργικά προϊόντα, κλπ),
οικονοµική/τεχνική υποστήριξη κ.α.], εκθέτει τους τοµείς των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων για
κάθε χώρα ξεχωριστά, στην κατεύθυνση των αξιών της δηµοκρατίας, του σεβασµού των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου, της αγοράς, των
αρχών της οικονοµίας και της βιώσιµης ανάπτυξης ως αντάλλαγµα. Λαµβανοµένων υπόψη των
στόχων της δηµοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της οικονοµικής ευηµερίας και των
µέσων της πολιτικής και οικονοµικής ολοκλήρωσης που προτείνονται από την Ευρώπη, µπορεί να
πει κανείς ότι η Ε.Ε βρίσκει, µέσω της ΕΠΓ, µια οδό διασφάλισης της πολυπόθητης πολιτικής
σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα µεταµορφώνει τις γειτονικές αναπτυσσόµενες
15

Prodi R.(2002)
COM(2004) 373 final EC
17
Στο Νότο: η πρώτη ολοκληρωµένη πολιτική για την περιοχή ήταν η ευρωµεσογειακή εταιρική σχέση (ή
διαδικασία της Βαρκελώνης), ένα ευρύ πλαίσιο πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών σχέσεων µεταξύ των κρατών
µελών της ΕΕ και των χωρών της Νότιας Μεσογείου. Ξεκίνησε στις 27-28 Νοεµβρίου 1995, µε την διάσκεψη των
Υπουργών Εξωτερικών στη Βαρκελώνη. Εκτός από τα 27 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υπόλοιποι
"µεσογειακοί εταίροι" είναι όλες οι άλλες µεσογειακές χώρες. Στην Ανατολή: η Ανατολική Εταιρική Σχέση (ΑΕΣ)
είναι µια πολιτική πρωτοβουλία που ξεκίνησε στη Σύνοδο Κορυφής της Πράγας τον Μάιο του 2009, που έχει ως
στόχο να φέρει τους 6 ανατολικούς γείτονες - Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, ∆ηµοκρατία της
Μολδαβίας και Ουκρανία - πιο κοντά στην Ε.Ε. Αντιπροσωπεύει την ανατολική διάσταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Γειτονίας και ενισχύει τις διµερείς σχέσεις µεταξύ της ΕΕ και εταίρων.
16
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χώρες µε τα µη δηµοκρατικά ή ασταθή πολιτεύµατα σε µια ζώνη υιοθέτησης του ευρωπαϊκού
acquis και σεβασµού των ευρωπαϊκών αξιών και νορµών που προκύπτουν από αυτό.
Το όλο σχέδιο, εκτός των πολυµερών περιφερειακών συνεργασιών, αποτυπώνεται κυρίως
σε διµερείς συµφωνίες, σε Σχέδια ∆ράσης 18(action plans) των κυβερνήσεων που συµµετέχουν και
συµφωνούν µε την ΕΕ, οι οποίες αποτελούν

την ατζέντα των βραχυπρόθεσµων και

µεσοπρόθεσµων (3-5 έτη) πολιτικών και οικονοµικών µεταρρυθµίσεων και προτεραιοτήτων. Τόσο
η ΕΕ, όσο και οι εκπρόσωποι της χώρας εταίρου, πρέπει να εγκρίνουν αυτά τα Σχέδια ∆ράσης
προκειµένου να εφαρµοστούν. Λαµβάνοντας ως δεδοµένη και σταθερά προωθούµενη τη βούληση
της Ε.Ε. για περαιτέρω συνεργασία στα πλαίσια της ΕΠΓ , είναι τελικά η χώρα αποδέκτης ο
τελικός καθοριστής του εύρους και του ουσιαστικού απολογισµού της πολιτικής. Ο βαθµός και η
ταχύτητα µε την οποία αναπτύσσεται η σχέση των εταίρων µε την ΕΕ εξαρτάται τελικά από την
ικανότητα και την πολιτική θέληση των χωρών να εφαρµόσουν τις συµφωνηθείσες
µεταρρυθµίσεις.
Πιο αναλυτικά, το 2004 άρχισαν διαπραγµατεύσεις για τη δηµιουργία σχεδίων δράσης µε
το Ισραήλ, την Ιορδανία, τη Μολδαβία, το Μαρόκο, την Παλαιστινιακή Αρχή, τη Τυνησία, την
Ουκρανία και τις χώρες του Νοτίου Καυκάσου (Γεωργία, Αρµενία και Αζερµπαϊτζάν). Όλα τα
επιµέρους Σχέδια ∆ράσης στη συνέχεια συµφωνήθηκαν και εφαρµόζονται είτε από το 2005 ή,
στην περίπτωση των χωρών του Νοτίου Καυκάσου, το 2006. Η Αίγυπτος και ο Λίβανος
συµφώνησαν σε περαιτέρω σχέδια δράσης το 2007. Οι διαπραγµατεύσεις για τα Σχέδια ∆ράσης
δεν έχουν πλήρως «ενεργοποιηθεί» µε άλλες γειτονικές χώρες της ΕΕ - Αλγερία, Λευκορωσία,
Λιβύη και Συρία - γιατί οι συµφωνίες σύνδεσης, το πρώτο βήµα για την ΕΠΓ, δεν έχουν ακόµη
υπογραφεί. Η ΕΕ δέχτηκε να υπογράψει µια συµφωνία σύνδεσης µε τη Συρία το 2009, αλλά
εκκρεµεί η υπογραφή της Συρίας, ενώ η Αλγερία υπέγραψε συµφωνία σύνδεσης µε την ΕΕ το
2002 και δεν έχει ακόµη διαπραγµατευθεί ένα Σχέδιο ∆ράσης. Η πρώτη συνολική αποτίµηση της
ΕΠΓ δηµοσιεύτηκε το 200619, όπου, αφού επιβεβαιώθηκαν οι µακροπρόθεσµες δυνατότητες και η
πρόοδος που επιτεύχθηκε προς αυτή την κατεύθυνση, αποτυπώθηκε η διάθεση της Ε.Ε. να
µετατρέψει αυτές τις δυνατότητες σε πραγµατικότητα, ενισχύοντας την αξιοπιστία και τον
αντίκτυπο της πολιτικής.
Κατά την περίοδο 2010-2011 και υπό τον απόηχο των κοσµογονικών εξελίξεων της
«Αραβικής Άνοιξης» , η ΕΕ προέβη σε ανασκόπηση της ΕΠΓ και ενίσχυσε την εστίασή της στην
18

Η εφαρµογή των αµοιβαίων δεσµεύσεων και των στόχων που περιλαµβάνονται στα Σχέδια ∆ράσης
παρακολουθείται σε κάθε χώρα τακτικά από υποεπιτροπές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη συνένωση
και τη δηµοσιοποίηση των εκθέσεων τους σε ετήσια βάση (country progress report) Αναλυτικά στο :
http://eeas.europa.eu/enp/eu-policy-areas/index_en.htm
και
http://eeas.europa.eu/enp/documents/progressreports/index_en.htm
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προώθηση της σε βάθος δηµοκρατίας και της οικονοµικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισµούς20. Η
πρώτη περιλαµβάνει κυρίως, ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, καταπολέµηση της διαφθοράς,
δικαστική ανεξαρτησία, δηµοκρατικό έλεγχο των ενόπλων δυνάµεων, καθώς και τις ελευθερίες της
έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι. Σηµαντικό ρόλο επίσης διαδραµατίζει η
κοινωνία των πολιτών στη διαδικασία. Οι κύριες προτεραιότητες και κατευθύνσεις της
ανανεωµένης στρατηγικής της ΕΠΓ ορίζονται αναλυτικά στην κοινή ανακοίνωση από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο για Θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής, µε τίτλο
«Μια νέα απάντηση σε µια γειτονιά που αλλάζει».21 Επιδίωξή της αποτελεί η ενίσχυση των
διµερών και περιφερειακών σχέσεων µεταξύ της ΕΕ και των χωρών στη γειτονιά της µε επιπλέον
χρηµατοδότηση 1,2 δισεκατοµµυρίων € ( ανεβάζοντας το σύνολο σε περίπου 7 δισεκατοµµυρίων
€) σε µια προσέγγιση «more funds to reform»22 αλλά µε ταυτόχρονη αύξηση της λογοδοσίας.
Μέσω αυτού του προσδοκώµενου από την ΕΕ, παιγνίου αµοιβαίου οφέλους (win – win game) και
της νέας στενότερης συνεργασίας αναπτύσσεται ένας ενάρετος κύκλος23, που βασίζεται σε
αµοιβαία κοινά συµφέροντα και αξίες.
Στο πλαίσιο αυτό θεσπίσθηκε, το Μάιο 2012, ο Οδικός Χάρτης για την υλοποίηση της νέας
πολιτικής της Ε.Ε. απέναντι στους Νότιους Γείτονές της και στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής
Σχέσης προκειµένου να συντονιστούν και να αξιολογηθούν οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες
τους24. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης (ΕΥΕ∆),
προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι µεταρρυθµίσεις τέθηκαν σε εφαρµογή αποτελεσµατικά,
εξέδωσαν, για πρώτη φορά το 2012, Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου στις οποίες καταγράφεται και
αξιολογείται η πορεία προσέγγισης κάθε χώρας µε την Ε.Ε25. Όσον αφορά στην Ανατολική
Εταιρική Σχέση, παρέχεται επίσης το πλαίσιο για τη διευκόλυνση της περαιτέρω προσέγγισης και
σύγκλισης των έξι χωρών µε τα πρότυπα της ΕΕ, µέσω κυρίως της σύναψης των Προωθηµένων
και Περιεκτικών Συµφωνιών Ελεύθερων Συναλλαγών (DCFTAs).
Παρόλα αυτά, παρατηρείται µια έντονη ανησυχία για την ισχύ και δυναµική της ΕΠΓ από
τον ίδιο το διαµορφωτή της, την ΕΕ. Όπως αναφέρει εµφατικά µεταξύ άλλων ο Lehne S (2014), οι
ίδιοι οι τίτλοι των στρατηγικών εγγράφων της ΕΕ για την ΕΠΓ αποκαλύπτουν µια συνεχή
ενασχόληση µε την ενδυνάµωση και την ισχυροποίηση της («On Strengthening the ENP», «A
19

COM(2006) 724 final EC και COM(2006) 726 final EC
COM(2011)200 final EC
21
COM (2011) 303 final EC
22
ή αλλιώς « more for more conditionality»
23
Χαρακτηρίστηκε ως «ενάρετος κύκλος» από τον τότε αρµόδιο Επίτροπο Waldner (2005) σε µια οµιλία του,
διαθέσιµη στο : http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-05-797_en.htm?locale=en
24
JOIN(2012)14 final EC και SWD(2012) 112 final
25
SWD(2012)121 final EC
20
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Strong ENP», «Working Towards a Stronger Partnership»). Αυτή η έµφαση προδίδει τις
σηµαντικές

και

καλά

δικαιολογηµένες

ανησυχίες

των

συντακτών

σχετικά

µε

την

αποτελεσµατικότητα της πολιτικής τους.

ΙΙΙ. Χρηµατοδότηση- Στόχοι

Προκειµένου να στηρίξει την υλοποίηση των πολιτικών πρωτοβουλιών που συνέβαλαν στη
διαµόρφωση της ΕΠΓ, δηλαδή της ανατολικής εταιρικής σχέσης µεταξύ της Ένωσης και των
ανατολικών γειτόνων της και της εταιρικής σχέσης για τη δηµοκρατία και την κοινή ευηµερία και
της Ένωσης για τη Μεσόγειο στη Νότια Γειτονία, η ΕΕ θέσπισε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI)26, µε τη διάθεση ποσού περίπου 12 δισ. ευρώ για την
περίοδο από το 2007 έως το 2013. Αντίστοιχα, για την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο του νέου
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Γειτονίας(ENI)27, διατίθεται το ποσό των 15,4 δισ. ευρώ. Ο ENI
βασίζεται σε και ενισχύει µερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του ENPI. Προκειµένου όµως να
υποστηριχθεί η προσέγγιση του «κινήτρου», η χρηµατοδότηση θα δοθεί µε µεγαλύτερη
διαφοροποίηση µεταξύ των χωρών ανάλογα

µε την πρόοδο των µεταρρυθµίσεων. O

προγραµµατισµός έγινε µόνο για τα πρώτα χρόνια της πολυετούς περιόδου του δηµοσιονοµικού
πλαισίου ώστε να επιτρέπεται η προσαρµογή της στήριξης της ΕΕ ανάλογα µε την εξέλιξη της
κατάστασης σε κάθε χώρα / περιοχή.
Οι ειδικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Γειτονίας είναι κυρίως:
α. προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, του κράτους
δικαίου, των αρχών της ισότητας και της καταπολέµησης όλων των µορφών διακρίσεων, η
εγκαθίδρυση ισχυρής και βιώσιµης δηµοκρατίας, η προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, η
καταπολέµηση της διαφθοράς, η ενίσχυση των θεσµικών ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα και η
ανάπτυξη µιας δυναµικής κοινωνίας των πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών
εταίρων,
β. επίτευξη σταδιακής ενσωµάτωσης στην εσωτερική αγορά της Ένωσης και η ενίσχυση
της τοµεακής και διατοµεακής συνεργασίας, µεταξύ άλλων µέσω νοµοθετικής προσέγγισης και
κανονιστικής σύγκλισης προς τα πρότυπα της Ένωσης και άλλων σχετικών διεθνών πρότυπων,
γ. δηµιουργία προϋποθέσεων για την καλύτερη οργάνωση της νόµιµης µετανάστευσης και
την προαγωγή της καλής διαχείρισης της κινητικότητας των προσώπων
26

∆ιαθέσιµο
στο
:
http://www.enpi-info.eu/library/content/european-neighbourhood-and-partnershipinstrument-enpi-funding-2007-2013
27
Κανονισµός 232/2014
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δ. στήριξη έξυπνης, βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης από κάθε άποψη, δηλαδή
µείωση της φτώχειας, ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα, µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού,
προαγωγή της δηµιουργίας ικανοτήτων στις επιστήµες, στην εκπαίδευση, στην τεχνολογία, στην
έρευνα και στην καινοτοµία, προώθηση της εσωτερικής οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής, ανάπτυξη της υπαίθρου, προώθηση της δηµόσιας υγείας και

προστασία του

περιβάλλοντος.
Τη µετατροπή των αποφάσεων που λαµβάνονται σε πολιτικό επίπεδο, σε ενέργειες επί του
πρακτέου και το µέσο συνεργασίας διαχειρίζεται η Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Συνεργασίας
- EuropeAid,
Εκτός από τον ENI, οι γειτονικές χώρες συνεχίζουν να επωφελούνται από µια σειρά από
άλλα µέσα και προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγµα, η Επιτροπή παρέχει
χρηµατοδοτική στήριξη µε τη µορφή επιχορηγήσεων προς τους εταίρους, και η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων καθώς και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την
Ανάπτυξη συµπληρώνουν τη στήριξη αυτή µε δάνεια. Υπάρχουν, επίσης, πρόσθετα κονδύλια για
την προώθηση της δηµοκρατίας και τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
IV. Εν κατακλείδι- Αξιολόγηση

Εν ολίγοις, µέσω της ΕΠΓ, η ΕΕ επιδιώκει να διαδώσει τις αξίες της, να προωθήσει τις
µεταρρυθµίσεις στη γειτονιά της και να επεκτείνει τη ζώνη ευηµερίας, σταθερότητας και
ασφάλειας. Όπως θα αναπτυχθεί στο δεύτερο µέρος, η Ένωση µε αυτό τον τρόπο προσβλέπει στην
επέκταση της διακυβέρνησής της πέρα από τα κ-µ. και ως την άµεση γειτονία, και στην εµβάθυνση
της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των τρίτων χωρών µε διαφορετικά µέσα από αυτό
της προσχώρησης. Αναπτυσσόµενοι διεξοδικά, οι στόχοι, η µεθοδολογία, τα µέσα, καθώς και η
εφαρµογή και η παρακολούθηση της ΕΠΓ αντικατοπτρίζουν σαφώς αυτή τη λογική, την
παρουσίασή της ως ένα εργαλείο εξευρωπαϊσµού εκτός συνόρων. Στη συνέχεια, επιδιώκεται να
γίνει αντιληπτός, να εξηγηθεί και να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της Ε.Ε, των πολιτικών και
κανόνων της στις εγχώριες δοµές, στους νόµους και εν γένει στη συµπεριφορά των µη µελών
χωρών σε µια κατά την Magen Α. (2006) «top out» προοπτική.
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ΜΕΡΟΣ Β:
Ο ΕΞΕΥΡΩΠΑΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΓ

