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Ταμεσάνυχτα της 29ης προς την 30η Νοεμβρίου κλείνει η ηλεκτρονική εσωκομματική κάλπη για
την ανάδειξη της νέας ηγεσίας στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας (SPD). Τα δε
αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αύριο, σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό.
Διεκδικητέςτης ηγεσίας του SPD είναι ο νυν Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών και αντιΚαγκελάριος της κυβέρνησης του "Μεγάλου Συνασπισμού” μεταξύ CDU-CSU και SPD, Olaf
Scholz (Όλαφ Σολτς) και ο τέως ΥΠΟΙΚ του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Norbert
-Walter Borjans (Νόρμπερτ Βάλτερ Μπόργιανς). Κάθε πρόβλεψη για τη νίκη είναι μάλλον
ριψοκίνδυνη, σημειώνουν αναλυτές στο Capital.gr.
Ονικητής της κάλπης, πάντως θα επικυρωθεί τυπικά από το τακτικό συνέδριο του SPD, στις 6-8
Δεκεμβρίου, στο Βερολίνο.
ΟScholz εκφράζει τις κεντρώες τάσεις του κόμματος που κλίνουν προς τη συνέχιση της
συμμετοχής του στην κυβέρνηση του Μεγάλου Συνασπισμού, μαζί με το CDU-CSU. Αντίθετα ο
Borjans εκφράζει τις πιο αριστερές τάσεις που κλίνουν προς την έξοδο του SPD από την
Ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Πάντως η συνέχιση ή μη της συμμετοχής του κόμματος στο Μεγάλο
Συνασπισμό αναμένεται να τεθεί στην κρίση των αντιπροσώπων του συνεδρίου μεταξύ 6 -8
Δεκεμβρίου.
Ακόμα, όμως, και αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, η εκλογή του ενός ή του άλλου υποψηφίου, θα δείξει
την κατεύθυνση της σοσιαλδημοκρατικής πολιτικής από το 2020.
Διπλωματικέςπηγές του Capital.gr στο Βερολίνο, επισημαίνουν πως, πρώτα-πρώτα, αν δεν
εκλεγεί στην ηγεσία του SPD ο Scholz θα τεθεί επ’ αμφιβόλω η ίδια η θέση του, ως ΥΠΟΙΚ και
αντι-Καγκελάριος, στo Μεγάλο Συνασπισμό.
Επίσης, κάτι τέτοιο, θα αμφισβητήσει ανοιχτά τη συμμετοχή συνολικά του κόμματος στην
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση.
Αντίθετα, ενδεχόμενη εκλογή του Scholz, θα σημαίνει όχι μόνο ενίσχυση του "ειδικού βάρους" του

στο εσωτερικό της κυβέρνησης του Μεγάλου Συνασπισμού, όσο και των τάσεων παραμονής του
κόμματος σ’ αυτό.
Αυτόδεν σημαίνει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πως αν εκλεγεί ο Scholz στην ηγεσία του SPD,
αυτό σηματοδοτήσει "αυτόματα" την παραμονή του SPD στο Μεγάλο Συνασπισμό, μέχρι
εξαντλήσεως της θητείας του, το Φθινόπωρο του 2021, οπότε είναι προγραμματισμένες οι
επόμενες Ομοσπονδιακές Εκλογές στη Γερμανία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακόμα και
με Scholz, στο τιμόνι των Σοσιαλδημοκρατών "παίζει" η πρόωρη έξοδος τους από το Μεγάλο
Συνασπισμό και διαμόρφωση μίας "κυβέρνησης μειοψηφίας" από το CDU-CSU.
"Ορόσημο"για τη βιωσιμότητα της κυβέρνησης του Μεγάλου Συνασπισμού αποτελεί και η
ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το β΄εξάμηνο του 2020, σημειώνουν οι ίδιες
πηγές. Στο διάστημα αυτό, δηλαδή μεταξύ Ιουλίου –Δεκεμβρίου 2020, είναι εξαιρετικά δύσκολο να
συντελεσθεί οποιαδήποτε κυβερνητική αλλαγή. Συνεπώς κάτι τέτοιο, ενδέχεται να συμβεί είτε πριν
την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε., δηλαδή μεταξύ Ιανουαρίου –Ιουνίου 2020, είτε μετά τη λήξη
της, από τον Ιανουάριο του 2021.
Ηδεύτερη, όμως, περίοδος πιθανών πολιτικών εξελίξεων, "ανήκει" στο ούτως ή άλλως εκλογικό,
για τη Γερμανία, έτος, δηλαδή το 2021. Συνεπώς, Ομοσπονδιακές Κάλπες, σε μήνα, εντός του
2021 (πχ το Μάρτιο ή το Μάιο, Ιούνιο), αλλά πριν το Σεπτέμβριο, προκήρυξη εκλογών,
ενδεχομένως να μη θεωρούνται καν "πρόωρες", σημειώνουν άλλες πηγές.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

