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Alegeri în
Germania

Angela Merkel – cronica
unei victorii anunţate

După două mandate de
cancelar şi o perioadă de criză
traversată de nemţi fără mari
turbulenţe, Angela Merkel a
obţinut o victorie istorică în
alegerile legislative germane din
22 septembrie şi va deveni pentru
a treia oară şefa guvernului
federal.

N

umai că aliatul său
liberal – FDP, a fost
expulzat din Parlament,
pentru prima oară în istoria ţării,
nereuşind să atingă pragul de 5
procente din voturi, şi asta pentru
că a obţinut numai 4,8%. Astfel că,
în mod logic, Angela Merkel va
trebui să negocieze „o mare coaliţie”
cu Partidul Social Democrat, care a
adunat 25,7% din voturi. La 59 de
ani, Angela Merkel îşi reconfirmă
statutul de cea mai puternică
femeie din lume, fiind primul lider
european reales în fruntea unui stat
de la începerea crizei financiare şi

10

monetare care a zguduit Uniunea
Europeană.

Negocieri pentru
o mare coaliţie

Angela Merkel ( supranumită
“Mutti” pentru că şi-a construit
imaginea unei femei care răzbeşte în
vremurile grele) a apărut zâmbitoare
în faţa susţinătorilor săi, felicitânduse pentru „un rezultat bun” şi pentru
a promite „patru noi ani de succes”.
Prin această victorie, ea se ridică la
nivelul predecesorilor săi, Konrad
Adenauer şi Helmut Kohl. Cu
41,5%, CDU (Uniunea CreştinDemocrată) -alături de ramura
bavareză CSU- obţine cel mai ridicat
scor electoral de la reunificarea
Germaniei, în 1990. În schimb,
pentru stânga, rezultatul alegerilor
este mai mic decât cel obţinut în
legislativele din 2009. SPD a adunat
25,7%, Verzii au înregistrat o scădere
de 2,2%, ajungând la 8,4% din
voturile exprimate, iar Die Linke

(stânga radicală) a coborât cu 3,3%,
oprindu-se la 8,6 procente. De
asemenea partidul anti-european,
Alternativa pentru Germania, nu
intră în Parlament. Pentru Merkel,
urmează negocieri complicate cu
rivalii social-democraţi, al căror
lider, marele învins Peer Steinbrück,
a refuzat să intre într-un guvern cu
creştin-democraţii, dar excludea
totodată orice fel de “cartel al stângii
între SDP, Verzi şi partidul Die
Linke”.

Promisiuni
de 28,5 mld.euro

Programul electoral al CDU
a fost criticat şi de rivalii socialdemocraţi, şi de aliaţii liberali, dar şi
de membri ai propriului partid. Sunt
127 de pagini de promisiuni – multe
specifice segmentului de centrustânga, cum ar fi renunţarea la energia
atomică şi stabilirea unui salariu
minim - care nu vor putea fi ţinute
decât printr-o îndatorare masivă a

bugetului, potrivit criticilor citaţi de
revista Der Spiegel. 7,5 miliarde de
euro ar trebui să se îndrepte către
creşterea deducerii standard din
impozitul pe venit, acordată pentru
fiecare copil din familie. Pentru
realizarea acestui lucru, alocaţiile
familiale ar trebui majorate cu 35 de
euro în raport cu nivelul lor actual,
de 184 de euro lunar pentru fiecare
copil, în cazul primilor doi urmaşi.
Introducerea unei pensii “pentru
mame”, destinată femeilor care au
crescut copii, sau majorarea pensiilor
de invaliditate pentru persoanele
aflate în incapacitate de muncă ar
duce şi ele la cheltuieli de până la
20 de miliarde de euro, a calculat
cotidianul Handelsblatt. Mai există
o mulţime de alte promisiuni mai
mici, de la facilităţi mai bune în şcoli
până la scutiri pentru proprietarii
care fac îmbunătăţiri la sistemele
de securitate ale caselor. În plus,
Angela Merkel a promis majorarea
investiţiilor în infrastructură cu un