Ι. Αξίες και ΕΠΓ
Όπως το έθεσε ο R. Prodi (2002), σκοπός της ΕΠΓ είναι η εξάπλωση στις γειτονικές χώρες
ενός συνόλου από αρχές, αξίες και standards τα οποία καθορίζουν την υπόσταση της Ε.Ε. Η
ενίσχυση της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, η µεταρρύθµιση του δικαστικού συστήµατος,
η καταπολέµηση της διαφθοράς και του οργανωµένου εγκλήµατος, ο σεβασµός των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, συµπεριλαµβανοµένης της ελευθερίας των µέσων
ενηµέρωσης και έκφρασης, τα δικαιώµατα των µειονοτήτων και των παιδιών, η ισότητα των
φύλων, τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα, ο αγώνας κατά την πρακτικής των βασανιστηρίων και η
αποτροπή της κακής µεταχείρισης στέκονται στον πυρήνα αυτού του αξιακού πλαισίου που
καθορίζει το µοντέλο της πολιτικής αιρεσιµότητας που ακολουθήθηκε –θεωρητικά τουλάχιστονγια την διαµόρφωση της ΕΠΓ. Πολλά στοιχεία δανείστηκαν από την πολιτική διεύρυνσης (πχ.
σχεδία δράσης, τακτικές εκθέσεις, πρόοδος διαπραγµατεύσεων και στήριξη υπό προϋποθέσεις),
υπό την απουσία όµως του «καρότου» της αποδοχής της υποψήφιας χώρας ως µέλος της ΕΕ. Το
ερώτηµα που τίθεται είναι σε ποιο βαθµό 10 χρόνια µετά, οι µαξιµαλιστικοί στόχοι της ΕΕ, για
έναν «top out» εξευρωπαϊσµό υλοποιήθηκαν. Στο σηµείο αυτό, αναγκαίο κρίνεται να αναλυθούν
οι παράγοντες που οδηγούν στο να θεωρηθεί µια ευρωπαϊκή πολιτική, όπως η ΕΠΓ, πολιτική
εξευρωπαϊσµού. Με άλλα λόγια, είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα το µοντέλο της πολιτικής
αιρεσιµότητας και ποιοι είναι οι παράγοντες καθορισµού της αποτελεσµατικότητας, δηλαδή της
συµµόρφωσης των υποψήφιων χωρών που στην πλειοψηφία τους κυβερνώνται από αυταρχικούς
ηγέτες; Απάντηση στο παραπάνω κεντρικό ερώτηµα επιδιώκεται να δοθεί στη συνέχεια αυτής της
εργασίας.

ΙΙ. Παράγοντες υλοποίησης

Ο αναµενόµενος βαθµός ανάπτυξης της ΕΠΓ και τα χαρακτηριστικά της, εφαρµόζοντας την
ορθολογιστική και τη φιλελεύθερη ιδεολογία, λαµβάνει υπόψη τις εσωτερικές συνθήκες των
χωρών. Στοιχεία όπως τα χαρακτηριστικά των καθεστώτων και ο ρόλος των εγχώριων παραγόντων
προσδιορίζουν αν η συµµόρφωση προς τους εξωγενώς προωθούµενους κανόνες είναι περισσότερο
ή λιγότερο πιθανή. Κατά συνέπεια, στα πρότυπα της διεύρυνσης και σύµφωνα µε το µοντέλο των
«εξωτερικών κινήτρων» (external incentives) που αναπτύχθηκε από τους Schimmelfennig και
12

Sedelmeier, η αποτελεσµατικότητα της αρχής της αιρεσιµότητας εξαρτάται από τέσσερις οµάδες
παραγόντων: το µέγεθος και την ταχύτητα των ανταµοιβών, το βαθµό σαφήνειας των όρων, την
αξιοπιστία των προϋποθέσεων της ΕΕ και το µέγεθος του κόστους υιοθέτησης των κανόνων από
τους εγχώριους φορείς λήψης αποφάσεων. (Schimmelfennig F. and Sedelmeier U., 2004) Ως εκ
τούτου, η µελέτη της ΕΠΓ θα αρχίσει από την ανάλυση της νοµιµότητας, της συνοχής και της
συνέπειας των αρχών και µεθόδων που η ΕΕ επιδιώκει να προωθήσει, και στη συνέχεια θα
επεκταθεί στην εµπειρική διαπίστωση του κατά πόσο συντρέχουν οι παραπάνω απαραίτητοι
παράγοντες σε σχέση µε το θεµέλιο της ΕΠΓ , την αιρεσιµότητα.

α. Μέγεθος και ταχύτητα των ανταµοιβών

Σύµφωνα µε τον Μagen, θεωρητικές και εµπειρικές µελέτες για την ανάπτυξη και την
αποτελεσµατικότητα των προϋποθέσεων της ΕΕ στη προενταξιακή διαδικασία των υποψήφιων
χωρών αποδεικνύουν ότι η αξιόπιστη προοπτική ένταξης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
την αποτελεσµατική επίδραση στην εσωτερική αλλαγή της υποψήφιας χώρας. Για παράδειγµα,
στην ποιοτική συγκριτική ανάλυση από τον Schimmelfennig F. (2012), φαίνεται ότι, στις σχέσεις
µεταξύ της ΕΕ και των ΧΚΑΕ28, µια αξιόπιστη προοπτική προσχώρησης στην ΕΕ σε συνδυασµό
µε ένα χαµηλό εγχώριο κόστος προσαρµογής είναι αναγκαίες και επαρκείς συνθήκες για
συµµόρφωση.(
Προκειµένου να µετριαστούν οι συνέπειες του «εξευρωπαϊσµού χωρίς την προσχώρηση»
για τους γείτονες, η ΕΕ τονίζει την έννοια των «από κοινού αξιών» όπως του κράτους δικαίου, της
χρηστής διακυβέρνησης, του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της προώθησης των
σχέσεων καλής γειτονίας, καθώς και των αρχών της οικονοµίας της αγοράς και της αειφόρου
ανάπτυξης. Οι προαναφερόµενες όµως ανταµοιβές δεν δύναται να διαφανούν σε ένα τόσο
βραχυπρόθεσµο διάστηµα και δεν είναι σίγουρο ότι για την χώρα-αποδέκτη αποτελούν το ίδιο
ισχυρό κίνητρο ώστε να προβούν σε σηµαντικές θυσίες. Εποµένως, εγείρονται αµφιβολίες για το
πόση προστιθέµενη αξία το νέο εργαλείο συνεισφέρει στη πράξη.

β. Αοριστία των όρων και αντικρουόµενοι στόχοι

Επιπροσθέτως, για πολλές χώρες της ΕΠΓ µε αυταρχικά καθεστώτα, η απουσία
προοπτικής ένταξης προοιωνίζει ακόµη πιο αρνητικές εξελίξεις για τη δηµοκρατία και τις
28

Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
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µεταρρυθµίσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα (Kelley J., 2006) πόσο µάλλον όταν τα
προτεινόµενα από την Ε.Ε. σχέδια δράσης αποτελούν πολιτικά έγγραφα χωρίς καµία επίσηµη
νοµική ισχύ, µε πολλές φορές ασαφείς κανόνες και απροσδιόριστους στόχους. Παρατηρείται ότι ο
βαθµός της αοριστίας των νορµών και των κανόνων που προωθούνται από έναν εξωγενή
παράγοντα, όπως η ΕΕ, επηρεάζει την ικανότητά τους να διαµορφώνουν τις εσωτερικές
διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Επί συγκεκριµένου, παρά τις αρχικές αναφορές στο κοινοτικό
κεκτηµένο ως βάση για τη κανονιστική και θεσµική ευθυγράµµιση, στη µετέπειτα ανάπτυξη των
διµερών σχέσεων προτιµήθηκε η αναφορά του λιγότερου σαφούς όρου «ευρωπαϊκά πρότυπα».
Σε µια πολιτική «οµπρέλα» όπως η ΕΠΓ, το που, σε ποιο βαθµό και µε ποια κριτήρια θα
εφαρµοστεί η «αιρεσιµότητα» αποτελεί ένα δίληµµα που µε τη σειρά του φανερώνει την
αντιπαλότητα των στόχων της ΕΕ (κυρίως κατά την εφαρµογή τους και όχι τόσο κατά την
διαµόρφωσή τους) και δηµιουργεί ένα θολό πλαίσιο για τη βούλησή της, διευκολύνοντας τους
ελιγµούς των επίδοξων χωρών. Για παράδειγµα, όταν µια χώρα όπως το Αζερµπαϊτζάν29 εµφανίζει
πρόοδο στον τοµέα της ενέργειας, του περιβάλλοντος ή της πολιτικής ανταγωνισµού, η ΕΕ θα την
ανταµείψει µε βαθύτερη συνεργασία, ακόµα και αν το επίπεδο της δηµοκρατίας της έχει
επιδεινωθεί.
Η καλή διακυβέρνηση δεν αποτελεί τη µόνη προτεραιότητα της ΕΕ στις σχέσεις της µε τις
γειτονικές χώρες. Αυτό φανερώνεται και από το είδος των σχέσεων της µε τους µεσογειακούς
εταίρους που έχουν διαµορφωθεί µε άλλες προτεραιότητες, όπου το ποσό της χρηµατοδότησης για
τα προγράµµατα που σχετίζονται µε τη διακυβέρνηση και τον εκδηµοκρατισµό είναι σηµαντικά
χαµηλότερα σε σχέση µε την Ανατολή. Ζητήµατα όπως η περιφερειακή και η ενεργειακή
ασφάλεια και ο περιορισµός της µετανάστευσης κυριαρχούν στην ηµερήσια διάταξη. Επιπλέον, η
περιφερειακή πολιτική ασφαλείας συχνά συγκρούεται µε την καλή πολιτική διακυβέρνηση και τον
εκδηµοκρατισµό (για παράδειγµα στην Αλγερία30). Σύµφωνα µε τους Kausch και Youngs (2009),
αξιωµατούχοι από τις εθνικές κυβερνήσεις ανέφεραν ότι «οι προσπάθειες για την προώθηση της
δηµοκρατίας στην περιοχή έχει δώσει τη θέση της σε µια αυξανόµενη εστίαση σε δραστηριότητες
µε ορατή σύνδεση µε την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, αφήνοντας τις ανησυχίες για την ρίζα
του προβλήµατος σε µεγάλο βαθµό στο περιθώριο». Αυτό αντανακλά το δίληµµα που
αντιµετωπίζει η ΕΕ µε πολλούς από οι νότιους εταίρους της και την ισορροπία που προσπαθεί να
πετύχει ανάµεσα της ανάγκης για σταθερότητα και της προώθησης της χρηστής διακυβέρνησης
και του εκδηµοκρατισµού. Αντίστοιχα στην Ανατολή, άλλες είναι οι προτεραιότητες που
29
30

To Αζερµπαϊτζάν παρουσιάζεται αναλυτικά στο επόµενο µέρος της εργασίας
Η Αλγερία παρουσιάζεται αναλυτικά στο επόµενο µέρος της εργασίας
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αποτελούν τη µερίδα του λέοντος. Ζητήµατα όπως το εµπόριο και οι επενδύσεις ή η κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη αποτελούν περίπου το 70% όλων των προγραµµάτων.
Όπως τονίζεται και από τους Borzel και Ηullen (2014), άλλωστε, οι αντικρουόµενοι
στόχοι της ΕΠΓ απειλούν τη συνεκτικότητα και τη συνέπεια της. ∆ιεξοδικά δείχνουν ότι οι
«ευρύτεροι/διεθνείς» στόχοι ( για παράδειγµα ο εκδηµοκρατισµός των (ηµι)αυταρχικών
καθεστώτων), ενέχοντας τον κίνδυνο της αποσταθεροποίησης, έρχονται σε ευθεία σύγκρουση µε
τους «εθνικούς» στόχους (αποτελεσµατική και σταθερή διακυβέρνηση).
Εποµένως, όσο πιο χαµηλό το επίπεδο της πολιτικής φιλελευθεροποίησης και υψηλότερη
η προοπτική αποσταθεροποίησης της χώρας, τόσο πιο αποτελεσµατική θα θεωρήσει η ΕΕ την
προώθηση του βραχυπρόθεσµου «εθνικού» στόχου της έναντι του «ευρύτερου/διεθνή». Στο
εµπειρικό µέρος της παρούσης εργασίας θα εξεταστεί το εάν τελικά είναι αποτελεσµατική αυτή η
επιλογή (Börzel T. and Hüllen V., 2011)
γ. Αξιοπιστία των προϋποθέσεων
Κατά συνέπεια, αφού στην πράξη η ΕΕ επιδιώκει τη σταθερότητα έναντι του
εκδηµοκρατισµού, οι εγχώριοι δρώντες δεν προχωρούν σε δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις, είτε
πιστεύοντας πως ούτως ή άλλως θα ευνοηθούν, είτε επειδή πιστεύουν ότι η ΕΕ θα αναστείλει ή θα
καθυστερήσει την ανταµοιβή, ακόµη και αν το κράτος κάνει τις απαιτούµενες αλλαγές.(Magen
2006)31. Παρατηρεί λοιπόν κανείς ότι ασυνεπείς προϋποθέσεις για δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις
προχωρούν ταυτόχρονα µε την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων µε την ΕΕ. Και ενώ η ΕΠΓ
διακηρύσσεται ως «ο κινητήρας» των δηµοκρατικών αλλαγών στις χώρες εταίρους, η ΕΕ τελικά
στη πράξη αποδεικνύεται πως από την αρχή ήταν επιλεκτική και ασυνεπής στην επιβολή των όρων
(Balfour R.,2012)
Η Λευκορωσία επί παραδείγµατι, που διέπεται από ένα έντονα αυταρχικό καθεστώς και
χωρίς να διακυβεύονται µεγάλα συµφέροντα της ΕΕ, πήρε ως «αντάλλαγµα»32 το σύνολο των
κυρώσεων και την άρνηση των περισσότερων από τα οφέλη της ΕΠΓ. Ωστόσο, παρά τις
σηµαντικές ελλείψεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, το Αζερµπαϊτζάν, που είναι ένας σηµαντικός
ενεργειακός εταίρος, µεταχειρίστηκε µε µεγάλη επιείκεια.
Όσον αφορά τις αραβικές χώρες στη µετά 11/9 εποχή, η ΕΕ δίνει προτεραιότητα στη
διατήρηση της σταθερότητας. Στον απόηχο της Αραβικής Άνοιξης, η ΕΕ δήλωσε µια ανανεωµένη
έµφαση στην προώθηση της «βαθιάς δηµοκρατίας» και δεσµεύτηκε να εφαρµόσει όρους µε
συστηµατικότερο τρόπο αλλά και πάλι δεν κατάφερε να τους δροµολογήσει αφού µερικές από τις
31

Μagen 2006: «overconfidence», «lack of confidence»
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νέες ελίτ επιθυµούν να αναπτύξουν τις χώρες τους σε συνειδητή αντίθεση µε το ευρωπαϊκό
πρότυπο. Εντέλει, η εφαρµογή της «more for more» προσέγγισης (η οποία επίσης σηµαίνει
"λιγότερο για λιγότερα») θα σήµαινε ότι οι σχέσεις της ΕΕ µε τις περισσότερες χώρες της Νότιας
Γειτονίας, ενδεχοµένως µε εξαίρεση την Τυνησία, θα έπρεπε να παγώσουν, καθώς όχι µόνο δεν
υπάρχει επαρκής πρόοδος, αλλά ακόµη και οπισθοδρόµηση όσον αφορά στις δηµοκρατικές
µεταρρυθµίσεις.
Όπως το έθεσε και ο Lehne, η ίδια η ΕΕ υπονοµεύει την αξιοπιστία της µε το να θέτει στο
επίκεντρο της πολιτικής της και σε θεωρητική βάση προϋποθέσεις που στην συνέχεια στη πράξη
θα αγνοήσει.

