Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014

Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουαλία
Βασίλης Γιαννακόπουλος, γεωστρατηγικός αναλυτής
www.geostrategy.gr
geostrategical@yahoo.gr

Το Μάιο του 2012, πραγµατοποιήθηκε στο Σικάγο
η µεγαλύτερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, στην
οποία συµµετείχαν περισσότερες από 50 χώρες.
Τότε, η Συµµαχία αντιµετώπιζε δυσεπίλυτα µείζονα
προβλήµατα σε οικονοµικό και επιχειρησιακό
επίπεδο, που καθιστούσαν δυσοίωνο το µέλλον
της. Οι περισσότερες χώρες µέλη της Ατλαντικής
Συµµαχίας, στην προσπάθειά τους να περιορίσουν
τις κρατικές τους δαπάνες, είχαν µειώσει δραστικά
τα αµυντικά τους κονδύλια. Ακόµη και οι Ηνωµένες
Πολιτείες είχαν αποφασίσει περικοπές των
αµυντικών τους δαπανών, κατά τουλάχιστον 450
δισ. δολάρια για την τρέχουσα δεκαετία.
Τις επόµενες ηµέρες, 4 και 5 Σεπτεµβρίου 2014, θα
πραγµατοποιηθεί η νέα σύνοδος κορυφής του
ΝΑΤΟ στο Νιούπορτ της Ουαλίας. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των 28 αρχηγών
κρατών της Συµµαχίας, µετά την προσάρτηση της Κριµαίας στη Ρωσία και τη στρατιωτική
υποστήριξη από ρωσικής πλευράς των φιλορώσων ανταρτών στην ανατολική και νότια
Ουκρανία.
Εκ των πραγµάτων λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συνόδου, οι συζητήσεις θα εστιασθούν
αφενός γύρω από την αντίδραση του ΝΑΤΟ στη «ρωσική επιθετικότητα», αφετέρου στη
χάραξη µιας νέας µακροπρόθεσµης στρατηγικής, την οποία η Συµµαχία και κυρίως η
Ουάσιγκτον ευελπιστεί να σχεδιάσει, να υιοθετήσει και να εφαρµόσει έχοντας στραµµένο το
βλέµµα της προς τη Μόσχα.
Σύµφωνα µε έγγραφο του αµερικανικού κογκρέσου, η επίσηµη ατζέντα της συνόδου, κατά την
οποία θα προεδρεύσει για τελευταία φορά ο γενικός γραµµατέας του ΝΑΤΟ Άντερς Φογκ
Ράσµουσεν που θα αντικατασταθεί από τον πρώην πρωθυπουργό της Νορβηγίας Τζενς
Στόλτενµπεργκ, αναµένεται να επικεντρωθεί σε τρία βασικά θέµατα:


Πρώτον, στην αύξηση της ετοιµότητας των συµµαχικών δυνάµεων, την ενίσχυση της
συλλογικής άµυνας και της επιχειρησιακής δυνατότητας της Συµµαχίας,
συµπεριλαµβανοµένης τόσο της αποστολής στρατευµάτων όσο και της διεξαγωγής
περισσότερων στρατιωτικών ασκήσεων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.



∆εύτερον, στη σχεδιαζόµενη απόσυρση της ∆ιεθνούς ∆ύναµης Αρωγής για την
Ασφάλεια του Αφγανιστάν (International Security Assistance Force - ISAF) στα τέλη
του 2014 και την έναρξη µιας νέας εκπαιδευτικής αποστολής των αφγανικών
ενόπλων δυνάµεων.



Τρίτον, στην αύξηση της ΝΑΤΟϊκής υποστήριξης προς χώρες εταίρους εκτός της
Συµµαχίας, συµπεριλαµβανοµένης µιας νέας πρωτοβουλίας µε στόχο την
οικοδόµηση της αµυντικής τους ικανότητας (Defense Capacity Building Initiative).

Θα πρέπει να τονίσουµε ότι στην παρούσα φάση είναι λογικό να συµπεριληφθούν στην
ατζέντα της συνόδου και τα µείζονα θέµατα της συνεχιζόµενης αστάθειας στη Βόρεια Αφρική
και τη Μέση Ανατολή (Λιβύη, Ισραήλ, Παλαιστίνη, Συρία, Ιράκ, κτλ). Θέµατα τα οποία
προβληµατίζουν συγκεκριµένες ΝΑΤΟϊκές χώρες σε επίπεδο ασφάλειας, όπως για
παράδειγµα την Τουρκία, την Ελλάδα και την Ιταλία. Για «άγνωστους λόγους», η αµερικανική
πλευρά δεν επιθυµεί να θέσει ως κύριο θέµα τις τρέχουσες εξελίξεις στον αραβικό κόσµο.
Εποµένως, τα κύρια θέµατα θα περιστρέφονται γύρω από την αντίδραση του ΝΑΤΟ στα όσα
συµβαίνουν στην ανατολική Ευρώπη, ενώ τα θέµατα της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης
Ανατολής απλά θα αναφερθούν χωρίς να ληφθούν αποφάσεις. Το ερώτηµα που προκύπτει
για την Ελλάδα είναι «αν η Αθήνα έχει ζητήσει από το ΝΑΤΟ να θέσει ως θέµα της συνόδου
την ασύµµετρη απειλή της συνεχώς αυξανόµενης µεταναστευτικής ροής».

