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Kitajski predsednik Xi Jinping je 
bil eden od prvih govornikov na 
svetovnem gospodarskem fo-
rumu v Davosu, ki se je začel 
 včeraj. Pozval je luč upanja, da 
obsije človeštvo.

Zorana Baković

To ni bila zgolj besedna zveza, pri-
merna za prihod kitajskega tradici-
onalnega novega leta v horoskop-
skem znamenju tigra, ki bo, kot je 
dejal Xi, prinesel pogum in moč. 
To je bila še ena obljuba kitajskega 
partijskega in državnega vodite-
lja, da bo njegova država v težkem 
času podaljšane pandemije ste-
ber svetovne stabilnosti in gibalo 
 skupnega okrevanja.

V trenutku, ko je Xi govoril, ni 
nič kazalo, da se bo to uresničilo. 
Nekaj ur pred njegovim virtual-
nim nastopom so objavili stati-
stične podatke za lansko leto, ki 
so pokazali, da je druga največja 
gospodarska sila na svetu upoča-
snila rast, dan pred tem se je omi-
kron pojavil tudi v Pekingu – kot 
glasnik še strožjega zapiranja ljudi, 
življenja in, seveda, gospodarskih 
dejavnosti v glavnem mestu, ki se 
bo že čez tri tedne znašlo v sredi-

šču svetovne javnosti, ko bodo v 
njegovem »ptičjem gnezdu«, glav-
nem stadionu, prižgali olimpijski 
ogenj.

Kitajski epidemiologi so posu-
mili, da se je prvi bolnik z zelo 
nalezljivo različico koronavirusa 
okužil prek pisma, ki je prispelo 
iz Kanade. Tudi če bi bilo to mo-
goče, bi bila bolj slaba tolažba, saj 
je omikron očitno našel pot skozi 
Veliki zid, s katerim sta se Kitajska 
in zlasti Peking obdala zato, da bi 
na svojih tleh ohranila nadzor nad 
pandemijo. Po prodoru virusa je 
mogoče pričakovati le še očitnejšo 
upočasnitev rasti in okrevanja. Ti-
ger ne bo mogel kaj dosti pomagati.

Skorajda impresivno zveni po-
datek, da je kitajsko gospodarstvo 
lani doseglo 8,1-odstotno rast, ven-
dar čudež usahne, ko pogledamo, 
kako je bila dosežena ta številka: v 
prvem četrtletju je azijska velesila 

dosegla 8,3-odstotno rast, kar je bil 
rezultat začetne faze njene politike 
strogega preprečevanja pandemije, 
nato se je stopnja rasti v drugem 
in tretjem četrtletju spustila na 7,9 
oziroma 4,9 odstotka, v četrtem pa 

zdrsnila zgolj na 4 odstotke. Prav 
zadnja številka je pomembna za 
svetovno gospodarstvo, ki se je 
pred pandemijo preveč navadilo 
na kitajsko lokomotivo, ki vleče za 
seboj celotno rast.

Evergrande samo  
vrh ledene gore
Ko so prejšnji mesec objavili, da je 
bilo v Hongkongu na Peaku pro-
dano stanovanje za 82 milijonov 
dolarjev, se je zdelo neizbežno, da 
kupec prihaja iz Kitajske. In res, 
stanovanje, veliko več kot tisoč 
kvadratnih metrov, v luksuznem 
kompleksu The Mount Nicholson, 
je kupila Lau Chauin, hči lastnika 
kitajskega konglomerata Heung-
kong, ki se med drugim ukvarja 
z nepremičninami. Njena izbira 
hongkonške gore za svoje domova-
nje je bila eno od znamenj, ki ka-
žejo, da se na Kitajskem nadaljuje 
partijsko obračunavanje z nepre-
mičninskimi megalomani. Njen 
oče Lau Chi Keung resda še ni na 
tapeti, toda odkar je počil balon 
vodilne nepremičninske družbe 
Evergrande, je jasno, da bodo vsi 
prišli na vrsto za globinsko revizi-
jo, tako da je veliko pametneje del 
kapitala premestiti v Hongkong.