δ. Μέγεθος του κόστους υιοθέτησης
Σύµφωνα µε τον Schimmelfennig, και δεδοµένου ότι οι αναφερόµενες χώρες γενικά
διέπονται από αυταρχικά καθεστώτα για τα οποία το εγχώριο κόστος συµµόρφωσης µε τους
κανόνες της δηµοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι υψηλό, δεν υπάρχει καµία
εγγύηση για κάποιο σηµαντικό αντίκτυπο της ΕΠΓ σε αυτές τις χώρες. (Schimmelfennig F., 2012)
Απορρίπτοντας την ορθολογική θεωρία που επικεντρώνεται στην ενιαία συµπεριφορά της ΕΕ στο
διεθνές πολιτικό στερέωµα ως παγκόσµιου «παίκτη», οι υποστηρικτές της φιλελεύθερης θεωρίας
τονίζουν ότι η ύπαρξη φιλελεύθερων και δηµοκρατικών θεσµών στην χώρα εταίρο- της ΕΕ
ενθαρρύνει τη διεθνή αλληλεξάρτηση.
Εξαρτάται από τις προτιµήσεις της κυβέρνησης και των άλλων «veto players» το αν θα
αλλάξει το status quo προκειµένου να γίνουν αποδεκτοί και να εφαρµοστούν οι κανόνες που θέτει
η ΕΕ. Ακόµη και αν η ΕΕ στα πλαίσια της ΕΠΓ είχε αποφασίσει πως ο εκδηµοκρατισµός των
θεσµών των γειτονικών χωρών είναι η κύρια προτεραιότητά της, αυτός θα µπορούσε να
µετουσιωθεί έπειτα από την απαραίτητη εγχώρια βούληση για δηµοκρατική µετάβαση των
καθεστώτων τους. Με εξαίρεση το Ισραήλ, καµία από τις χώρες που αφορά η ΕΠΓ δεν θεωρούνται
ως «ελεύθερες» χώρες. Στην πραγµατικότητα, οι περισσότερες είναι είτε αυταρχικά ή υβριδικά
καθεστώτα, των οποίων η δηµοκρατική πορεία δείχνει σταθερότητα ή ακόµη και επιδείνωση σε
σχέση µε µια δεκαετία πριν(πχ πολιτικές και ατοµικές ελευθερίες). Εφόσον εποµένως η
συµµόρφωση µε τους κανόνες της ΕΕ σχετικά µε θέµατα

δηµοκρατίας και

ανθρωπίνων

δικαιωµάτων θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια de facto αλλαγή καθεστώτος (ιδίως στο
Αζερµπαϊτζάν, στη Λευκορωσία, στην Αίγυπτο, στην Ιορδανία, στη Λιβύη, στο Μαρόκο, στη
32

Αναλυτικά στο: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/145562.pdf
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Συρία), οι κυβερνήσεις θεωρείται απίθανο να συµµορφωθούν και να πληρώσουν το υπέρογκο για
αυτές κόστος. Επιπλέον το εγχώριο «misfit» που υπάρχει επηρεάζει αρνητικά τις όποιες διεθνείς
διαπραγµατεύσεις. Όσον αφορά την πλευρά του «οφέλους», στην ανάλυση κόστους- οφέλους των
αυταρχικών καθεστώτων τα κίνητρα της ΕΠΓ (πχ πολιτική δέσµευση και συνεργασία σε θέµατα
ασφάλειας) πολλές φορές εµφανίζονται περισσότερο ως απειλή παρά ως δέλεαρ.( Börzel T., 2010)
Τελικά, καθόσον παρουσιάζεται αδιέξοδο στην εφαρµογή της ΕΠΓ όσον αφορά τις «topdown» πιέσεις για συµµόρφωση των εθνικών κυβερνήσεων, µένει ο βαθµός ενίσχυσης των
πιέσεων της ΕΕ στους εγχώριους δρώντες σε µια «bottom-up» λογική. Πολλά εξαρτώνται από την
ικανότητα της ΕΕ να χτίσει τις πολιτικές προϋποθέσεις στις χώρες της ΕΠΓ, να κοινωνικοποιήσει
τις αξίες και τις νόρµες της, ώστε να συµβάλει στη δηµοκρατία και τη βελτίωση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.

ΙΙΙ. Επί του πρακτέου: από τη µάκρο θεωρία σε µια µίκρο προσέγγιση

Στη συνέχεια θα αναλυθεί το κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον των δύο επιλεγµένων χωρών
(Αζερµπαϊτζάν και Αλγερία) δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην αποτίµηση της κατάστασης σε
θέµατα εκδηµοκρατισµού και πολιτικής φιλελευθεροποίησης του καθεστώτων. Παράλληλα θα
ενσωµατωθεί ανά περίπτωση το ανωτέρω θεωρητικό µέρος αξιολόγησης και αποτίµησης της
παραγόντων υλοποίησης της ΕΠΓ.
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ΜΕΡΟΣ Γ:

Ι. ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ

«Πλούσιο σε πηγές πετρελαίου και φυσικού αερίου , κέρδισε την ανεξαρτησία του από την
Σοβιετική Ένωση το 1991 εν µέσω αναταραχών και µε φόντο ένα σκηνικό βίας στο Ναγκόρνο
Καραµπάχ». Στο εν συντοµία προφίλ του Αζερµπαϊτζάν του BBC News33 τονίζεται η σηµερινή
γεωστρατηγική και

περιφερειακή οικονοµική ισχύς της χώρας καθώς και οι ιδιαίτερα

αναπτυγµένες εµπορικές σχέσεις της µε την ΕΕ.34
Το Αζερµπαϊτζάν, µέσα σε µια ιδιαίτερα ασταθή περιοχή και παρά την πολύχρονη άλυτη
σύγκρουσή της µε την Αρµενία35, ακολουθεί µια ανεξάρτητη και πολυδιάστατη εξωτερική
πολιτική. Είναι µέλος πολλών διεθνών οργανισµών όπως τα Ηνωµένα Έθνη, ο Οργανισµός για την
Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, το Συµβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισµός της
Ισλαµικής ∆ιάσκεψης κ.α. Επίσης είναι ενεργειακός παραγωγός, προµηθευτής και µελλοντικός
µεταφορέας36 των ενεργειακών πηγών της Κασπίας και της Κεντρικής Ασίας στην ευρωπαϊκή
αγορά. Η ΕΕ υπήρξε ο µεγαλύτερος εµπορικός και οικονοµικός εταίρος µε µερίδιο 32,27% των
33

∆ιαθέσιµο στο http://www.bbc.com/news/world-europe-17043424
Οι εµπορικές σχέσεις ΕΕ-Αζερµπαϊτζάν παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτηµα
35
Αρχικά, έχοντας ζητήσει την ενοποίηση µε την Αρµενία, η αρµενική µειονότητα του Ναγκόρνο-Καραµπάχ
Αυτόνοµη Περιφέρεια άρχισε να ζητά το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης και απόσχισης από το Αζερµπαϊτζάν όταν το
Αζερµπαϊτζάν και η Αρµενία έγιναν ανεξάρτητα κράτη το 1991. Ως αποτέλεσµα αυτής της ένοπλης σύγκρουσης ήταν
ότι το ένα-πέµπτο του Αζερµπαϊτζάν, συµπεριλαµβανοµένου του Ναγκόρνο-Καραµπάχ αυτονοµήθηκε. Ορισµένες
εκτιµήσεις ανεβάζουν τον αριθµό των θανάτων και στις δύο πλευρές σε περισσότερους από 30.000. Ταυτόχρονα,
πάνω από ένα εκατοµµύριο εκτοπίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης, κάποιοι από αυτούς έγιναν
πρόσφυγες (και από τις δύο πλευρές). Από το 1994, όταν επετεύχθη κατάπαυση του πυρός, έχουν γίνει πολλές διεθνείς
προσπάθειες, συµπεριλαµβανοµένης της Οµάδας Μινσκ του ΟΑΣΕ. Ωστόσο, έως σήµερα δεν έχει βρεθεί πολιτική
λύση σε αυτή τη σύγκρουση.
36
Το 1994 το Αζερµπαϊτζάν υπέγραψε σύµβαση για το πετρέλαιο αξίας $ 7,4 δισ, µε τη ∆υτική Κοινοπραξία.
Από τότε δυτικές εταιρείες έχουν επενδύσει εκατοµµύρια στην ανάπτυξη των κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού
αερίου της χώρας. Τα πετρέλαια της Κασπίας τώρα ρέουν µέσω ενός αγωγού που εκτείνεται από το Μπακού µέσω της
Γεωργίας στη τουρκικό λιµάνι του Τσεϊχάν, παρέχοντας στις δυτικές χώρες άµεση πρόσβαση σε µια τεράστια νέα
πηγή εφοδιασµού. Τον Σεπτέµβριο του 2014 η BP ξεκίνησε την κατασκευή του νότιου διαδρόµου µεταφοράς φυσικού
αερίου για την Ευρώπη άµεσα από το 2019, παρακάµπτοντας τη Ρωσία
34
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εισαγωγών του και 59.38% των εξαγωγών του. Άλλωστε, περισσότερο από το 80% του
εµπορίου της ΕΕ µε το Νότιο Καύκασο αφορά το Αζερµπαϊτζάν. Επιπλέον, µεταξύ 2006 και 2010,
το διµερές εµπόριο µεταξύ τους αυξήθηκε κατά δύο φορές
Πέραν τούτου, η ΕΕ υπήρξε σηµαντικός χρηµατοδότης της αναπτυξιακής βοήθειας προς
το Αζερµπαϊτζάν. Συµπεριελήφθη (µαζί µε την Αρµενία και τη Γεωργία ) στη σύσταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειµένου να ενταχθούν στην ΕΠΓ οι χώρες του Νοτίου Καυκάσου, η
οποία υιοθετήθηκε κατά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες στις 17-18 Ιουνίου 2004.
Μετά από τρεις γύρους διαπραγµατεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν το 2005 και το 2006,
συµφωνήθηκε ένα Σχέδιο ∆ράσης (action plan) µεταξύ της ΕΕ και της κυβέρνησης του
Αζερµπαϊτζάν.37 Το 2009, σε µια σύνοδο κορυφής που πραγµατοποιήθηκε στην Πράγα, ξεκίνησε,
επίσης µε πρωτοβουλία της ΕΕ, η Ανατολική Εταιρική Σχέση (ΑΕΣ), ένα πλαίσιο για τη βελτίωση
των ευκαιριών συνεργασίας και την εµβάθυνση της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Το Σχέδιο ∆ράσης χαρακτηρίστηκε από αµφότερα τα µέρη ως το πρώτο µέρος της
ανωτέρω διαδικασίας, του οποίου η εφαρµογή θα συνέβαλε σηµαντικά στην προσέγγιση της
νοµοθεσίας, των νορµών και των πρότυπων του Αζερµπαϊτζάν µε εκείνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το επίπεδο της φιλόδοξης αυτής σχέσης θα εξαρτιόταν από τη δέσµευση για υιοθέτηση κοινών
αξιών και υλοποίηση των συµφωνηµένων προτεραιοτήτων.
Αναµφίβολα, η περιφερειακή συνεργασία στον τοµέα της ενέργειας υπήρξε µία από τις πιο
αναπτυγµένες προτεραιότητες στην ΕΕ-Αζερµπαϊτζάν σχέση. Πέραν των προτεραιοτήτων που
αφορούσαν την επίλυση των συγκρούσεων µε την Αρµενία και την οικονοµική, σύγκλιση όπως
φαίνεται και από τον πίνακα Α,, ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε σε θέµατα εκδηµοκρατισµού,
ανθρώπινων δικαιωµάτων και διακυβέρνησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1:
Προτεραιότητες Σχεδίου ∆ράσης- 10 περιοχές
Priority area 2
Strengthen democracy in the country, including through fair and transparent electoral process, in
line with international requirements
Priority area 3
Strengthen the protection of human rights and of fundamental freedoms and the rule of law, in
compliance with international commitments of Azerbaijan (PCA, CoE, OSCE, UN)
Priority area 4
37

EΕ -Αζερµπαϊτζάν Σχέδιο ∆ράσης διαθέσιµο στο : http://www.enpi-info.eu/library/content/eu-azerbaijanaction-plan
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Improve the business and investment climate, particularly by strengthening the fight against
Corruption

Στη βάση των παραπάνω διµερών προτεραιοτήτων και προκειµένου να υπάρξει η
αναγκαία χρηµατοδότηση δηµιουργήθηκαν Εθνικά Έγγραφα Στρατηγικής (ΕΕΣ) [Country
Strategy Papers (CSP)] 38 βάσει των οποίων ακολουθήθηκαν τα Εθνικά Ενδεικτικά Προγράµµατα
(ΕΕΠ) [National Indicative Programmes (NIP)] 39 (µε έµφαση στη ρυθµιστική σύγκληση µε το
κοινοτικό κεκτηµένο). Τα ΕΕΣ αναπτύχθηκαν σε στενή συνεργασία µε τις αρχές του
Αζερµπαϊτζάν, γι αυτό και θεωρητικά τουλάχιστον, αντικατοπτρίζουν πλήρως τις εθνικές
προτεραιότητες και την αντίστοιχη βοήθεια που παρέχεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου
Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης. Τα

ΕΕΠ για την περίοδο 2007-2010 και 2011-2013, που

εγκρίθηκαν, µεταξύ άλλων, καλύπτουν τις προτεραιότητες του πίνακα 1.
Όµως, η χρηµατοδότηση των προτεραιοτήτων40 και η υλοποίηση των συµφωνηθέντων από
το Αζερµπαϊτζάν, µε την πάροδο των ετών κατέστη άνιση41ενώ η σχέση της ΕΕ µε αυτήν ολοένα
πιο συµµετρική. Από τη µια πλευρά και σύµφωνα µε την ΕΕ, σηµειώθηκε αργή πρόοδος σε µια
σειρά από τοµείς που αφορούν µεταρρυθµίσεις στη δηµοκρατική διακυβέρνηση, προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών και καταπολέµηση της διαφθοράς, και
από την άλλη η Στρατηγική Εταιρική Ενεργειακή Σχέση µε το Αζερµπαϊτζάν ενδυναµώθηκε42
ΠΙΝΑΚΑΣ 2:
Συνολικά 68 εκατοµµύρια ευρώ της χρηµατοδότησης από το ENPI είχαν δεσµευτεί για το
Αζερµπαϊτζάν στο πλαίσιο του Εθνικού Ενδεικτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) 2007-2010 τις
ακόλουθες προτεραιότητες:

38

Για παράδειγµα βλ. European Neighbourhood and Partnership Instrument. Azerbaijan. Country Strategy
Paper. 2007-2013, διαθέσιµο στο:
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_csp_azerbaijan_en.pdf.
39
∆ιαθέσιµο στο :http://www.enpi-info.eu/library/content/azerbaijan-national-indicative-programme-20072010
40
Πίνακες 2 και 3: ανάλυση των εθνικών ενδεικτικών προγραµµάτων 2007-10 και 2011-13 αντίστοιχα
διαθέσιµο στο http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2014/stats/statistical_annex_2014.pdf
41
Σύµφωνα µε το the European Neighbourhood and Partnership Instrument Azerbaijan National Indicative
Programme 2011-2013 διαθέσιµο στο http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/country/2011_enpi_nip_azerbaijan_en.pdf
42
Σύµφωνα µε το Implementation of the European Neighbourhood Policy in Azerbaijan 2013
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3:
Συνολικά 75,5 εκατοµµύρια ευρώ της χρηµατοδότησης από το ENPI δεσµεύτηκαν για το
Αζερµπαϊτζάν στο πλαίσιο του ΕΕΠ 2011-2013 για τις ακόλουθες προτεραιότητες:

Πηγή: E.C SWD(2014) 98 final joint Staff Working Document /Implementation of the European Neighbourhood
Policy
Statistical
Annex,
Brussels,
27.3.2014,
διαθέσιµο
στο
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2014/stats/statistical_annex_2014.pdf

Επειδή παρά ταύτα, υπάρχει διάσταση απόψεων σε σχέση µε το αν η χώρα σηµείωσε αργή
πρόοδο, όπως αναφέρει η ΕΕ, ή στασιµότητα, ακόµη και χειροτέρευση, ακολούθως θα γίνει µια
απόπειρα να προσεγγιστεί µέσα από συγκεντρωτικούς δείκτες η κατάσταση.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5:
Πολιτειακή κατάσταση στο Αζερµπαϊτζάν 2003, 2008-10 και 2014 και µεταβολή αυτής, σε κλίµακα 1.00
(αποτυχηµένο) - 10.00 (επιτυχηµένο)