Συλλογική άµυνα και επιχειρησιακή δυνατότητα
Ο πυρήνας της προαναφερθείσας πρωτοβουλίας του ΝΑΤΟ για συλλογική άµυνα αναµένεται
να είναι ένα «Σχέδιο ∆ράσης Ετοιµότητας» (Readiness Action Plan - RAP), επικεντρωµένο
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, που θα περιλαµβάνει αύξηση των στρατιωτικών
υποδοµών, ανάπτυξη εξοπλισµών, καθορισµό βάσεων για την ανάπτυξη επιπλέον
στρατευµάτων, αλλά και τη διεξαγωγή περισσότερων στρατιωτικών ασκήσεων στην περιοχή.
Επιπρόσθετα, τo «Σχέδιο ∆ράσης Ετοιµότητας» αναµένεται να περιλαµβάνει νέες διαδικασίες
έγκαιρης προειδοποίησης, συνεχή εκτίµηση της απειλής, νέα αµυντικά σχέδια διαχείρισης
κρίσεων, καθώς και διαδικασίες για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των
συµµάχων. Όπως δηµοσιεύθηκε από τους Times του Λονδίνου (24 Ιουλίου 2014), µια
αναµενόµενη απόφαση της συνόδου κορυφής, εφόσον δεν υπάρξουν σοβαρές ενδοΝΑΤΟϊκές
αντιδράσεις, θα είναι η επέκταση των υφιστάµενων στρατιωτικών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ
στο Szeczin της Πολωνίας, προκειµένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη µιας σηµαντικής
ΝΑΤΟϊκής δύναµης που θα έχει ως αποστολή της την αντιµετώπιση της ρωσικής απειλής.
Ένας από τους προβληµατισµούς της Ουάσιγκτον, για να συµφωνηθεί και να εφαρµοσθεί η
νέα ΝΑΤΟϊκή στρατηγική στην Ευρώπη, είναι η πολιτική βούληση αρκετών χωρών µελών να
επενδύσουν στον αµυντικό τοµέα, δεδοµένης της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης και της
λιτότητας. Σύµφωνα µε πρόσφατες δηλώσεις του γ.γ. του ΝΑΤΟ, Άντερς Φογκ Ράσµουσεν,
στη διάρκεια του 2013, µόνο τρεις ευρωπαϊκές συµµαχικές χώρες και οι Ηνωµένες Πολιτείες
διέθεσαν περισσότερο από το 2% του ΑΕΠ τους για αµυντικές δαπάνες. Συγκεκριµένα, το
Ηνωµένο Βασίλειο, η Εσθονία και η Ελλάδα (το 2,34% του ΑΕΠ, σύµφωνα µε πρόσφατη
δήλωση του Έλληνα Α/ΓΕΕΘΑ Μιχαήλ Κωσταράκου) και κατ’ αυτόν τον τρόπο ικανοποίησαν
το ΝΑΤΟϊκό στόχο του 2% του ΑΕΠ, ενώ οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες µέλη της
Συµµαχίας διέθεσαν κατά µέσο όρο µόνο το 1,6% του ΑΕΠ τους. Επιπρόσθετα, αρκετοί
Αµερικανοί αξιωµατούχοι υποστηρίζουν ότι οι αµυντικές δαπάνες σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες δεν είναι µόνο πολύ χαµηλές, αλλά ταυτόχρονα είναι και αναποτελεσµατικές, µε
κόστος δυσανάλογα υψηλό για το προσωπικό των ενόπλων δυνάµεων εις βάρος της
έρευνας, της ανάπτυξης και των εξοπλιστικών προγραµµάτων. Για παράδειγµα, το 2013,
µόνο τέσσερις χώρες µέλη (η Γαλλία, η Τουρκία, το Ηνωµένο Βασίλειο και οι Ηνωµένες
Πολιτείες) διέθεσαν περισσότερο από το 20% των αµυντικών δαπανών τους, για την αγορά
σηµαντικού αµυντικού εξοπλισµού.
Είναι λοιπόν σαφές ότι µια από τις προτεραιότητες της αµερικανικής κυβέρνησης αναµένεται
να είναι η εξασφάλιση της «επίσηµης» δέσµευσης των συµµάχων για αύξηση των αµυντικών
δαπανών. Λέµε «επίσηµης», διότι η Ουάσιγκτον δεν θα περίµενε τη διεξαγωγή της συνόδου
κορυφής, προκειµένου να εξασφαλίσει αυτή τη δέσµευση. Εκτιµάται ότι, εδώ και αρκετούς
µήνες, Αµερικανοί αξιωµατούχοι έχουν έρθει σε επαφή µε τις ηγεσίες και τα αρµόδια
υπουργία όλων των χωρών µελών, διαπραγµατευόµενοι και σε κάποιες περιπτώσεις
ασκώντας πιέσεις για την «πολυπόθητη» πολιτική βούληση. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον δεν θα
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πρέπει να τρέφει αυταπάτες για τη δυνατότητα αύξησης των αµυντικών δαπανών του
συνόλου των χωρών µελών της Συµµαχίας, τουλάχιστον βραχυ-µεσοπρόθεσµα.
Προκειµένου να πεισθούν οι Ευρωπαίοι εταίροι και να αυξήσουν τις αµυντικές τους δαπάνες,
ο πρόεδρος Οµπάµα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Πολωνία στις 3 Ιουνίου 2014,
ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την έγκριση ενός δισ. δολαρίων από το κογκρέσο, για τη
χρηµατοδότηση της αναβάθµισης της αµυντικής ικανότητας των Ευρωπαίων συµµάχων. Τα
χρήµατα αυτά θα αφορούν πέντε συγκεκριµένους τοµείς:
 Αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Ευρώπη (440 εκατ. δολάρια).
 Βελτίωση των υπαρχόντων στρατιωτικών υποδοµών (250 εκατ. δολάρια).
 Αποστολή αµερικανικού στρατιωτικού εξοπλισµού στην Ευρώπη (125 εκατ. δολάρια).
 Ενίσχυση της συµµετοχής των ενόπλων δυνάµεων των ΗΠΑ σε στρατιωτικές
ασκήσεις µε τους Ευρωπαίους συµµάχους (75 εκατ. δολάρια).
 Ενίσχυση της αµυντικής ικανότητας των νεότερων χωρών µελών του ΝΑΤΟ και των
χωρών εταίρων (110 εκατ. δολάρια).