Prav zaradi spodkopavanja ne-
premičninskega sektorja na Kitaj-
skem se je v zadnjih treh mesecih 
lanskega leta toliko znižala stopnja 
gospodarske rasti. Ko se je kitajsko 
gospodarstvo v začetku devetdese-
tih let prejšnjega stoletja z vrtogla-
vo hitrostjo vzpenjalo v nebo, sta 
gradnja in opremljanje novih sta-
novanjskih blokov prispevala če-

trtino bruto domačega proizvoda, 
podatek, da je bilo na Kitajskem v 
minulih dveh desetletjih zgrajenih 
po 45 kvadratnih metrov novih 
stanovanj na enega člana mestne-
ga prebivalstva (ki predstavlja več 

kot polovico prebivalstva te naj-
številnejše države na svetu), priča 
tudi o balonu, dolgovih, špekula-
tivnosti in korupciji, ki so vgrajeni 
v temelje vseh teh stanovanjskih 
poslopij. Od začetka je bilo jasno, 
da je Evergrande zgolj vrh ledene 
gore, tako da je bilo le še vprašanje, 
kako globoko bodo zobje državne-
ga urejanja nepremičninskega trga 
ugriznili v vsako od družb tega 
sektorja.

Zdi se, da je država malce raz-
rahljala zanko okoli vratu družbe 
Evergrande pa tudi drugih družb, 
saj si v letu olimpijskih iger in par-
tijskega kongresa ne sme dovoliti 
spektakularnega zloma in še večje 
upočasnitve gospodarstva. Toda 
vrnitve v stare tirnice kljub temu 
ne bo. Xi Jinping gradi drugačno 
Kitajsko od tiste, ki je zrasla s ča-
robno paličico Deng Xiaopinga. 
Za to potrebuje tudi drugačen svet 
od tega, ki sta ga oblikovala hladna 
vojna in zahodna zasnova globali-
zacije. Kako bo videti, bomo videli 
šele, ko bo minila pandemija in 
bodo prenehala prihajati zlovešča 
pisma od daleč, okužena, če že ne z 
omikronom, pa vsaj z boleznijo, iz 
katere nastajajo baloni paradoksa 
in navideznega razvoja.      

Nemška zunanja ministrica An-
nalena Baerbock se je odpravila 
na zahtevno misijo: med Kijevom 
in Moskvo si želi vzpostaviti di-
plomatski dialog. »O Ukrajini se 
ne bomo pogovarjali brez Ukra-
jine,« je poudarila ministrica v 
Kijevu, kjer so od nje pričakova-
li predvsem, da bo Nemčija od-
pravila omejitev na uvoz orožja 
in bo Evropska unija proti Rusiji 
uvedla sankcije takoj, ne šele ob 
morebitni invaziji. Toda Ukrajin-
ci niso bili uspešni. Zunanja mi-
nistrica je poudarila, da Nemčija 
iz zgodovinskih razlogov na kon-
fliktna območja ne izvaža orožja.

Barbara Zimic 
 dopisnica iz Frankfurta

Potem ko pogovori ZDA z Natom 
na eni strani ter Rusijo na drugi 
minuli teden niso prinesli rešitve 
za vse bolj nevarna razmerja med 
Rusijo in Ukrajino, se je nemška 
zunanja ministrica odpravila na 
pogovore v obe državi. Njen cilj je 
spraviti državi za isto mizo, k dia-
logu, ki ga Rusija vztrajno zavrača, 
ter oživiti štiristranske pogovo-
re oziroma normandijski format 
(Nemčija, Francija, Rusija in Ukra-
jina). Ministrica je dejala, da bo 
obe strani dobro poslušala, bo pa 
izrazila tudi jasna stališča EU in 
 zavezništva Nato.