Αζερµπαϊτζάν

2003

2008-10

2014

% µεταβολές
2003-14

I. Statehood

6.00

6.80

7.50

25%

3.80

3.80

3.92

 3.1%

[monopoly on the use of force, state
identity, no interference of religious
dogmas, basic administration]
II. Democracy
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4.0

3.0- 3.3

3 

 25%

4.0

4.0

3.8

 5%

ΙΙγ. Stability of Democratic 1.0

2.0

2.0

 50%

3.0- 3.3

3.3

42.5%

ΙΙα. Political participation
[free and fair elections, freedom of
expression, association/ assembly
rights, effective power to govern]
ΙΙβ. Rule of law
[civil rights, independent judiciary,
prosecution

of

office

abuse,

separation of powers]

institutions

[commitment

to

&

performance of them]
ΙΙδ.Political & social integration 4.0
[approval
system,

of

democracy,

interest

groups,

party
Social

capital]
Πηγή: συνδυασµένα στοιχεία από τους Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2003, 2008, 2010, 2014 διαθέσιµα
στο : http://www.bti-project.org/downloads/bti-2014/

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 5, η όποια θεσµική αλλαγή εντοπίζεται, βοήθησε στη
σταθεροποίηση43 και όχι στον εκδηµοκρατισµό του υπάρχοντος αυταρχικού καθεστώτος. Έτσι,
παρά το ότι παρατηρείται εξευρωπαϊσµός ενός µέρους των εγχώριων δοµών του Αζερµπαϊτζάν44,
φαίνεται να έχει αντίθετα αποτελέσµατα από ότι σκόπευε να επιτύχει η ΕΕ στο πλαίσιο της ΕΠΓ45.
Οι παθολογίες του εξευρωπαϊσµού, εκδηλώνονται γιατί η εγχώρια ανταπόκριση στις απαιτήσεις
της ΕΕ υπήρξε προκειµένου να εδραιωθούν και να προωθηθούν τα συµφέροντα της εγχώριας
πολιτικής εξουσίας και να κατασταλούν αντίθετες, αντιπολιτευτικές, διαµαρτυρόµενες ή
ακτιβιστικές φωνές οµάδων και µεµονωµένων ατόµων. (Pamuk Y. and Börzel T., 2011)
Για παράδειγµα, όσον αφορά τα θέµατα της καλής διακυβέρνησης, προωθούνται
νοµοθετικές πρωτοβουλίες για την καταπολέµηση της διαφθοράς όχι όµως και για το κράτος
δικαίου και τη δηµοκρατία. Η επιλεκτική φιλελευθεροποίηση των θεσµών έχει ως αποτέλεσµα τα
πολιτικά δικαιώµατα και οι ελευθερίες των πολιτών να είναι εξαιρετικά περιορισµένα.
Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι χρησιµοποιείται ο νόµος για διώξεις βάσει ψευδών κατηγοριών και
43
44

ο δείκτης Ι. σταθερότητα του Καθεστώτος αυξήθηκε µεταξύ 2003-2014 από 6.0 σε 7.0
αύξηση δείκτη ΙΙγ
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φανταστικών στοιχειών ώστε οι ακτιβιστές να ζουν µε τον συνεχή κίνδυνο να βρεθούν στη
φυλακή. Στις αρχές του 2013, µεταξύ των νόµων που αφορούσαν σε απαγορεύσεις στη πρόσβαση
σε πληροφορίες , την ελευθερία του Τύπου και του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι, υπήρξαν
διατάξεις που αυξάνουν τα πρόστιµα και τις ποινές φυλάκισης για τη συµµετοχή σε δηµόσιες
συγκεντρώσεις και συναθροίσεις καθώς και σχετικά µε την ποινικοποίηση της δυσφήµισης στο
διαδίκτυο.46 Τέλος, η µη σύµπλευση µε τη γραµµή των πολιτικών ελίτ και του συστήµατός τους,
οδηγεί τους επιχειρηµατικούς φορείς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε οικονοµική
ασφυξία. Παράλληλα, τα αποτελέσµατά της θεσµικής µεταρρύθµισης δεν φαίνεται να έχουν
µεγάλη επίδραση στα επίπεδα της διαφθοράς.47

Πίνακας 6:
∆ιαφθορά στο Αζερµπαϊτζάν και στη Λευκορωσία 2010, 2012, 2013 και µεταβολή αυτής
2010

2012

2013

% µεταβολές 2010-13

I. Azerbaijan

24

28

27

12.5%

II. Belarus

25

31

29

16%

Πηγή: συνδυασµένα στοιχεία από τη ∆ιεθνή ∆ιαφάνεια ( Transparency International) Ο δείκτης αντίληψης της
διαφθοράς υπολογίζει το επίπεδο της διαφθοράς του δηµοσίου τοµέα σε µια κλίµακα από 0 έως 100 , όπου το 0
σηµαίνει ότι µια χώρα θεωρείται ως άκρως διεφθαρµένη και 100 σηµαίνει ότι θεωρείται πολύ καθαρή διαθέσιµοι στο
: http://www.transparency.org/cpi2010/results και http://www.transparency.org/cpi2013/results

Ίσως το πιο σοβαρό και χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το ίδιο το πολιτειακό
σύστηµα και η επιδερµική φιλελευθεροποίηση του. Η εξουσία είναι συγκεντρωµένη στον
Πρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται για θητεία 5 ετών έπειτα από άµεσες εκλογές.48 Οποιασδήποτε άλλος
πολιτειακός θεσµός ( βουλή , δικαστικές αρχές κ.α) ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα από αυτόν. Παρά
το ότι εκλογές έχουν προκηρυχθεί 6 φορές από την επίσηµη ανεξαρτησία του Αζερµπαϊτζάν, κάτι
που θα µπορούσε να είναι µια ένδειξη εκδηµοκρατισµού, το Freedom House όπως φαίνεται στον
πίνακα 4 κατατάσσει το πολίτευµα ως « µη ελεύθερο»

45

µείωση δεικτών ΙΙα, ΙΙβ, ΙΙγ
European Integration Index 2013 for Eastern Partnership Countries, International Renaissance Foundation in
cooperation with the Open Society Foundations and Eastern Partnership Civil Society Forum 2014
47
Σύµφωνα µε το ENP Country Progress Report 2013 – Azerbaijan MEMO , Brussels, 27 March 2014
48
Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιµες στο: http://en.president.az/president/power/
46
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Πίνακας 7:
Πολιτειακή κατάσταση του Αζερµπαϊτζάν 1999,2000-2013, 2014
YEARS

STATUS

RATING (1=best, 7= worst)

2014

Not free

Freedom rating: 6.0 
Civil liberties: 6.0 
Political rights: 6.0

2000-2013

Not free

5.5 
5.5 
6.0 

1999

Partly free

5.0
4.0
6.0

Πηγή: Freedom
0#.VGzd9fmsX-4

House,

διαθέσιµα

στο:

https://freedomhouse.org/report/freedom-

world/2014/azerbaijan-

Ο λόγος είναι ότι οι τελευταίες εκλογές, πριν ένα χρόνο, ανέδειξαν για ακόµη µια φορά
ως Πρόεδρο µε 85% το γυιό του πρώην και θανόντος Προέδρου Alijev, έχοντας υπό το κόµµαεξουσία του το σύνολο των βουλευτικών εδρών. Η καταπολέµηση της διαφθοράς και άλλες
µεταρρυθµίσεις χρησιµοποιήθηκαν κατά περίπτωση ώστε να εκδιωχτούν οι αντίπαλοι και να
αποτραπεί η παγκόσµια κριτική. Σοβαρές ενστάσεις και καταγγελίες έχουν γίνει για τον τρόπο
διεξαγωγής των εκλογών , για δωροδοκία των ανεξάρτητων παρατηρητών (caviar diplomacy) και
για συλλήψεις των αντιφρονούντων δηµοσιογράφων, ακτιβιστών, ΜΚΟ και µελών της
αντιπολίτευσης.49 Παράλληλα, και όσον αφορά τον ρόλο του Αζερµπαϊτζάν στους διεθνείς
οργανισµούς που συµµετέχει, παρατηρείται ακριβώς η ίδια επιφανειακή και παραπλανητική στάση
στα θέµατα που αφορούν στις µεταρρυθµίσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται πως, παρά την υιοθέτηση ενός Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα
το 2011, και ενώ από τον Μάιο του 2014 η χώρα ανέλαβε την 6µηνη προεδρία του Συµβουλίου της
Ευρώπης50, οι αρχές εξαπέλυσαν ένα νέο άνευ προηγουµένου κύµα καταστολής51 , µε στόχο τους
49

Επιλέχθηκαν
ενδεικτικά
άρθρα
και
πληροφορίες
διαθέσιµα
στα:
http://www.esiweb.org/pdf/esi_document_id_145.pdf
,
http://euobserver.com/opinion/118320
,
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=391289
50
Το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι η κορυφαία οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα της ευρωπαϊκής
ηπείρου. Περιλαµβάνει 47 κράτη µέλη, 28 από τα οποία είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα κράτη µέλη της
Ευρώπης έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, µια συνθήκη που αποσκοπεί στην
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.coe.int/ABOUTCOE/index.
και http://www.hrw.org/news/2014/11/12/dispatches-azerbaijan-sets-newlow-council-europe
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πολιτικούς της αντιπολίτευσης , δηµοσιογράφους , εκπρόσωπους της κοινωνίας των πολιτών και
των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.52
Έτσι λοιπόν, όλες οι εκθέσεις και οι µετρήσεις δεικτών53 καταλήγουν στο ίδιο συνοπτικό
συµπέρασµα των ακόλουθων διαγραµµάτων: διαρκής οικονοµική ανάκαµψη και συνεργασία µε
την ΕΕ από την µια , απολυταρχικότητα και οπισθοδρόµηση στις πολιτικές ελευθερίες από την
άλλη.

∆ιαγράµµατα:
Κοινωνική, πολιτική και οικονοµική πορεία του Αζερµπαϊτζάν 2006-14 ( καθοδική τάση
=βελτίωση )

Πηγή: Fund for Peace , Fragile States Index, διαθέσιµο στο http://ffp.statesindex.org/2014-azerbaijan

Όσον αφορά τα προαναφερθέντα ευρήµατα, αναρωτιέται κανείς. για το ποια είναι τα αίτια αυτών
των αντιφατικών αποτελεσµάτων και το πως εµπλέκεται η ΕΠΓ. Όπως υποστηρίζεται και από
51

Λίστα πολιτικών κρατουµένων δηµοσιεύτηκε το καλοκαίρι του 2014 από τη πολιτική ακτιβίστρια Leyla
Yunus ή οποία έκτοτε µαζί µε τον σύζυγό της συµπεριλαµβάνεται σε αυτούς. ∆ιαθέσιµο στο: http://ft.contact.az/?p=14 ,
για περισσότερες πληροφορίες:
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/vaclav-havel-human-rights-prize ,
http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2014/10/repression-azerbaijan
,
http://nhc.no/en/news/Andrei+Sakharov+Freedom+Award+to+political+prisoners+in+Azerbaijan.b7C_wlnQZX.ips
52
Επιλέχθηκαν
ενδεικτικά
άρθρα
και
πληροφορίες
διαθέσιµα
στα:
http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=262, http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=558
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πολλούς συγγραφείς54 η ΕΠΓ είναι αναποτελεσµατική. (Börzel T. 2010, Delcour and Duhot 2011,
Kochenov 2011, Popescu and Wilson 2009 και πολλοί άλλοι)
Ποιοι παράγοντες- αιτίες όµως οδήγησαν στην απαξίωση της αρχής του «more for more»
και στην αδυναµία επίτευξης των «ευρύτερων/διεθνών» στόχων της; Με άλλα λόγια, γιατί το
µοντέλο της πολιτικής αιρεσιµότητας δεν είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και ποιοι είναι οι
παράγοντες καθορισµού της αναποτελεσµατικότητάς της, δηλαδή της µη συµµόρφωσης του
Αζερµπαϊτζάν;
α. Ανταµοιβές
Οι «από κοινού αξίες» του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, του σεβασµού
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της προώθησης των σχέσεων καλής γειτονίας, των αρχών της
οικονοµίας της αγοράς και της αειφόρου ανάπτυξης δεν αποτέλεσαν πράγµατι έως σήµερα ενιαίο
ωθησιακό περιβάλλον µέσα στο οποίο το Αζερµπαϊτζάν επιδιώκει να ενσωµατωθεί. Κυρίως όµως,
ακόµη και η µονοµερής επιλογή των οικονοµικών προνοµίων που προσφέρει η ΕΕ, δεν αφορούν
ανταµοιβές55, δηλαδή δεν αποτελούν συναρτησιακές αλλά εξαρτησιακές σχέσεις της ΕΕ

56

από το

Αζερµπαϊτζάν και ανεξάρτητες από το έργο της χώρας. Η ΕΕ δεν είναι σε θέση να εφαρµόσει την
αρχή του «more for more» ή καλύτερα του « less for less» όταν οι αµφίδροµες εµπορικές σχέσεις
της µε το Αζερµπαϊτζάν αποτελούν για την ίδια απαραίτητο στοιχείο ενεργειακής ασφάλειας. Οι
ηθικές δε αµοιβές, όντας µόνο µακροπρόθεσµα ορατές, σίγουρα δεν αποτελούν καρότο-κίνητρο
αλλά µαστίγιο προς αποφυγή για τον αζέρικο κυβερνητικό απολυταρχισµό.
Συµπερασµατικά, τα άµεσα ορατά και τελικά αυτονόητα οικονοµικά δώρα της ΕΕ στο
Αζερµπαϊτζάν δεν αποτελούν τον κινητήρα της µηχανής της ΕΠΓ που ονοµάζεται πολιτική
αιρεσιµότητα.
β. Αοριστία των όρων και αντικρουόµενοι στόχοι
Οι όροι στη περίπτωση του Αζερµπαϊτζάν δεν προσδιορίζονται επαρκώς αφού από το 2011,
όπου έληξε η χρονική ισχύς του Σχεδίου ∆ράσης, δεν ανανεώθηκε η πολιτική βούληση για
53

Στο Παράρτηµα παρουσιάζεται ένα ευρύτερο αντιπροσωπευτικό δείγµα αυτών
Börzel T. (2010), Delcour and Duhot 2011, Kochenov 2011, Popescu and Wilson 2009 και πολλοί άλλοι
55
Ανταµοιβή: η ηθική ή χρηµατική αµοιβή που παίρνει κάποιος ως αναγνώριση του έργου του
http://www.wordreference.com/gren/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%B
2%CE%AE
και
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%B2%CE%
AE
56
βλ. ενεργειακή εξάρτηση Ε.Ε από Αζερµπαϊτζάν http://www.naturalgaseurope.com/azerbaijan-turkmenistankazakhstan-southern-corridor-eu-cooperation-china
,
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/11056880/Europe-will-be-Russias-hostage-over-gas54
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µεταρρυθµίσεις.57 Χωρίς καµία επίσηµη νοµική ισχύ και επιπροσθέτως χωρίς πολιτική δέσµευση,
η ΕΕ προχωρά σε µεγαλύτερη εµπορική συνεργασία και ευνοϊκή οικονοµική ενίσχυση.
Ακόµη όµως και στις ετήσιες αναφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου καλεί το
Αζερµπαϊτζάν να προχωρήσει σε συγκεκριµένες δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις, οι τελευταίες δεν
τίθενται υπό τη µορφή προϋποθέσεων και αιρεσιµότητας αλλά µε µια συµβουλευτική και
προαιρετική χροιά58. Άλλωστε, στα ίδια κείµενα, η ΕΕ διαχωρίζει τους τοµείς προόδου της χώρας
και δεν καταλήγει σε συγκεντρωτικά συµπεράσµατα, µε τρόπο που να αφήνει να επικρατεί ένα
θολό τοπίο για τον αν εντέλει το Αζερµπαϊτζάν βρίσκεται σε τροχιά παράλληλη µε το ευρωπαϊκό
κεκτηµένο που είναι ο ουσιαστικός στόχος και ο λόγος ύπαρξης της ΕΠΓ. ∆εν υπάρχουν
συγκριτικές µετρήσεις και αναφορές, δεν διαφαίνεται η ενδεχόµενη δυσαρέσκεια/ευαρέσκεια της
ΕΕ και εντέλει δεν γίνεται σε καµία περίπτωση αντιληπτή η συνολική αποτίµηση της κατάστασης
της χώρας αλλά και της ευρωπαϊκής πολιτικής εκεί.
Πράγµατι οι τοµείς – στόχοι της ΕΠΓ δείχνουν µια εκ διαµέτρου αντίθετη πορεία. Όπως
προαναφέρθηκε, από τη µια πλευρά η οικονοµική φιλελευθεροποίηση και ολοκλήρωση της χώρας
και από την άλλη ο πολιτικός απολυταρχισµός και η οπισθοδρόµηση σε θέµατα ελευθεριών και
δικαιωµάτων οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι παραπάνω στόχοι και ο τρόπος που µέσω της ΕΠΓ
επιδιώκονται είναι αντικρουόµενοι. Και αυτό γιατί το ολοένα και πιο σταθερό (αν και
απολυταρχικό) Καθεστώς του Alijev δύναται να εξασφαλίσει τη συµµετρική( υπό ίσους όρους),
ήδη διαµορφούµενη εµπορική59 και διπλωµατική σχέση µεταξύ της χώρας του και της ΕΕ.
Επιπλέον, η ΕΕ µη διατεθειµένη ή ικανή να περιορίσει τη παραπάνω οικονοµική σχέση,
παραµερίζει τις ουµανιστικές και µακροπρόθεσµα αποτελεσµατικές της επιδιώξεις και στόχους για
διαµόρφωση κοινών αξιών. Η περίπτωση της πιθανής αποσταθεροποίησης της περιοχής, που είναι
επακόλουθη των µεταρρυθµίσεων εκδηµοκρατισµού, ηχεί ως κίνδυνος της ήδη προωθούµενης
οικονοµικής συνεργασίας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Επίτροπος για τη ∆ιεύρυνση και την
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, Štefan Füle
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:

«Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε την ίδια φράση

που χρησιµοποίησα πέρυσι, επειδή ταιριάζει ιδανικά φέτος: «Ευχάριστα διαπιστώνουµε ότι το
supplies-for-at-least-another-decade.html, http://oilprice.com/Energy/Energy-General/Opportunity-For-Azerbaijan-AsEurope-Seeks-Alternative-To-Russian-Energy.html
57
Νοµικά οι διµερείς σχέσεις ΕΕ – Αζερµπαϊτζάν στηρίζονται αποκλειστικά στην Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης
και Συνεργασίας (1999)
58
Country Progress Report 2013 – Azerbaijan MEMO Brussels, 27 March 2014
Implementation of the European Neighbourhood Policy in Azerbaijan διαθέσιµα στο:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-221_en.htm
59
Στο Παράρτηµα παρουσιάζονται αναλυτικά οι εµπορικές ροές της ΕΕ- Αζε σχέσης , E.C SWD(2014) 98
final joint Staff Working Document /Implementation of the European Neighbourhood Policy Statistical Annex,
Brussels, 27.3.2014 διαθέσιµο στο: http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2014/stats/statistical_annex_2014.pdf
60
Στη συνέντευξη τύπου µετά από το Συµβούλιο Συνεργασίας µεταξύ του Αζερµπαϊτζάν και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις Βρυξέλλες στις 9-12-13 , διαθέσιµο στο http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1119_en.htm
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Αζερµπαϊτζάν και η Ευρωπαϊκή Ένωση κινούνται πιο κοντά ο ένας στον άλλο. Η συνεργασία µας
αποδίδει καρπούς… το Αζερµπαϊτζάν µπορεί να υπολογίζει στην υποστήριξη της ΕΕ... Έχουµε
δεσµευτεί να συνεχίσουµε και να εµβαθύνουµε τον ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο µας. Είµαστε
αποφασισµένοι να συνεργαστούµε µε αµοιβαίο όφελος. Θα είναι τόσο φιλόδοξο όσο -οι
συνεργάτες µας είναι πρόθυµοι να είναι, και θα αποδώσει στο βαθµό στον οποίο οι εταίροι µας
είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις µεταρρυθµίσεις.»
Έπειτα από έναν χρόνο(Οκτώβριος 2014) συµπλήρωσε ο Πρόεδρος Ilham Aliyev 61: «…οι
συµφωνίες πώλησης φυσικού αερίου υπογράφηκαν πέρυσι. Με άλλα λόγια, όλοι οι ορίζοντες είναι
ανοιχτοί και ο δρόµος που έχουµε µπροστά µας είναι ανεµπόδιστος. Ταυτόχρονα, το έργο αυτό
είναι πολύ κερδοφόρο για τις χώρες εταίρους µας. ∆εν υπάρχουν χαµένοι σε αυτό το έργο. Κάθε
πλευρά θα ωφεληθεί…Οι καταναλώτριες χώρες θα επιτύχουν τη διαφοροποίηση των προµηθειών
φυσικού αερίου. Αυτό το έργο θα προσφέρει ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη. ∆εν είναι τυχαίο
ότι το έγγραφο που υπεγράφη µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Αζερµπαϊτζάν πριν από
τρία χρόνια υπογραµµίζει το γεγονός ότι το Αζερµπαϊτζάν είναι µια χώρα που παίζει έναν πολύ
σηµαντικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Και από αυτήν την ηµέρα αυτός ο ρόλος
θα αυξηθεί περαιτέρω… Πράγµατι, η ενεργειακή ασφάλεια είναι ένα θέµα εθνικής ασφάλειας για
κάθε χώρα. Είναι αδύνατο να διαχωρίσουµε τον τοµέα της ενέργειας από την πολιτική και την
οικονοµία…».

γ. Αξιοπιστία των προϋποθέσεων
Η υπερβολική αυτοπεποίθηση του Προέδρου Aliyev είναι απόρροια των µη αξιόπιστων
προϋποθέσεων που είχε θέσει η ΕΕ. Η ΕΕ δεν θέλησε να εξασφαλίσει την αξιοπιστία των όρων
ώστε στη συνέχεια οι όποιες χρηµατικές παροχές και οικονοµικές συµφωνίες, ως ανταµοιβές, να
επισφραγίσουν τη στενότερη συνεργασία. Ταυτόχρονα, εύκολα διακρίνει κανείς τη διακριτική
µεταχείριση του Αζερµπαϊτζάν σε σχέση µε άλλες χώρες εταίρους της ΕΠΓ (Λευκορωσία), µε τις
οποίες βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάταξη όσον αφορά την ποιότητα των πολιτικών θεσµών
τους62 (Πίνακας 8 και Ραβδόγραµµα 1).

61

Από οµιλία του, στην επίσηµη τελετή έναρξης του 4ου ∆ιεθνούς Ανθρωπιστικού Φόρουµ στο Μπακού στις
2-10-14 , διαθέσιµο στο http://en.president.az/articles/13038
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Πίνακας 8:

Commitments amounts under ENPI

Πηγή : : E.C SWD(2014) 98 final joint Staff Working Document /Implementation of the European Neighbourhood
Policy
Statistical
Annex,
Brussels,
27.3.2014,
διαθέσιµο
στο
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2014/stats/statistical_annex_2014.pdf

Ραβδόγραµµα 1:
NIT 2014 Country Ratings
Countries are rated on a scale of 1 to 7, with 1 representing the highest and 7 the lowest level of democratic progress.
The average of these scores is the country’s overall Democracy Score.

Πηγή : Nations in transit 2014, Freedom of House , διαθέσιµο στο https://freedomhouse.org/report/nationstransit/nations-transit-2014#.VG5IjvmsX-4

Συγκρίνοντας τα αντίστοιχα

χρηµατικά µεγέθη και τους σχετικούς δείκτες του

Αζερµπαϊτζάν µε της Λευκορωσίας λοιπόν, και αντιπαραβάλλοντας τη στάση της ΕΕ –
Αζερµπαϊτζάν µε εκείνη της Λευκορωσίας (δηλώσεις, εµπορική συνεργασία, χρηµατική ενίσχυση),
οδηγείται κανείς σε ξεκάθαρες διαπιστώσεις. Η ΕΕ, µη φροντίζοντας για τη τήρηση των
συµφωνηθέντων, έδωσε τη δυνατότητα στον Πρόεδρο του Αζερµπαϊτζάν να δρα ανεµπόδιστα και
κατά το δοκούν.

62

Στο Παράρτηµα παρουσιάζεται ένα ευρύτερο αντιπροσωπευτικό δείγµα δεικτών που αφορούν στην
παρουσίαση της κατάστασης στα θέµατα δηµοκρατίας , καλής διακυβέρνησης, και ανθρώπινων δικαιωµάτων
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δ. Μέγεθος του κόστους υιοθέτησης
Έτσι, το Αζερµπαϊτζάν χρησιµοποιεί την ΕΠΓ ως εργαλείο για τις δικές του επιδιώξεις.
Καταρχάς για γεωστρατηγικούς (όπως το να αντισταθµίσει τις σχέσεις της ΕΕ και της Ρωσίας µε
την Αρµενία63) και εµπορικούς λόγους, και κατά δεύτερον για λόγους εγχώριας κατανάλωσης και
διατήρησης των εσωτερικών ισορροπιών. Προσφέροντας στους πολίτες του Αζερµπαϊτζάν την
αίσθηση της άνθησης της συνεργασίας µε την ΕΕ64 µπορεί να υπόσχεται συνεχή οικονοµική
ευηµερία και να ενισχύει την συγκεντρωµένη πολιτική ισχύ του (Kopecek V., 2011).
Εκτός λοιπόν από την ασθενή, και πολλές φορές, θολή ώθηση για υιοθέτηση πολιτικών
µεταρρυθµίσεων φιλελευθεροποίησης και εκδηµοκρατισµού από πλευράς ΕΕ, το απολυταρχικό
καθεστώς επιδιώκει και καταφέρνει µε ποικίλους τρόπους τον περιορισµό των εγχώριων φωνών
και οµάδων πίεσης. (Pamuk Y. and Börzel T.,2011) Ισχυρό και περισσότερο εδραιωµένο παρά
ποτέ, το απολυταρχικό καθεστώς, δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να περιορίσει την κυριαρχία του
προχωρώντας σε µεταρρυθµίσεις εκδηµοκρατισµού και εξασφάλισης των δικαιωµάτων και
ελευθεριών των πολιτών του. Εποµένως, απολαµβάνοντας ήδη σηµαντικά οικονοµικά οφέλη από
την εξασφαλισµένη εµπορική και διπλωµατική συνεργασία του µε την ΕΕ, διαµέσω της ΕΠΓ, δεν
προτίθεται να πληρώσει το τεράστιο κόστος της αποθεµελίωσής του.
Εντέλει εντοπίζεται ότι στο Αζερµπαϊτζάν:
α. το υψηλό misfit, το απαγορευτικό κόστος( για Αζερµπαϊτζάν και ΕΕ) και η περιορισµένη
ευρωπαϊκή

και

εγχώρια

πίεση

στηρίζουν

την

αποτελεσµατικότητα

του

εδραιωµένου

απολυταρχικού καθεστώτος και όχι την προώθηση της δηµοκρατίας και των ανθρώπινων
δικαιωµάτων
β. η αρχή της πολιτικής αιρεσιµότητας (ως εργαλείο πίεσης), όντας µη υλοποιήσιµη, δεν
δίνει νόηµα και υπόσταση στην ΕΠΓ και στον εξευρωπαϊσµό που επιδιώκει..
Ως συµπέρασµα για τη πορεία της ΕΠΓ στο Αζερµπαϊτζάν, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η
προτεραιότητα που δίνεται στην οικονοµική ολοκλήρωση και τη σταθερότητα στη διακυβέρνηση
της χώρας σε σχέση µε την πολιτική πρόοδο, την καθιστά ασυνεπή όσον αφορά την τήρηση της
αρχής της πολιτικής αιρεσιµότητας. Η ολοένα πιο βαθιά οικονοµική συνεργασία της ΕΕ µε το
απολυταρχικό αζέρικο Καθεστώς αποτελεί πρωτόγνωρο παράδειγµα µιας «more for less» τακτικής
και καθιστώντας την ΕΠΓ σε µεγάλο βαθµό ανεπιτυχή.
63

Βλ.

http://www.euractiv.gr/i-eyropi-kai-o-kosmos/i-ee-xanei-tin-armenia-entassetai-sti-teloneiaki-enosi-tis-

rosias
64

Βαρόµετρο γειτονίας της ΕΕ: Αζερµπαϊτζάν Φθινόπωρο 2012 . Η δηµοσκόπηση δείχνει καλές σχέσεις µε την
ΕΕ και εµπιστοσύνη των πολιτών στη χώρα τους. Μεταξύ άλλων, αξιοσηµείωτο είναι ότι το εξήντα τοις εκατό των
ερωτηθέντων δήλωσαν ικανοποιηµένοι µε τον τρόπο που λειτουργεί η δηµοκρατία στη χώρα τους Βλ.
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id_type=3&id=430
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ΙΙ. ΑΛΓΕΡΙΑ

Η Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Αλγερίας είναι µια ισλαµική, Αραβική χώρα της οποίας το
Σύνταγµα ισχύει από της ανεξαρτησίας της από τη Γαλλία το 1963. Όµως, έπειτα από τη µακρά
ιστορία του αποικισµού από τους Γάλλους, ακολούθησε ένας βίαιος και αιµατηρός εµφύλιος
πόλεµος µεταξύ του στρατού και του ένοπλου τµήµατος της ισλαµικής αντιπολίτευσης (19921997).65 Κατά τη διάρκεια της παραπάνω περιόδου, ο επαναλαµβανόµενος κύκλος βίας,
οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής αστάθειας έκλεισε µε τις εκλογές του 1999. Από τότε µια
ολιγαρχία επιχειρηµατιών και στρατηγών («le Pouvoir») κυβερνά ουσιαστικά τη χώρα, πίσω από
το δηµοκρατικό προσωπείο του έως και σήµερα εκλεγόµενου προέδρου Bouteflika66. Είναι
γεγονός πάντως, ότι σταδιακά η Αλγερία προχώρησε σε πολιτικές µεταρρυθµίσεις και η οικονοµία
της µπήκε σε τροχιά ανάπτυξης, πράγµα που είχε ως συνέπεια τη µείωση της βίας και την
επικράτηση µιας σχετικής σταθερότητας67.
Αναλύοντας κανείς το µακροοικονοµικό περιβάλλον της Αλγερίας, διαπιστώνει ότι οι
υδρογονάνθρακες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας της, αντιπροσωπεύοντας περίπου το
60% των δηµοσίων εσόδων της, το 30% του ΑΕΠ, και πάνω από το 95% των εσόδων της από τις
εξαγωγές της. Η Αλγερία κατέχει την 10η θέση στον κόσµο όσον αφορά στα αποθέµατα φυσικού
αερίου και είναι η έκτη µεγαλύτερη εξαγωγέας φυσικού αερίου στον κόσµο. Κατέχει ακόµα την
65