Αφγανιστάν
Αυτή θα είναι η τελευταία Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ πριν από την προγραµµατισµένη
απόσυρση της ISAF, σηµατοδοτώντας το τέλος της πλέον µακροχρόνιας και ευρείας
πολεµικής αποστολής στην ιστορία της Συµµαχίας. Μιας αποστολής που αντιµετώπισε κατ’
επανάληψη τις επικρίσεις τουλάχιστον της κοινής γνώµης, ακόµη και στις χώρες µέλη του
ΝΑΤΟ.
Στη διάρκεια της συνόδου κορυφής αναµένεται να παρουσιασθούν τα νέα σχέδια του ΝΑΤΟ
για το Αφγανιστάν. Συγκεκριµένα, αναµένεται να αποφασισθεί(;) η αποστολή περίπου 4.000
στρατιωτικών, από τις αρχές του 2015, προκειµένου να συνεχίσουν την εκπαίδευση των
Αφγανικών ∆υνάµεων Εθνικής Ασφάλειας (Afghan National Security Forces - ANSF). Το
ΝΑΤΟ ήδη έχει εκπονήσει το επιχειρησιακό-εκπαιδευτικό σχέδιο «Επιχείρηση Αποφασιστικής
Υποστήριξης» (Operation Resolute Support), αλλά εκκρεµεί η οριστικοποίηση της διµερούς
συµφωνίας ασφάλειας (Bilateral Security Agreements - BSA) των Ηνωµένων Πολιτειών µε
την αφγανική κυβέρνηση.
Σύµφωνα µε επίσηµα έγγραφα του ΝΑΤΟ, στις αρχές Αυγούστου 2014, η συνολική δύναµη
της Συµµαχίας στο Αφγανιστάν ανερχόταν σε 44.229 στρατιώτες, εκ των οποίων 30.700 από
τις Ηνωµένες Πολιτείες, 4.000 από το Ηνωµένο Βασίλειο και 2.250 από τη Γερµανία.