»Evropa je solidarna z ukrajin-
sko suverenostjo in teritorialno 
enovitostjo. Pripravljeni smo na 
resen dialog z Rusijo. Diplomacija 
je edina pot do umiritve razmer,« 
je dejala zunanja ministrica in na-

povedala, da se bosta s francoskim 
zunanjim ministrom Jean-Yvesom 
Le Drianom kmalu skupaj vrnila 
v Ukrajino, v Donbas, kjer zaradi 
konflikta vladajo slabe humanitar-
ne razmere. V ospredju pogovorov 
v Kijevu, kjer se je nemška mini-
strica sestala z ukrajinskim zuna-
njim ministrom Dmitrom Kulebo 
in predsednikom Volodomirjem 
Zelenskim, sta bila še članstvo 
Ukrajine v Natu in usoda plinovo-
da Severni tok 2. Danes se bo mini-
strica v Moskvi sestala še z ruskim 
zunanjim ministrom Sergejem 
 Lavrovom.

Hočejo zagotovila  
za vstop v Nato
Podpredsednica ukrajinske vlade 
Olga Stefanišina je v pogovoru za 
časnik Der Spiegel pred obiskom 
zunanje ministrice znova pozvala 
nemško vlado, da omogoči dobavo 
orožja njeni državi. »Ne delamo si 
utvar. Ob invaziji se bo Ukrajina 
borila sama. Noben tuji vojak se ne 
bo boril za Ukrajino proti Rusiji,« 
je dejala ter poudarila, da je tudi 

zato v nemškem interesu okrepiti 
obrambne sposobnosti Ukrajine. 
Da bi se to zgodilo, je malo verjet-
no, saj v največji vladni stranki 
SPD ostro nasprotujejo dobavi 
orožja v Ukrajino. Podpredsednica 
vlade je dejala, da je v nemškem in 
evropskem interesu, da Ukrajina v 
prihodnjih desetih letih dobi jasna 
zagotovila, da se bo lahko včlanila 
v Nato. Kot je znano, Rusija zahte-
va nasprotno, da ji Nato zagotovi, 
da se ne bo več širil in da se bo 
umaknil iz vzhodne Evrope.

Annalena Baerbock je ukrajin-
skemu kolegu Kulebi zagotovila, 
da bo Nemčija še naprej tesno go-
spodarsko sodelovala z Ukrajino, 
zlasti na področju obnovljivih vi-
rov energije, predvsem zelenega 
vodika, na katerega Nemčija stavi 

pri energetski preobrazbi. Toda 
ukrajinska stran je opozorila, da 
bi ob invaziji Rusije prve bombe 
poletele na plinovode. Prav tiste, ki 
si jih Nemci želijo predelati tako, 
da bi bili v prihodnje primerni 
za transport vodika. V Kijevu so 
pou darili, da se je EU, predvsem 
pa Nemčija, s Severnim tokom 2 
 spravila v past. Tudi na tej točki 
lahko v Kijevu razumevanje in 
strinjanje pričakujejo zgolj od Ze-
lenih in njihove zunanje ministri-
ce, medtem ko v SPD poudarjajo, 
da je plinovod izključno poslovno, 
ne politično vprašanje. Toda v ZDA 
ter Natu se po poročanju nemških 
medijev pripravljajo na morebitno 
prekinitev dobave plina iz Rusije, 
od koder Evropa uvozi približno 
 tretjino  plina.

Politična kariera britanskega pre-
miera Borisa Johnsona je po raz-
kritju, da se je udeležil ene od ne-
zakonitih zabav, ki so jih v času 
ustavitve javnega življenja prire-
dili vladni uslužbenci, obvisela v 
zraku. Po enem od najhujših te-
dnov v njegovem mandatu, ko je 
premierova priljubljenost zdrsela 
na rekordno nizko raven, se mno-
gi sprašujejo, zakaj je Johnson še 
na čelu Združenega kraljestva.

Jure Kosec

Odgovor na to vprašanje je sestav-
ljen iz dveh delov: zato, ker večina 
v vladajoči konservativni stranki v 
karizmatičnem politiku, ki jo je leta 
2019 z obljubo o dokončanju brexi-
ta popeljal do prepričljive volilne 
zmage, še vedno vidi aduta, in zato, 
ker upa, da lahko Johnsona rešijo iz 
zagate ugotovitve notranje preiska-
ve kršenja ukrepov za preprečitev 
širjenja novega koronavirusa, ki so 
jo na Downing Streetu pod priti-
skom javnosti in opozicije uvedli v 
začetku decembra.