∆ιαθέσιµο στο :http://www.nytimes.com/1997/08/30/world/98-die-in-one-of-algerian-civil-war-s-worstmassacres.html
66
Για
περισσότερες
πληροφορίες
στο:
https://freedomhouse.org/report/freedomworld/2013/algeria#.VHNxQYusX-5
67
Με ένα ρεκόρ 296 θυµάτων για το 2012, η τροµοκρατία έχει µειωθεί σε ένα επίπεδο που δεν είναι ανάλογη
µε αυτή των ετών 1992-1998. Ωστόσο, η GSPC (Σαλαφιστές για το Κήρυγµα και τη Μάχη) µετονοµάστηκε AQIM
(Al-Κάιντα στο Ισλαµικό Μαγκρέµπ) από το 2007 και συνεχίζει να λειτουργεί στο έδαφος της Αλγερίας
(βοµβαρδισµός της Cherchell Στρατιωτικής Ακαδηµίας 26, Αυγούστου, 2011 κατά το οποίο σκοτώθηκαν 18 άτοµα).
Επίσης, η τροµοκρατική επίθεση στην εταιρία Tinguentourine φυσικού αερίου τον Ιανουάριο του 2013 που
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16η θέση στα παγκόσµια αποθέµατα πετρελαίου. Οι εµπορικές σχέσεις µεταξύ της Αλγερίας και
των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένες. Το 77% των εξαγωγών
της Αλγερίας προωθείται στις ευρωπαϊκές χώρες. Από την άλλη πλευρά, το 55% των συνολικών
εισαγωγών της προέρχεται από την ΕΕ.68
Τα πολύ σηµαντικά έσοδα από τις εξαγωγές υδρογονανθράκων έφεραν στην Αλγερία ,
σχετική µακροοικονοµική σταθερότητα, µε ένα µεγάλο ποσό να διατίθεται για σταθεροποίηση του
προϋπολογισµού. Το εξωτερικό δηµόσιο χρέος της χώρας είναι επίσης ουσιαστικά ανύπαρκτο(2%
του ΑΕΠ).69 Ωστόσο, δεν έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες για τη µείωση των υψηλών
ποσοστών ανεργίας και για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της στέγασης και της φτώχειας.
Με οικονοµικά και πολιτικά αιτήµατα και επηρεασµένος από την Αραβική Άνοιξη70, ο
λαός της Αλγερίας συµµετείχε σε µαζικές διαδηλώσεις το 2011. Η κυβέρνηση της Αλγερίας,
προκειµένου να ανακόψει την πιθανότητα εξάπλωσης της Αραβικής Άνοιξης στη χώρα και της
πολιτικής αµφισβήτησης που θα επέφερε, αύξησε τις δηµόσιες δαπάνες (κρατικές επιχορηγήσεις
και αναδροµικές αυξήσεις µισθών και παροχών) και ανακοίνωσε ένα πρόγραµµα πολιτικών
µεταρρυθµίσεων. Αυτό περιελάµβανε την υιοθέτηση µιας σειράς νόµων όπως αναθεωρήσεις στον
εκλογικό κώδικα και µέτρα για τη βελτίωση της συµµετοχής των γυναικών σε εκλεγµένα όργανα..
Έπειτα από το πακέτο των νόµων ακολούθησε, το 2011, από πλευράς της κυβέρνησης, η επιθυµία
να αρχίσει διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη ενός Σχεδίου ∆ράσης71 στα πλαίσια της ΕΠΓ.
Παρά την τρέχουσα έλλειψη ενός Σχεδίου ∆ράσης, η ΕΕ, στα πλαίσια της ΕΠΓ,
επιδιώκει τη συνεργασία µε την Αλγερία σε τακτική βάση και σε διάφορους τοµείς. Τον Απρίλιο
του 2002 υπέγραψε Συµφωνία Σύνδεσης µε την Αλγερία, σύµφωνα µε την οποία η δεύτερη
πραγµατοποιούνται από κοµάντο ήρθε από το Μάλι και η οποία αποτελείται από τους τροµοκράτες διαφορετικών
εθνικοτήτων, µε τραγικό τρόπο υπενθύµισε ότι το φαινόµενο της τροµοκρατίας είχε πάρει µια ευρύτερη διάσταση.
68
∆ιαθέσιµα
στα:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ag.html
και
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/algerie_406/presentation-algerie_922/index.html
69
∆ιαθέσιµο στο : http://www.africaneconomicoutlook.org/en/countries/north-africa/algeria/
70
Σύµφωνα µε την παγκόσµια έκθεση 2014 του Center for Systemic Peace(CSP) : Ένα κύµα εκδηµοκρατισµού
φαίνεται να εκτυλίχθηκε στις χώρες του Αραβικού κόσµου (Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή) που ευρέως
ονοµάζεται «Αραβική Άνοιξη». Αυτή µπορεί να θεωρηθεί ότι ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1988 στην Αλγερία, όταν
µαζικές διαδηλώσεις κατά του µονοκοµµατικού καθεστώτος FLN προκάλεσαν την άµεση, κατασταλτική απάντηση
από το κράτος, αλλά, στη συνέχεια, οδήγησαν την χώρα στις πρώτες πολυκοµµατικές βουλευτικές εκλογές τον
∆εκέµβριο του 1991. Μια σαρωτική νίκη στις κάλπες του Ισλαµικού Μετώπου Σωτηρίας (FIS) µαταιώθηκε από ένα
στρατιωτικό πραξικόπηµα το οποίο, µε τη σειρά του, προκάλεσε έναν βίαιο, δεκαπεντάχρονο εµφύλιο πόλεµο. Ο
αποτυχηµένος εκδηµοκρατισµός της Αλγερίας, όπως και το εκκολαπτόµενο κοινωνικό κίνηµα στην Κίνα που
συνετρίβη στην πλατεία Τιενανµέν το 1989, συνέβαλε στη γενική διάβρωση της διαδικασίας εκδηµοκρατισµού σε όλη
τη γύρω περιοχή. Στις χώρες του Αραβικού κόσµου για τα επόµενα είκοσι χρόνια, βλέπουν µια σταδιακή µείωση της
αυταρχικής διακυβέρνησης που οφείλεται σε κάποιες αποσπασµατικές µεταρρυθµίσεις και παραχωρήσεις .
71
Οι χώρες που βρίσκονται νότια και περιλαµβάνονται στην ΕΠΓ θα µπορούσαν να διαιρεθούν σε εκείνους
που έχουν συµφωνήσει σε ένα σχέδιο δράσης (ΑΡ) µε την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Ισραήλ,
Παλαιστινιακή Αρχή, Ιορδανία και Λίβανο) και αυτές που δεν έχουν, είτε επειδή δεν ενδιαφέρονται (Αλγερία), ή
επειδή δεν έχουν το δικαίωµα να το πράξουν, δεν είναι ακόµη µέρος της διαδικασίας της Βαρκελώνης (Λιβύη) ή δεν
έχουν ακόµη υπογράψει µια ευρωµεσογειακή συµφωνία σύνδεσης (Συρία)
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δεσµεύτηκε να ανοίξει την αγορά της72 µέσα στα επόµενα 12 έτη. Αυτή η συµφωνία τέθηκε σε
ισχύ την 1η Σεπτεµβρίου 2005 µε την πρώτη συνεδρίαση του Συµβουλίου να πραγµατοποιείται το
Μάιο του 2006. Μνηµόνιο κατανόησης για µια στρατηγική εταιρική σχέση στον τοµέα της
ενέργειας υπογράφτηκε το 201373 όπου χαρακτηριστικά ο Barroso, µετά τη συνάντησή του µε τον
Πρωθυπουργό της Αλγερίας Sellal, ανέφερε ότι «η σχέση µεταξύ της ΕΕ και της Αλγερίας είναι
ισχυρή και βασισµένη στον αµοιβαίο σεβασµό και εµπιστοσύνη. Και το µέλλον της φαίνεται πολύ
ελπιδοφόρο. Οι δυνατότητες για την περαιτέρω εµβάθυνση των σχέσεών µας είναι τεράστιες»
Στη βάση των παραπάνω διµερών επαφών και συµφωνιών και προκειµένου να υπάρξει η
αναγκαία χρηµατοδότηση, η ΕΕ εγκαινίασε δύο νέα προγράµµατα για τη στήριξη της κοινωνικοοικονοµικής και της αγροτικής ανάπτυξης στις µειονεκτικές περιοχές της χώρας, συνολικού ύψους
50 εκατοµµυρίων ευρώ. Επίσης, την ίδια περίοδο υπογράφτηκαν οι συµφωνίες χρηµατοδότησης
για

τέσσερα

προηγούµενα

προγράµµατα

στο

πλαίσιο

του

Εθνικού

Ενδεικτικού

Προγράµµατος(2011-13) στους τοµείς της αλιείας, του περιβάλλοντος, τη διακυβέρνησης. Για την
περίοδο 2014- 17, έχει συνταχθεί το Ενιαίο Πλαίσιο Στήριξης που προβλέπει παρεµβάσεις σε τρεις
τοµείς: µεταρρύθµιση της δικαιοσύνης, συµµετοχή των πολιτών, αγορά εργασίας και απασχόληση,
διαχείριση και φιλελευθεροποίηση της οικονοµίας74.
Όµως, παρατηρεί κανείς ότι, παρά την διάθεση και ουσιαστική στήριξη της ΕΕ για
στενότερη συνεργασία , δηλαδή για την προώθηση ενός Σχεδίου ∆ράσης, η Αλγερία µόλις το 2013
εκδήλωσε την αντίστοιχη βούληση της. Παρόλα αυτά, σε µια συγκριτική ανάλυση των δεικτών
του Αζερµπαϊτζάν του Πίνακα 5 µε τους αντίστοιχους της Αλγερίας (Πίνακας 9) διαπιστώνεται
ότι:
α. η Αλγερία, έπειτα από τη λήξη του εµφυλίου πολέµου, τόσο όσον αφορά στην
σταθερότητα του Πολιτεύµατος, όσο και στα επίπεδα ∆ηµοκρατίας έχει µια σταθερή βελτίωση
β. διακρίνεται µικρή βελτίωση στο δείκτη « κράτος δικαίου» συγκριτικά µε τους
υπόλοιπους δείκτες

72

Σύµφωνα µε έκθεση διεθνών Οργανισµών, η οικονοµία της Αλγερίας εξακολουθεί να κυριαρχείται από το
κράτος, κληρονοµιά του σοσιαλιστικού µοντέλου ανάπτυξης κατά την περίοδο αµέσως µετά την ανεξαρτητοποίηση
της χώρας
73
∆ιαθέσιµο
στο
:
http://ec.europa.eu/archives/commission_20102014/president/news/archives/2013/07/20130707_1_en.htm
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Πίνακας 9 :
Πολιτειακή κατάσταση στο Αλγερία 2003, 2008-10 και 2014 και µεταβολή αυτής, σε κλίµακα 1.00
( αποτυχηµένο) - 10.00 (επιτυχηµένο)
2003

Αλγερία

2008-10

2014

% µεταβολές
2003-14

I.Statehood

6.00

6.8-7.00

7.30

21.6%

3.8

4.27-4.37

4.8

26.3 %

4.0

4.0-4.2

5.0

25%

4.0

4.2

4.3

7.5%

of 1.0

2.0

2.5

150%

4.3

5.0

25%

[monopoly on the use of
force,

state

identity,

interference

of

no

religious

dogmas,

basic

administration]
II. Democracy

ΙΙα.Political
participation
[free

and

freedom

fair
of

elections,
expression,

association/ assembly rights,
effective power to govern]
ΙΙβ. Rule of law
[civil

rights,

judiciary,

independent

prosecution

of

office abuse, separation of
powers]
ΙΙγ.
Democratic
[commitment

Stability

institutions
to

&

performance of them]
ΙΙδ. Political & social 4.0
integration
74

[approval

of

∆ιαθέσιµο στο : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-219_en.htm
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democracy,
interest

party

system,

groups,

Social

capital]
Πηγή: συνδυασµένα στοιχεία από τους Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2003, 2008, 2010, 2014 διαθέσιµα
στο : http://www.bti-project.org/index/

Όµως, παρά τη βελτίωση των δεικτών µετά τη λήξη του εµφυλίου (όπως φαίνεται από
τον παραπάνω Πίνακα), εκφράζονται ανησυχίες ότι η κατάσταση δεν έχει σταθεροποιητικές
τάσεις, αλλά αντιθέτως θεωρείται ιδιαίτερα εύθραυστη75. Σύµφωνα µε εκθέσεις διεθνών
οργανισµών76 αλλά και της ίδιας της ΕΕ77, δύο χρόνια µετά την άρση της 19χρονης κατάστασης
έκτακτης ανάγκης και ενώ ανακοινώθηκαν συνταγµατικές και εκλογικές µεταρρυθµίσεις, οι
διαµαρτυρίες εξαιτίας των στάσιµων οικονοµικών και πολιτικών συνθηκών συνεχίστηκαν. Μικρή
πρόοδος έχει σηµειωθεί στα θέµατα που σχετίζονται µε την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων78 ενώ οι αρχές εξακολουθούν να περιορίζουν την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του
συνεταιρίζεσθαι, απαγορεύοντας συναντήσεις και διαδηλώσεις.79 Ακόµα, οι δυνάµεις ασφαλείας
και οι ένοπλες παρακρατικές οµάδες συνεχίζουν να απολαµβάνουν ατιµωρησία για τις ωµότητες
που διέπραξαν κατά τη διάρκεια του εµφυλίου πολέµου της δεκαετίας του 1990.
Η τροµοκρατία και οι εθνοτικές συγκρούσεις απειλούν την ασφάλεια και της Αλγερίας.80
Ένοπλοι µαχητές διαπράττουν ένα σηµαντικό αριθµό επιθέσεων κατά κυβερνητικών
αξιωµατούχων, µελών των δυνάµεων ασφαλείας, καθώς και πολιτών, µε αποκορύφωµα την
επίθεση εναντίον της εγκατάστασης αερίου στην Amenas, όπου σκοτώθηκαν 40 εργαζόµενοι.
Όπως σηµειώνει το Economist, «η Αλγερία δεν είναι µια ευτυχισµένη χώρα. Οι περιοδικές
εξεγέρσεις, οι εθνοτικές συγκρούσεις ανάµεσα στους Άραβες και τους Βέρβερους και ο
συνεχιζόµενος κίνδυνος της τροµοκρατίας των ισλαµιστών αναδεικνύουν τα φλέγοντα κοινωνικά
προβλήµατα της περιοχής»81.
Η αλγερινή οικονοµία εξαρτάται άλλωστε κατ΄ απόλυτο βαθµό από το πετρέλαιο το
οποίο δείχνει82, έπειτα από µερικά χρόνια, να µην επαρκεί

παρά µόνο για εσωτερική

75

Περισσότερε πληροφορίες στο : http://www.bti-project.org/reports/country-reports/mena/dza
∆ιαθέσιµες
στα
:
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/algeria?page=1
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/algeria#.VHzRhDGsX-4
77
∆ιαθέσιµες στο : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-219_en.htm
78
Πληροφορίες
http://carnegieendowment.org/sada/index.cfm?fa=show&article=56945&solr_hilite=Algeria
79
Πληροφορίες στο :http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/algeria
80
Περισσότερες πληροφορίες : http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2013/224823.htm
81
∆ιαθέσιµο στο : www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21600977-ageingpresidentlooks-set-hang-grimly-however-feeble-his-health-old.
82
http://carnegie-mec.org/2013/01/22/algeria-needs-more-than-hydrocarbon-law-amendments
76

και

στο:
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κατανάλωση.( Dennison S., 2014) Ακόµα, η εύθραυστη οικονοµία δεν αφήνει να δηµιουργηθεί
υγιές επενδυτικό κλίµα στη χώρα.