Πρωτοβουλία οικοδόµησης αµυντικής ικανότητας
Τo τρίτο θέµα-στόχος της συνόδου κορυφής είναι η ενίσχυση των σχέσεων µε µη-µέλη του
ΝΑΤΟ, που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν µε την συµµαχία. Ήδη, για το θέµα αυτό, οι
Ηνωµένες Πολιτείες και το Ηνωµένο Βασίλειο έχουν ζητήσει από το ΝΑΤΟ αποτελεσµατική
παροχή βοήθειας και εκπαίδευσης σε επίπεδο ασφάλειας, σε χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ουκρανία, σε χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης
Ανατολής, όπως η Λιβύη και το Ιράκ, καθώς και στην περιοχή των Βαλκανίων.
Στη Λιβύη, µετά την πτώση του κανταφικού καθεστώτος, το έλλειµµα εσωτερικής ασφάλειας
απέτρεψε την προώθηση ΝΑΤΟϊκών στρατιωτικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Στην
Ουκρανία, όµως, το ΝΑΤΟ έχει στείλει έναν αριθµό στρατιωτικών εκπαιδευτών, προκειµένου
αφενός να επιτευχθεί ένας νέος αµυντικός σχεδιασµός, αφετέρου να βελτιωθεί η διοίκηση και
ο έλεγχος των ουκρανικών ενόπλων δυνάµεων, καθώς και ο τοµέας της διοικητικής µέριµνας.
Παρόλα αυτά, οι σύµµαχοι δεν µπόρεσαν να καταλήξουν σε συµφωνία για την παροχή πιο
ουσιαστικής βοήθειας, κυρίως λόγω των διαφορετικών απόψεων σχετικά µε τη µορφή και την
έκταση των σχέσεων του ΝΑΤΟ µε την Ουκρανία.

«Τέτοια προγράµµατα θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως µια προσπάθεια για την ενίσχυση
της περιφερειακής και της παγκόσµιας σταθερότητας» ή όπως τόνισε µε νόηµα ο Άντερς
Φογκ Ράσµουσεν στην πρόσφατη οµιλία του µε θέµα “Future NATO” (19 Ιουνίου 2014),
«υποστηρίζοντας τους εταίρους σου, υποστηρίζεις τον εαυτό σου». Βέβαια, δεν διευκρίνισε
για ποιους λόγους έχει επιλεγεί η Ουκρανία και η Λιβύη. Μήπως, επειδή «η Ουκρανία συνιστά
τη χώρα κλειδί για τη διακοπή της προµήθειας υδρογονανθράκων από τη Ρωσία προς την
Ευρώπη», ενώ «η Λιβύη, µαζί µε το Αζερµπαϊτζάν, το ιρακινό Κουρδιστάν και το Ισραήλ,
συνιστούν τις χώρες που θα µπορούσαν βραχυ-µεσοπρόθεσµα να αντικαταστήσουν ως ένα
βαθµό αυτή την ποσότητα υδρογονανθράκων;».
Είναι προφανές ότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουαλία χαρακτηρίζεται ως µείζονος
σηµασίας, καθώς αναµένεται να ληφθούν επίσηµα σηµαντικές αποφάσεις κυρίως για την
Ευρώπη και τη Ρωσία. Αν η Ουάσιγκτον πετύχει τους προαναφερθέντες στόχους της, τότε:
 Το ΝΑΤΟ θα υιοθετήσει µια πιο συγκεκριµένη αποστολή. Την αποτροπή της ρωσικής
απειλής, η οποία προέκυψε ως αποτέλεσµα κυρίως των εξελίξεων που ξεκίνησαν
πριν από περίπου ένα χρόνο στην Ανατολική Ευρώπη.
 Θα ανατραπεί η υφιστάµενη ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, µε µια περισσότερο
ελεγχόµενη από αµερικανικής πλευράς ροή υδρογονανθράκων, µε ότι αυτό
συνεπάγεται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και την οικονοµία της
Ευρώπης. Αντίστοιχα, αναµένεται επιδείνωση και της ρωσικής οικονοµίας, καθώς
πέρα από την υφιστάµενη ευρω-ρωσική ενεργειακή συνεργασία, θα πληγεί και η
µεταξύ τους οικονοµική συνεργασία.
 Αποµακρύνεται περαιτέρω η πιθανότητα σχεδιασµού και εφαρµογής µιας κοινής
ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και άµυνας.
 Τέλος, δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για µια µακροχρόνια τριβή µεταξύ της
Ρωσίας και των ανατολικοευρωπαίων εταίρων του ΝΑΤΟ.
Πάντως, οι αµερικανικοί σχεδιασµοί για το µέλλον της Συµµαχίας ίσως δηµιουργήσουν
προβλήµατα συνοχής στους κόλπους της Συµµαχίας, καθότι δεν είναι απίθανο για κάποια
θέµατα να αντιδράσουν συγκεκριµένες χώρες µέλη του ΝΑΤΟ, όπως για παράδειγµα η
Γαλλία.

4