Preiskava, ki jo vodi javnosti ne-
znana uradnica Sue Gray, je od ta-
krat dobila veliko večje razsežnosti. 
V središču škandala se je znašel pre-
mier, potem ko je njegov nekdanji 
svetovalec in arhitekt referenduma 
o brexitu Dominic Cummings na 
blogu razkril, da je na vrtu sedeža 
britanske vlade v času ustavitve jav-
nega življenja maja 2020 potekala 
zabava, na katero so gostje sami pri-
nesli alkohol. Mediji so hitro sešteli 
dve plus dve in ugotovili, da se je 
druženja udeležil tudi Johnson, ki 

se je prejšnji teden v parlamentu za 
to opravičil, rekoč, da ni vedel, da je 
na zabavi.

Volivcem ni več do smeha
Ta razlaga bi se vsekakor lahko 
uvrstila med premierove najbolj 
zabavne izjave, toda težava je v tem, 
da večini volivcev, zlasti tistih, ki 
jih je Johnson na zadnjih volitvah 
z nastopom prepričal, da prvič v 
življenju glasujejo za konservativce, 
ni več do smeha. Javno mnenje se je 
na Otoku odločno obrnilo proti pre-
mieru oziroma vladajoči konserva-
tivni stranki, ki manj kot dva mese-
ca po izbruhu največjega škandala v 
tem mandatu za opozicijskimi labu-
risti po nekaterih anketah zaostaja 
že za več kot deset odstotnih točk.

Nad dogajanjem so razočara-
ni tudi tradicionalni podporniki 
torijcev, od katerih so mnogi po 
poročanju otoških medijev v (ele-
ktronskih) pismih stresli jezo na 
konservativne poslance v britan-
skem parlamentu. Ena od raziskav, 
ki je zajela zgolj privržence vladajo-
če stranke, je po poročanju Guardi-

ana pokazala, da kar 40 odstotkov 
vprašanih verjame, da bi Johnson 
moral odstopiti. O tem so prepriča-
ni tudi nekateri konservativni člani 
lokalnih svetov, ki se bodo na maj-
skih lokalnih volitvah potegovali za 
vnovičen mandat.

Drugi upajo, da bo notranja pre-
iskava še pred začetkom volilne 
kampanje postregla z izsledki, ki 
bodo kritični do kulture pitja in pri-
rejanja zabav med vladnimi usluž-
benci, a bodo premiera razbreme-

nili zavestnega kršenja ukrepov in s 
tem nevarnosti, da bi se znašel sredi 
policijske preiskave.

Očitki o preusmerjanju 
pozornosti
Sue Gray naj bi poročilo objavila v 
kratkem, insajderji pa pričakujejo, 
da bo to ključni trenutek, ki bo po-
kazal resnično razpoloženje v kon-
servativni stranki oziroma v vladni 
ekipi ter zapečatil Johnsonovo po-
litično prihodnost. »[Poročilo] bi 
najverjetneje zadostovalo za zruši-
tev premiera,« je v Daily Telegraphu 
zapisal Norman Tebbit, nekdanji 
član vlade Margaret Thatcher, in 
opozoril, da največja nevarnost za 

britanske predsednike vlade običaj-
no prihaja iz njihovega ministrske-
ga kabineta. V vladi za zdaj ni videti 
krhanja enotnosti. Ministri so od 

izbruha škandala trdno na John-
sonovi strani. Med drugim tudi 
tako, da so v zadnjih dneh napove-
dali vrsto odmevnih ukrepov – od 

dolgoročne ukinitve naročnine na 
BBC do napotitve vojaških ladij v 
Rokavski preliv za prestrezanje čol-
nov, polnih migrantov. Ti so v očeh 

marsikoga izpadli nič drugega kot 
poskus preusmeritve pozornosti 
od  premierovega boja za politično 
preživetje.

• Kitajsko gospodarstvo 
je lani doseglo 
8,1-odstotno rast.

• V svetovnem gospodar-
stvu vzbuja skrb zadnje 
četrtletje s 4-odstotno 
rastjo.

• Gradnja in opremljanje 
stanovanjskih blokov sta 
prispevala četrtino BDP.

