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Social democratii au invins la limita coalitia lui
Merkel in alegerile din Germania
Social democratii germani au obtinut majoritatea voturilor in alegerile
nationale, care au avut loc duminica, impunandu-se la limita in fata coalitiei
de centru-dreapta a Angelei Merkel in cursa in care va fi decis cine ii va urma
in functia de cancelar al celei mai mari economii europene, scrie AP si
news.ro. Candidatul de centru-stanga Olaf Scholz, vicecancelar demisionar si
ministru de finante, care si-a ridicat partidul dintr-un declin tot mai accentuat
in ultimii ani, a spus ca rezultatul este „un mandat foarte clar pentru a asigura
ca punem laolalta un guvern bun, pragmatic pentru Germania”, scrie HotNews.
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in ciuda faptului ca a obtinut cele mai slabe rezultate intr-o astfel de cursa, Uniunea Crestin
Democrata a spus de asemenea ca va contacta partidele mai mici pentru a discuta formarea
guvernului, in timp ce Merkel va ramane interimar pana ce succesorul ei va fi investit.
La primele ore ale zilei de luni, oficialii electorali au spus ca dupa numaratoarea efectuata in
toate cele 299 de circumscriptii a aratat ca social democratii au primit 25,9% din voturi, inaintea
blocului cu Merkel, care a obtinut 24,1%.

Niciun partid castigator in alegeri nationale din Germania nu a primit mai putin de 31% dintre
voturi pana acum.
Avand in vedere sistemul electoral german complicat, un rezultat final al mandatelor
parlamentare castigate inca urmeaza sa fie anuntat.
Succesorul lui Merkel va trebui sa gestioneze revenirea tarii din criza sanitara, pe care Germania
a infruntat-o relativ bine gratie unor programe ample de redresare. Principalele partide din
Germania au pareri foarte diferite legat de taxe si combaterea schimbarilor climatice. Politica
externa, pe de alta parte, nu a fost un subiect foarte prezent in campania recenta.
Orice grup va forma urmatorul guvern german, a spus Christian Lindner, liderul liber
democratilor, este in regula pentru ca va avea majoritate cu partide de centru. „Toti cei din Europa
si dincolo de ea care erau ingrijorati legat de stabilitatea Germaniei pot sa vada: Germania va fi
stabila in orice caz”, a declarat el.
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