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Prorosyjski prezydent Zeman faworytem wyborów w Czechach
Kolejne negocjacje w sprawie postania nowego rządu Merkel
Do czwartku powinny zakończyć się wstępne rozmowy o utworzeniu koalicji rządowej pomiędzy
chadeckimi partiami CDU/CSU, którym przewodzi Angela Merkel, a socjaldemokratami (SPD) Martina
Schulza.
Jeśli władze wszystkich trzech partii ocenią je pozytywnie, możliwe będą właściwe rozmowy
koalicyjne, które miałyby potrwać do końca stycznia.
Po najgorszym w historii RFN wyniku wyborczym we wrześniu ub.r. przywódcy SPD byli początkowo
przeciwko trzeciej Ḁ眀椀攀氀欀椀攀樀 koalicji ᴀ pod kierownictwem kanclerz Merkel. Zmienili jednak zdanie
fiasku rozmów w sprawie utworzenia tzw. koalicji jamajskiej, które chadecy prowadzili z liberałami i
Zielonymi.
Nie jest jednak przesądzone, że negocjacje CDU/CSU z SPD zakończą się sukcesem. Partie mają
bowiem różne propozycje w kilku dziedzinach. W przeciwieństwie do chadeków politycy SPD chcą
głębszej integracji w ramach UE i większych wydatków socjalnych oraz sprzeciwiają się wyższym
nakładom na obronność i zmianom dotychczasowej polityki migracyjnej.
Z kolei ograniczenia migracji do Niemiec domaga się bawarska CSU. Jesienią w Bawarii odbędą się
wybory regionalne, w których chadecy mogą stracić dużą część głosów na rzecz antyimigranckiej
Alternatywy dla Niemiec (AfD).
Wyzwaniem jest również decyzja liderów SPD, by ewentualną umowę koalicyjną poddać pod
głosowanie, w którym będą mogli wziąć udział wszyscy członkowie partii (jest ich ponad 430 tys.).
Oznacza to, że czwarty rząd Angeli Merkel mógłby powstać najwcześniej w marcu.
Rok 2018 to niebezpieczny czas Europy
W ubiegłym roku po raz pierwszy od dekady rozwijały się gospodarki wszystkich 28 krajów UE. Według
szacunków tempo wzrostu PKB w całej Unii było najwyższe w ostatnim dziesięcioleciu. Wspólną
walutę pozytywnie ocenia 2/3 obywateli państw strefy euro. To najwyższy wskaźnik od czasu
wprowadzenia euro do obiegu w 2002 r.
Po okresie walki z różnego rodzaju kryzysami liderzy UE chcą teraz aktywniej zająć się przyszłością
wspólnoty. Być może jeszcze w tym roku uda się osiągnąć porozumienie w sprawie zarządzania strefą
euro, migracji oraz innych reform.
Niezależnie od tych pozytywnych trendów rok 2018 będzie trudnym czasem dla Europy. Niestabilność
na Bliskim Wschodzie, napięcia z Rosją oraz druga, trudniejsza faza negocjacji w sprawie Brexitu, to

tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stoi UE.
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Prorosyjski prezydent Zeman faworytem wyborów w Czechach
W tym tygodniu (12-13 stycznia) odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich w Czechach. Ich
faworytem jest obecny prezydent Miloš Zeman, którzy według sondaży może liczyć na około 35 proc.
głosów. Jeśli żaden z dziewięciu kandydatów nie zdobędzie absolutnej większości głosów, druga tura
odbędzie się dwa tygodnie później.
Miloš Zeman był wcześniej premierem Czech i przewodniczącym partii socjaldemokratycznej. Mimo
że w przeszłości wspierał integrację europejską, dziś regularnie krytykuje UE. Równocześnie podkreśla
konieczność ściślejszej współpracy z Rosją i Chinami. Ostro występuje przeciw napływowi
muzułmańskich imigrantów do Europy.
Jego głównym konkurentem jest niezależny kandydat Jiří Drahoš, który jest chemikiem, a do niedawna
był prezesem Czeskiej Akademii Nauk. Sondaże dają mu około 20 proc. poparcia. Uważa się on za
proeuropejskiego polityka centrowego. Niedawno Drahoš zgłosił obawy, że na wynik wyborów w
Czechach może wpłynąć Rosja – poprzez działania dezinformacyjne służb specjalnych.
Słabnie pozycja międzynarodowa USA
Z badań Gallup International, które przeprowadzono jesienią ub.r. w 65 krajach, wynika, że Donald
Trump jest najgorzej ocenianym światowym przywódcą. Przewaga ocen negatywnych nad
pozytywnymi wynosi 27 pkt. proc. Znacznie lepiej postrzegani są m.in. prezydenci Chin i Rosji. W
przypadku Xi Jipinga ocen pozytywnych jest o 6 pkt. proc. więcej niż negatywnych. Dla Władimira
Putina ten wskaźnik też jest dodatni i wynosi 3 pkt. proc.
Inni badacze już wcześniej zwracali uwagę, że negatywne opinie na temat prezydentury Trumpa
zmniejszają międzynarodowe zaufanie do przywództwa USA. Widać to m.in. z analiz Pew Research
Center.
Eksperci GIS zwracają uwagę, że Stany Zjednoczone nie tylko tracą pozycję międzynarodową, ale
celowo rezygnują z możliwości odgrywania konstruktywnej roli we własnym interesie. Prezydent
Trump mocno trzyma się swoich krajowych priorytetów, nawet jeśli oznacza to zaakceptowanie
szkodliwych dla jego kraju konsekwencji za granicą.

W nowym roku USA mogą zrazić sobie kolejnych sojuszników. Po konflikcie handlowym z Kanadą
administracja Trumpa może nałożyć cła na niektóre towary eksportowane z Japonii i Niemiec. Tego
typu działania podsycać będą antyamerykańskie nastroje w Europie i innych częściach świata.
Ḁ圀 przeciwieństwie do dzisiejszego Waszyngtonu, Chiny z determinacją realizują swoją globalną
strategię. Dużym wyzwaniem pozostaje też Rosja, która coraz bardziej asertywnie używa siły
militarnej. Rok 2018 będzie czasem, kiedy będą testowane strategie tych i innych rywali USA ᴀⴀ ocenia
dr Uwe Nerlich.
https://www.gisreportsonline.com/2018-global-outlook-the-trump-presidency-yeartwo,politics,2427.html
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