∆ιαγράµµατα:
Κοινωνική, πολιτική και οικονοµική πορεία της Αλγερίας 2006-14 (καθοδική τάση= βελτίωση)

Πηγή: Fund for Peace , Fragile States Index

Πέραν τούτου, σε αντίθεση µε τους γείτονές της, το Μαρόκο και την Τυνησία, η Αλγερία
ανέκαθεν είχε µια µάλλον ανταγωνιστική σχέση µε τη ∆ύση. Αυτό οφείλεται (κατά την Mokhefi
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M., 2014), εν µέρει στην απόφαση της Αλγερίας να ευθυγραµµιστεί µε την πρώην ΕΣΣ∆83 αφού
απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία, αλλά και λόγω του αποικιοκρατικού παρελθόντος
της Γαλλίας στη χώρα και την καθόλα νικηφόρα αλλά δαπανηρή επανάσταση της Αλγερίας
εναντίον της84.
Οµοίως, η πολιτική και στρατιωτική ελίτ της χώρας («le Pouvoir») δεν εκτιµά ότι οι
άλλες ευρωπαϊκές χώρες την στήριξαν κατά τη διάρκεια του εµφυλίου πολέµου της. Το κοσµικό
αλλά κατά τα άλλα βαθιά αυταρχικό καθεστώς, βασικά παρουσιάζεται µε έναν εκσυγχρονιστικό
µανδύα. Αυτό διαφαίνεται ξεκάθαρα και από τον Πίνακα 10.
Πίνακας 10 :
Πολιτειακή κατάσταση της Αλγερίας από το 1999 έως και 2014
YEARS

STATUS

RATING (1=best, 7= worst)

1999-2014

Not free

Freedom rating: 5.5
Civil liberties: 5.0
Political rights: 6.0

Πηγή:
Freedom
House,
world/2014/algeria#.VJFSTyusX-5

διαθέσιµα

στοιχεία

στο:

https://freedomhouse.org/report/freedom-

Εξίσου σηµαντικό είναι επίσης το ότι η αλγερινή κοινωνία είναι ιδιαίτερα συντηρητική,
αυστηρά θεοκρατική και προσηλωµένη σε ιδανικά και αξίες που έρχονται σε ευθεία αντίθεση µε
το αξιακό πλαίσιο που επιδιώκει να µεταλαµπαδεύσει ο εξευρωπαϊσµός.85 Είναι τόσο µεγάλο το
εγχώριο misfit που η έννοια «εξευρωπαϊσµός» εκλαµβάνεται ως απειλή στην αλγερινή κοινωνία
(Jünemann A., 2000)
Εύλογα γεννάται το ερώτηµα ως απόρροια των παραπάνω, γιατί η Αλγερία, και παρά τη
σχετική βελτίωση της πολιτειακής κατάστασης της, δεν επεδίωξε ή µάλλον καλύτερα απέφυγε το
κάλεσµα της ΕΕ στα πλαίσια της ΕΠΓ; Ποιοι είναι οι παράγοντες που κατέστησαν
αναποτελεσµατική την ΕΠΓ όσον αφορά την Αλγερία;

α. Ανταµοιβές
H κοσµική κυβέρνηση του Bouteflica, εµποδίζοντας την πολιτικοποίηση του Ισλάµ και
83

Πληροφορίες στο :http://en.wikipedia.org/wiki/Algeria%E2%80%93Russia_relations
Πληροφορίες στο : http://www.theguardian.com/world/2013/jan/27/algeria-france-colonial-past-islam
85
Στοιχεία από :WORLD VALUES SURVEY Wave 6 2010-2014 OFFICIAL AGGREGATE v.20141107.
World Values Survey Association διαθέσιµο στο www.worldvaluessurvey.org
84
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έχοντας µέχρι σήµερα καλύψει τις οικονοµικές της ανάγκες, δεν ελκύεται από τα οικονοµικά
κίνητρα που επηρεάζουν για παράδειγµα, το Μαρόκο ή την Τυνησία. Η οικονοµία της Αλγερίας
είναι η πλουσιότερη από τις χώρες του Μαγκρέµπ και µε πληθυσµό 38 εκατοµµυρίων
αντιπροσωπεύει µια αναπτυσσόµενη και ελκυστική αγορά για τους Ευρωπαίους, αλλά και φέρει
ένα ιδιαίτερο πολιτικό βάρος και ισχύ, ιδιαίτερα στη Βόρειο Αφρική. Οι «από κοινού αξίες» όπως
το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η
προώθηση των σχέσεων καλής γειτονίας86 που, θεωρητικά τουλάχιστον, αποτελούν, εκτός από
στόχο της ΕΠΓ, και ανταµοιβή για τις τρίτες χώρες, στην περίπτωση της Αλγερίας δείχνουν να
αποτελούν µέχρι σήµερα τροχοπέδη για τη διεύρυνση της συνεργασίας της µε την ΕΕ. Το αλγερινό
καθεστώς διαχρονικά έχει δείξει ότι ενδιαφέρεται για συνεργασία µε την ΕΕ, της οποίας όµως το
βάθος, το είδος και την προοπτική η ίδια θέλει και µπορεί να διαµορφώνει και καθορίζει.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε συνέντευξή του ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της
ΕΕ στο Αλγέρι Πρέσβης Skolil «η Αλγερία ήταν αρχικά κάπως διστακτική στο να συµµετάσχει
στο νέο πλαίσιο, αλλά έχουµε κι από τις δύο πλευρές ξεπεράσει µε επιτυχία αυτό το αρχικό
δισταγµό». Πρόσθεσε ότι αυτό οδήγησε σε συνοµιλίες για έναν «συγκεκριµένο οδικό χάρτη που
θα µπορούσε πραγµατικά να είναι το πλαίσιο για την προώθηση των σχέσεων στη νέα πολιτική
γειτονίας…Οι διαπραγµατεύσεις δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί, αλλά προχωρούµε και είµαστε
ειλικρινά αισιόδοξοι ότι θα φτάσουµε τον στόχο του σχεδίου δράσης».87 Στο σηµείο αυτό φαίνεται
ξεκάθαρα το ότι η Αλγερία είναι εκείνη που έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο για τους όρους και
τις ανταµοιβές της ΕΠΓ καθώς και η συµµετρικότητα της σχέσης κατά τις διαπραγµατεύσεις.

β. Αοριστία των όρων και αντικρουόµενοι στόχοι
Συνεχίζοντας, ο Skolil τονίζει τη σπουδαιότητα για την ΕΕ της εταιρικής σχέσης µε την
Αλγερία, τόσο από την άποψη

ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, όσο και από

οικονοµική άποψη. Υπογραµµίζεται επίσης η γεωστρατηγική σηµασία της ως «τόσο µια
αφρικανικής χώρας όσο και µιας χώρας που έχει την έδρα της στην ευρωπαϊκή γειτονιά». Στις
δηλώσεις του Ευρωπαίου αξιωµατούχου, αλλά και άλλων ιθυνόντων της ΕΕ, αντικατοπτρίζονται
ξεκάθαρα οι προτεραιότητές της στην σχέση της µε την Αλγερία. Η Αλγερία, ως αξιόπιστος
ενεργειακός προµηθευτής, δυνατό ανάχωµα για το µεταναστευτικό πρόβληµα και αλληλέγγυα
86

Η Αλγερία δεν διατηρεί αλλά και ούτε επιδιώκει να δηµιουργήσει στενές σχέσεις µε γειτνιάζουσες χώρες
όπως το Μαρόκο. Περισσότερες πληροφορίες: http://en.wikipedia.org/wiki/Algeria%E2%80%93Morocco_relations
και
87
∆ιαθέσιµη στο : https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/interview/concluding-action-plan-crucialalgeria-eu-relations
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πολέµια της τροµοκρατίας, εξυπηρετεί τους βραχυχρόνιους στόχους της ΕΕ για ευρύτερη
σταθερότητα της περιοχής. Κατά την Mockefi, µε το µεγαλύτερο αµυντικό προϋπολογισµό της
Αφρικής, που αυξήθηκε κατά 44%

µεταξύ 2010 και 2011 και επιπλέον 14% το 2013,

υπερβαίνοντας τα 10 δισεκατοµµύρια δολάρια, και µια ενεργό στρατιωτική δύναµη περίπου
150.000 στρατιωτών, ο Αλγερινός στρατός έχει την ικανότητα και την τεχνογνωσία για την
εκπλήρωση αυτού ρόλου. Ακριβώς ωστόσο επειδή η Αλγερία έχει γίνει τόσο απαραίτητη για την
ασφάλεια της περιοχής, οι δυτικοί εταίροι της είναι απρόθυµοι να πιέσουν το καθεστώς για άλλα
θέµατα, κατ' αυτό ήσσονος σηµασίας, που αφορούν κατά κύριο λόγο τη δηµοκρατία και τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, δηλαδή τους «ευρύτερους/διεθνείς» στόχους της ΕΠΓ , το αξιακό της
υπόβαθρο.
Παρά λοιπόν το γεγονός ότι ουσιαστικά στα πλαίσια της ΕΠΓ δεν προχωρά καµία έστω
και πολιτική δέσµευση της Αλγερίας για τα ανωτέρω θέµατα, τόσο η ΕΕ ως ενιαία
διαπραγµατευτική δύναµη όσο και τα κράτη µέλη της µεµονωµένα, ισχυροποιούν την οικονοµική
και ενεργειακή συνεργασία τους µε το καθεστώς.88 Είναι ξεκάθαρο τότε για το Αλγερινό καθεστώς
ότι έστω και βραχυπρόθεσµα, έχει βρει έναν ανέλπιστο, βολικό σύµµαχο για να συνεχίσει το
15ετές έργο του.

γ. Αξιοπιστία των προϋποθέσεων
Πράγµατι, όσο η Αλγερία σταµατά τους µετανάστες, παρέχει ενέργεια και καταπολεµά
την τροµοκρατία, η συνεργασία της µε την ΕΕ θα παραµείνει περιορισµένη στα κοινά συµφέροντά
τους. Πολύ περισσότερο δε, όταν συνεχίζει να είναι επιφυλακτική και δύσπιστη ως προς τους
σκοπούς και βλέψεις της ΕΕ για µια εντονότερη σχέση. Ιδιαίτερα όσον αφορά στην κριτική που
δέχεται από την ΕΕ για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας της, η
ηγεσία της χώρας παρατηρεί ότι η ΕΕ αγκάλιασε και στήριξε πολύ πιο αυταρχικά καθεστώτα για
δεκαετίες. Έτσι η Αλγερία θεωρεί ότι, από τη µια πλευρά δεν θα πρέπει η πολιτική µεταρρύθµιση
να αποτελεί θέµα διαπραγµατευτικό στις συζητήσεις µε την ΕΕ και από την άλλη πλευρά, η ΕΕ και
τα κράτη µέλη της, αντιµετωπίζονται ως ανεπιθύµητοι και αναξιόπιστοι συνοµιλητές στα
εσωτερικά πολιτικά θέµατα. Θα µπορούσε ακόµη και να πει κανείς ότι ο εξευρωπαϊσµός µάλλον
την τροµάζει και της ξυπνά µνήµες αποικιοκρατικής υπεροχής και επιβολής της Γαλλίας.
(Jünemann Α., 2000)
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δ. Μέγεθος του κόστους υιοθέτησης
Φαίνεται εντέλει ότι εγχώριες µεταβλητές, όπως οι προτιµήσεις της κυβέρνησης και των
άλλων «veto players», παίζουν καθοριστικό ρόλο στο αν, σε ποιο βαθµό και προς ποια κατεύθυνση
θα αλλάξει το status quo της Αλγερίας. Στο τραπέζι των διµερών διαπραγµατεύσεων, παράλληλα
µε το Αλγερινό καθεστώς, ενυπάρχουν καθοριστικοί εγχώριοι «παίκτες» οι οποίοι, ο καθένας για
τους δικούς του λόγους, διαµορφώνουν το εύρος και το είδος των αποδεκτών κανόνων που θέτει η
ΕΕ. Περιορίζοντας το εύρος των δυνατών λύσεων89 της διαπραγµάτευσης, ακυρώνουν το ρόλο της
ΕΕ που δεν είναι άλλος από τον καθοριστή της πολιτικής αιρεσιµότητας, αναγκαία προϋπόθεση
για την ΕΠΓ. Όπως προαναφέρθηκε, η πολιτική και στρατιωτική ελίτ που ουσιαστικά ρυθµίζει τα
τεκταινόµενα, ο βαθιά συντηρητικός

λαός και το Ισλάµ είναι παράµετροι που σίγουρα στη

ζυγαριά των αποφάσεων του αυταρχικού και επιφανειακά σταθερού καθεστώτος γέρνουν χωρίς
δεύτερη σκέψη προς την πλευρά της διατήρησης αποστάσεων και επιφυλακτικής σχέσης. Οι
όποιες πολιτικές και κοινωνικές ισορροπίες στην Αλγερία δύσκολα ανακτήθηκαν και τελικά
κανείς δεν είναι έτοιµος να αλλάξει το «παιχνίδι» προς τη κατεύθυνση των προτάσεων της ΕΠΓ.
Το εγχώριο misfit είναι τόσο µεγάλο που η ΕΕ αποτυγχάνει να µεταδώσει τις αξίες , τους στόχους
και τους κανόνες που εµπεριέχονται στην ΕΠΓ. Μια περαιτέρω συνεργασία προσκρούει τελικά
στο τεράστιο κόστος το οποίο δεν είναι διατεθειµένο, αλλά ούτε και ικανό, το καθεστώς Bouteflica
να αναλάβει (Hinnebusch R. (2006)
Ωστόσο, η ΕΕ, πέρα από την κοντόφθαλµη πολιτική επιδίωξης σταθερότητας, δεν πρέπει
να αγνοήσει τις δυνατότητες αλλαγής που βαρύνουν τους ίδιους τους Αλγερινούς, των οποίων τα
αυξανόµενα πολιτικά και οικονοµικά αιτήµατα θα µπορούσαν να αµφισβητήσουν σοβαρά την
κατάσταση. Η παραπάνω αµφισβήτηση δεν θεωρείται πιθανό να παρασυρθεί µεν από τα δυτικά
Για
περισσότερες
πληροφορίες
σχέσης
ΒρετανίαςΑλγερίας
:
http://www.theguardian.com/business/2014/feb/09/activists-britain-gas-grab-algeria-human-rights
89
Putnam (1988): Σύµφωνα µε τον Putnam, η µέσω διαπραγµατεύσεων επίλυση των διεθνών προβληµάτων δεν
εξαντλείται στο υπερεθνικό επίπεδο, όπου οι εκπρόσωποι των εµπλεκοµένων κρατών (που κατά τα φαινόµενα
αποτελούν ενιαία σύνολα, µε σαφή αίσθηση των συµφερόντων τους) επιδιώκουν δια της συνδιαλλαγής να επιτύχουν
στον µέγιστο δυνατό βαθµό τούς στόχους τους. Αντιθέτως, περιλαµβάνει και µια εσωτερική πολιτική πτυχή, η οποία
επιδρά καθοριστικά ως προς το περιεχόµενο των στόχων που υιοθετεί η κάθε πλευρά και των «κόκκινων γραµµών»
που χαράσσει. Οι διαπραγµατεύσεις, µε άλλα λόγια, διεξάγονται ταυτοχρόνως και παραλλήλως στο εξωτερικό αλλά
και στο εσωτερικό του εθνικού πολιτικού συστήµατος. Οι δε διαπραγµατευτές υποχρεούνται εκ της πολιτικής
πραγµατικότητας να έχουν στραµµένο το βλέµµα τους στο εντός των συνόρων τής χώρας ακροατήριό τους.
Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι µιας χώρας στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις δεν παύουν ούτε στιγµή να είναι παίκτες στο
εσωτερικό παιγνίδι εξουσίας και, συνεπώς, να λαµβάνουν σοβαρότατα υπ’ όψιν τις συνέπειες που µπορεί να έχουν οι
διεθνείς επιλογές τους στην διαµόρφωση των εσωτερικών πολιτικών ισορροπιών. Αντιδρώντας στις εσωτερικές
πιέσεις και τις διαφαινόµενες πολιτικές ευκαιρίες ή κινδύνους, λοιπόν, οι διαπραγµατευτές φροντίζουν, όχι απλώς να
επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για την χώρα τους εν γένει, αλλά και να διασφαλίσουν πολιτικό όφελος, ή
πάντως να περιορίσουν το πολιτικό κόστος.

40

ιδεώδη και το αξιακό περιβάλλον της ΕΕ, αλλά σίγουρα µπορεί να αποτελέσει για την ΕΕ
παράθυρο ευκαιρίας για πιο µακροπρόθεσµες πολιτικές επιδιώξεις της µετάδοσης και εξάπλωσης
του κοινοτικού κεκτηµένου της.

ΜΕΡΟΣ ∆
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Εντέλει όµως, έως σήµερα, και παρά την έλλειψη των ευκταίων πολιτικών
µεταρρυθµίσεων της ΕΠΓ, η ΕΕ προχώρησε και εντατικοποίησε την οικονοµική συνεργασία µε τις
χώρες εταίρους, όπως αναλύθηκε στο προηγούµενο µέρος. Οι αντικρουόµενοι στόχοι της ΕΠΓ
την οδήγησαν σε περιορισµένα αποτελέσµατα. Από τη µία πλευρά η ΕΠΓ καλείται να καλύψει τις
άµεσες, επιτακτικές και βραχυπρόθεσµες ανάγκες της ΕΕ και από την άλλη επιδιώκει να
διαµορφώσει ή έστω να επηρεάσει στη διαµόρφωση του δηµοκρατικού µέλλοντος των γειτονικών
της χωρών, σε µια εκ θεµελίων αλλαγή και µε µακροπρόθεσµη προοπτική. Και οι δύο στόχοι
έχουν ως αντίκρισµα τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει όµως µια ειδοποιός
διαφορά. Ο πρώτος (possession-εθνικός) στόχος δεν εκπληρώνει µια αναγκαία αρχή- συνθήκη της
ΕΠΓ, το ότι βοηθώντας τους τρίτους βοηθάµε την ΕΕ. Συγκεκριµένα γίνεται προσπάθεια να
βοηθηθεί η ΕΕ χωρίς να στηριχθούν πρώτα οι τρίτοι. Στη συγκεκριµένη περίπτωση οι τρίτες χώρες
καλούνται να αποδεχτούν την αποθαρρυντική προοπτική του απολυταρχισµού και αυταρχισµού ως
µια δεδοµένη κατάσταση που επιπλέον στηρίζεται και από τον δυνατό γείτονα τους, την ΕΕ. Όχι
µόνο δεν γίνεται αντιληπτή από τους πολίτες- γείτονες της ΕΕ, η βοήθειά της, αλλά πολλές φορές,
εκλαµβάνεται και ως εχθρική στάση90.
Πέραν αυτού, ο οικονοµικός φιλελευθερισµός που προάγεται στις χώρες αυτές όταν δεν
ακολουθείται από πολιτικές µεταρρυθµίσεις δεν µπορεί παρά να δηµιουργήσει µόνο
βραχυπρόθεσµα δείγµατα οικονοµικής ανάπτυξης και όχι µακρόβια οικονοµική ευηµερία. Στην
άλλη

περίπτωση

όµως,

η

ΕΠΓ

βραχυπρόθεσµα

έρχεται

αντιµέτωπη

µε

κινδύνους

αποσταθεροποίησης των χωρών που θα επιλέξουν τη σύµπλευσή τους µε τις ευρωπαϊκές αξίες.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα µιας τέτοιας επιλογής της ΕΠΓ αποτελεί η Ουκρανία, της οποίας η
εσωτερική αποσταθεροποίηση έχει προκαλέσει οξυµένα προβλήµατα στην ενεργειακή και ίσως όχι
µόνο σταθερότητα της περιοχής.
90

Για παράδειγµα, ο Επίτροπος Stefan Fühle µετά από µια δίωρη συζήτηση µε µια αιγυπτιακή ΜΚΟ
δήλωσε«∆εν είχα συνειδητοποιήσει ότι µας µισείτε» ∆ιαθέσιµο στο
:http://blogs.euobserver.com/debeuf/2012/11/15/eu-egypt-taskforce-the-perfect-misunderstanding/
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Συνοψίζοντας, στην παρούσα εργασία υποστηρίζεται ότι το πιο σοβαρό λάθος της ΕΕ κατά
την εφαρµογή της ΕΠΓ ήταν η ανακόλουθη εφαρµογή της πολιτικής αιρεσιµότητας που
προκλήθηκε από την αντιπαλότητα των στόχων της κατά την εφαρµογή τους( και κατά περίπτωση
εντείνεται ακόµη περισσότερο από την συµµετρική σχέση της ΕΕ µε την ενδιαφερόµενη χώρα).
Αυτή η ασυνέπεια και ασυνέχεια, απετέλεσε καίριο σηµάδι στις χώρες εταίρους που κυβερνώνται
από αυταρχικά καθεστώτα ότι η ΕΕ, όχι µόνο θα διατηρήσει τις σχέσεις της µαζί τους όποια κι αν
είναι η συµπεριφορά τους, αλλά ακόµα και θα τις εντείνει. Αν λοιπόν στο ταυτόχρονο παιχνίδι των
διαπραγµατεύσεων (διεθνές και εγχώριο) η χώρα εταίρος ενθαρρύνεται από εγχώριους δρώντες
(entrepreneurs, ελίτ και lobbies) να προχωρήσει σε µια στενότερη συνεργασία µε την ΕΕ µέσα στα
πλαίσια της ΕΠΓ , και αφού και η ίδια το επιθυµεί γιατί εξασφαλίζεται η µακροβιότητα της, τότε
θα προχωρήσει µε ασφάλεια προς αυτή91. Εναπόκειται έπειτα στην ΕΕ να εξασφαλίσει τα
συµφωνηθέντα. Αν πάραυτα οι εγχώριες οµάδες συµφερόντων, περιφερειακοί παίκτες και το ήδη
διαµορφωµένο περιβάλλον (veto players, advocacy coalitions, democracy blockers92) αδιαφορεί ή
ακόµη και αντιτίθενται σθεναρά στην προοπτική διάχυσης του ευρωπαϊκού ιδεώδους εκεί, η
αυταρχική κυβέρνηση απλά θα αγνοήσει τα καλέσµατα της ΕΠΓ και θα επιλέξει το είδος της
συνεργασίας που την εξυπηρετεί χωρίς να διακινδυνεύσει µια έστω και πολιτική επιφανειακή
δέσµευση93.
Επιπλέον, καίριο συµπληρωµατικό ρόλο διαδραµατίζει το τεράστιο πολιτικό κόστος που
καλείται να αναλάβει το απολυταρχικό καθεστώς.(Hüllen V., 2010). Το δίληµµα που
αντιµετωπίζει ένα καλά εδραιωµένο µεν αλλά απολυταρχικό καθεστώς του «ή αλλάζεις ή σε
αλλάζουν», µετατρέπει την ΕΠΓ από δυνατότητα σε απειλή. Εποµένως, ακόµη και αν οι
επιδιωκόµενοι στόχοι της ΕΠΓ δεν ήταν αντικρουόµενοι, το ενδεχόµενο ένα παρόµοιο καθεστώς
µε εκείνα του Αλγερίας και του Αζερµπαϊτζάν να προχωρήσει σε πολιτικές µεταρρυθµίσεις δεν
είναι ιδιαίτερα πιθανό. Μόνο αν πιεστεί ή (και) πειστεί από άλλους εγχώριους δρώντες και
ταυτόχρονα παραµείνει ισχυρή και ξεκάθαρη η βούληση του διεθνή παράγοντα (στην προκειµένη
περίπτωση της ΕΠΓ), θα διαλέξει την αρχή «more for more»ως επιλογή. Σε αυτό το σηµείο, η ΕΠΓ
91

χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το Αζερµπαϊτζάν
Χρησιµοποιείται η έννοια του «democracy blocker» ως ενός είδους ισχυρού και αυταρχικού περιφερειακού
παράγοντα που έχει τη δυνατότητα και είναι πρόθυµος να επηρεάσει, αν και όχι πάντα άµεσα, τις εγχώριες πολιτικές
επιλογές της χώρας στόχου για τη προαγωγή της δηµοκρατίας. Η δυναµική για την επιρροή προέρχεται από την
στρατιωτική, οικονοµική και σε κάποιο βαθµό την πολιτιστική διασύνδεση µε τη χώρα-στόχο(Whitehead 2005,
Babayan 2011) Σε πολλές περιπτώσεις η Ρωσία έχει χαρακτηριστεί ως «democracy blocker» στη προσπάθεια
ανάπτυξης της ΕΠΓ και εξευρωπαϊσµού χωρών του Νότιου Καυκάσου και της Ανατολικής Ευρώπης( όπως στην
Ουκρανία , Αρµενία, Λευκορωσία) (Grant 2011, Leigh 2014, Kopecek 2011, Haukkala 2011). Σχετικά µε τον ρόλο της
Ρωσίας
επίσης
:
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/10/what-happens-caucasus-when-rus2014102972425540341.html και http://www.washingtonpost.com/opinions/david-j-kramer-there-will-be-no-win-windeal-with-putin/2014/12/11/a70df8c4-7fd2-11e4-9f38-95a187e4c1f7_story.html
93
χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Αλγερία
92
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έχει έναν άλλο ξεκάθαρο στόχο, να αφουγκραστεί και να στηρίξει την κοινωνία πολιτών µε τα
µέσα που διαθέτει (οικονοµικά, διπλωµατικά, πολιτικά, υλικοτεχνικά) γιατί είναι εκείνη που
(πρέπει να) επιλέγει τη στιγµή, την κατεύθυνση και τα όρια της µετασχηµατιστικής επίδρασης της
ΕΠΓ94.
Εντέλει, όπως αναφέρει και ο Biscop, η ΕΕ καλό θα ήταν να συνειδητοποιήσει ότι : « οι
Γείτονες µόνο τυχαία ζουν ο ένας δίπλα στο άλλο - µια γειτονιά δεν συνιστά αυτοµάτως και
αναγκαστικά µια κοινότητα. Οι πρώτες εµπειρίες της ΕΠΓ αποδεικνύουν ότι η δηµιουργία µιας
κοινότητας95 είναι µια πολύ αργή και δύσκολη διαδικασία. Αλλά αν η ΕΕ θελήσει να διαχειριστεί
τις στρατηγικές και τις πολιτικές της µε ειλικρίνεια, και να τις προσαρµόσει όπου είναι
απαραίτητο, θα πρέπει τουλάχιστον να ακολουθήσει µια συνεχή διαδικασία..» Μια διαδικασία που
δεν θα θέτει µαξιµαλιστικούς στόχους αλλά ούτε και θα παρουσιάζει µινιµαλιστικά αποτελέσµατα.
Μια διαδικασία µε ειλικρινείς, σταθερούς, εφικτούς, και ανθρωποκεντρικούς στόχους. Μια
διαδικασία που θα προάγει το acquis communautaire στην γειτονιά της ΕΕ, µετατρέποντας την
ίδια, τελικά, σε πολιτικό καθoριστή παγκόσµιων εξελίξεων96 και ωθώντας παράλληλα τις
συνορεύουσές της χώρες σε µια συνεχή πορεία εκδηµοκρατισµού και ευηµερίας. Μια διαδικασία
που θα βγάλει την ευρύτερη περιοχή από το «δαχτυλίδι της φωτιάς» που την έχει κυκλώσει τα
τελευταία 10 χρόνια97.

94

Για παράδειγµα , οι κυρίαρχες αντιλήψεις της κοινής γνώµης και η πολιτική κληρονοµιά του Νότου
Ως «δαχτυλίδι φίλων» και «περιµετρική ταινία» είχαν χαρακτηριστεί οι χώρες εταίροι της ΕΕ στα πλαίσια
της ΕΠΓ , κατά την αρχή της διαµόρφωσής και υλοποίησης της.
96
Σύµφωνα µε το Freedom House η διεθνής κοινότητα την τελευταία δεκαετία, βιώνει ένα φαινόµενο που είναι
γνωστό ως «σύγχρονος αυταρχισµός», στον οποίο κατά βάση αντιδηµοκρατικές κυβερνήσεις (πχ Αζερµπαϊτζάν,
Αλγερία, Αίγυπτος, Κίνα, Ρωσία) έχουν ενισχύσει την παραµονή τους στην εξουσία, κάνοντας τουλάχιστον µερικές
από ένα κοινό σύνολο παραχωρήσεων προκειµένου να δηµιουργήσουν µια απατηλή αίσθηση εκδηµοκρατισµού». Η
διάρκεια και η σοβαρότητα της παρούσης επικίνδυνης περιόδου που διανύουµε θα εξαρτηθεί από την ποιότητα
απάντησης των δηµοκρατικών κρατών. ∆ιαθέσιµο στο: https://freedomhouse.org/blog/twilight-modernauthoritarianism#.VIzAHSusX-7
97
Το άρθρο «Europe’s ring of fire»αναφέρει ότι οι γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
περισσότερο από ποτέ ταραγµένες, ενώ τονίζει ότι η ΕΠΓ δεν έχει πετύχει τους στόχους της . Μάλιστα συγκρίνει τον
µαξιµαλιστικό στόχο της ΕΠΓ , αυτόν του να φτιάξει ένα «δαχτυλίδι φίλων» για την ΕΕ, µε την πραγµατικότητα
πρόκλησης ενός «δαχτυλιδιού φωτιάς» γύρω από αυτήν. Ο όρος « ring of fire» δανείστηκε από ένα τραγούδι του Cash
J. (1963)µε τον οµώνυµο τίτλο και µε χαρακτηριστικούς στίχους: «..and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I
fell into a ring of fire…». Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.economist.com/news/europe/21618846european-unions-neighbourhood-more-troubled-ever-europes-ring-fire
95
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ∆ΕΙΚΤΕΣ
Πίνακας Ι : Deep Democracy Indicators
(παρουσίαση/σύγκριση δεικτών µέτρησης της δηµοκρατίας, σταθερότητας , ελευθερίας κ.α από έξι διεθνείς οργανισµούς, αφορά τρείς χώρες
της ΕΠΓ : Αζερµπαϊτζάν, Λευκορωσία, Αλγερία, όπως παρακάτω)
Index: D
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D1: The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy. Κατάταξη 165 χωρών σε σχέση µε τη κατάσταση της δηµοκρατίας. Ο δείκτης
βασίζεται σε πέντε κατηγορίες: εκλογική διαδικασία και πλουραλισµό των ατοµικών ελευθεριών, λειτουργία της Κυβέρνησης, συµµετοχή στην
πολιτική και πολιτική κουλτούρα. Οι χώρες τοποθετούνται µέσα σε έναν από τους τέσσερις τύπους των καθεστώτων: (1) πλήρης δηµοκρατία (2)
ατελής
δηµοκρατία
(3)
υβριδικό
καθεστώς
και
(4)
αυταρχικό
καθεστώς.
∆ιαθέσιµα
στα:
http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex12
99
D2: Fragiles States index 2014 score: Score 0= best 120=worst, Οι χώρες τοποθετούνται µέσα σε µια από τις έντεκα καταστάσεις: (very )
sustainable , (very)stable ( less) , (very) (high*) warning, (very) (high) alert. ∆ιαθέσιµα στο : http://ffp.statesindex.org/
100
D3: Nations in transit Democracy index (**αφορούν µέσο όρο- αναλυτικά στους πίνακες ΙΙ και ΙΙΙ) Freedom in House , Score 1= best 7=worst,
αναλυτική παρουσίαση στους επόµενους 2 πίνακες διαθέσιµα στα: https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2014/azerbaijan#.VG8k0_msX-4
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2009/azerbaijan#.VG8k_vmsX-4
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2006/azerbaijan#.VGyInvmsX-4
https://freedomhouse.org/report/nationstransit/2006/belarus#.VGyJ6_msX-4 κλπ
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D4: World Press Freedom index Reporters without borders Score
1= best
to 169 (2007) , 178(2010 και 180(2013)
http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1034
,
http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1043
http://en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=34
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D5: Global Peace Index ( ειρήνη και ασφάλεια) αύξηση του score ισοδυναµεί µε χειροτέρευση () της ειρήνης και ασφάλειας στη χώρα
(ενδεικτικές τιµές Ισλανδία 1189 best και Συρία 3650 worst performance)
διαθέσιµα στα: http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/2014%20Global%20Peace%20Index%20REPORT.pdf για το 2014
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2011/09/2012-Global-Peace-Index-Report.pdf για το 2009 και 2012
103
D6 : Corruption Perception index, Transparency International, Score
100= best 1= worst http://www.transparency.org/cpi2013 ,
http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/ , http://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2005/0/
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Πήγή: The Fund for Peace , διαθέσιµο στο http://ffp.statesindex.org/rankings-2014
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Πίνακας V:
∆ΕΙΚΤΗΣ «ΕΥΘΡΑΥΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ- ΕΙΡΗΝΗΣ» ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ
ΕΠΓ

Πηγή :Center for Systematic Peace , διαθέσιµο στο : http://www.systemicpeace.org/ GLOBAL REPORT 2014
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Γράφηµα: Polity IV Individual Country Regime Trends, 1946-2013
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Πηγή: Polity IV Individual Country Regime Trends, 1946-2013 διαθέσιµο στο : http://www.systemicpeace.org/polity/polity4x.htm
The Polity IV Country Reports contain a graphic in the upper right hand corner that tracks the country’s annual Polity scores from 1946 to present with a referent grid
denoting vertical thresholds for Democracy (+6 and above) and Autocracy (-6 and below) and a horizontal line indicating the end of the Cold War (1991). The trend graph
includes information on special Polity conditions, including periods of factionalism (POLCOMP = 6 or 7; Polity trend line denoted in RED), [Regime POLITY scores are
generally plotted over time using a SOLID BLUE LINE but As the research shows that periods of "factionalism" are particularly problematic for the durability of
established regime authority patterns, we plot these special periods of "factionalism" with a SOLID RED LINE. Interruption]
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Fragile states index: Αζερµπαϊτζάν και Αλγερία

Πηγή: FFP, Country by country Trend Analysis, διαθέσιµα στα: http://ffp.statesindex.org/2014-azerbaijan και http://ffp.statesindex.org/2014-algeria
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β104
Trade balance
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Στο παρόν Παράρτηµα παρουσιάζονται στοιχεία και δεδοµένα που δείχνουν τις σχέσεις( εµπορικές , οικονοµικές,
κ.α της ΕΕ µε τις επιλεχθείσες χώρες
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