Boris Johnson se bori za politično preživetje
Kršenje ukrepov  Javno mnenje se je po izbruhu škandala odločno obrnilo proti premieru oziroma vladajoči konservativni stranki

• Večina v konservativni 
stranki v Johnsonu  
še vedno vidi aduta.

• Volivci so nakazali,  
da si želijo spremembe 
na čelu vlade.

• Ali lahko Johnsona  
rešijo ugotovitve 
notranje preiskave?

Za britanskim ministrskim predsednikom Borisom Johnsonom je najhujši teden v njegovem mandatu. Se mu bo uspelo pobrati? 

Kitajski predsednik Xi Jinping je bil eden od prvih govornikov na svetov-
nem gospodarskem forumu v Davosu. Foto Fabrice Coffrini/AFP

Zlovešče pismo iz Kanade je prineslo omikron
Kitajska  Zaradi spodkopavanja nepremičninskega sektorja se je v zadnjih treh mesecih lanskega leta občutno znižala stopnja gospodarske rasti

Diplomatska misija  Zunanja ministrica Annalena Baerbock iz Kijeva v Moskvo

Nemčija ne bo dobavila orožja Ukrajini

Annalena Baerbock se je sestala z ukrajinskim zunanjim ministrom 
 Dmitrom Kulebo in predsednikom volodomirjem Zelenskim, danes pa 
se bo še z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. 
Foto Yara Nardi/Reuters

Socialna demokracija je prebrodi-
la pandemijo močnejša. To sporo-
čilo sta včeraj v Madridu izposta-
vila nemški kancler Olaf Scholz in 
španski premier Pedro Sánchez.  
Najpomembnejša predstavnika 
politične struje, ki je skupaj s kr-
ščansko demokracijo oblikova-
la povojno Evropo in je pozneje 
ob dolžniški krizi izgubila rele-
vantnost, sta prepričana, da je 
vključujoče okrevanje najbolj-
ši recept za skupno prihodnost 
sedemindvajseterice.

Gašper Završnik, Madrid

»Španija in Nemčija sta dosegli veli-
ke stvari, kadar smo šli z roko v roki,« 
je dejal Sánchez. »Imamo skupno 
vizijo družbenega in gospodarskega 
napredka za povrnitev dostojanstva 
in spoštovanja našim državljanom, 
delavcem, mladim in starejšim. Go-
vorim o prizadevanjih za socialno 
Evropo ter obrambo naših socialde-
mokratskih vrednot in načel.«

To so bili prvi bilateralni pogo-
vori državnikov, odkar je Scholz 

na kanclerskem položaju zamenjal 
Angelo Merkel. V palači Moncloa 
sta se dotaknila pandemije, ener-
getske politike, zelenega prehoda in 
preteče ruske grožnje. »Pomemb-
no je, da Rusija naredi nedvoumne 
korake za deeskalacijo razmer. Vo-
jaška agresija na Ukrajino bi prene-
sla resne politične in gospodarske 
posledice. Narediti moramo vse, da 
se bomo izognili tej skrajnosti, ki 
bi povzročila le trpljenje,« je dejal 
Scholz. K umiritvi razmer je pozval 
tudi Sánchez.

Zlasti španska stran je hotela pou-
dariti bližino obeh voditeljev in svež 
progresivni veter, ki je zavel med 
prvim in četrtim gospodarstvom 
Unije. Čeprav so bili odnosi med 
državama dobri tudi v času Angele 
Merkel in so, kakor je za Delo raz-
mišljal Héctor Sánchez Margalef, 
politolog z barcelonskega centra za 
mednarodne odnose Cidob, nacio-
nalna zavezništva pomembnejša od 
ideoloških, je za špansko levičarsko 
vlado ugodneje, da nemški kancler 
prihaja iz socialdemokratskih vrst. 
Pripadnost isti politični družini med 

drugim vpliva na število stikov in 
medsebojno naklonjenost, zanema-
riti ne gre tudi srečanj voditeljev z 
istim ideološkim predznakom pred 
vrhovi v Bruslju. To bi lahko po so-
govornikovih ocenah prispevalo k 
večji teži in uresničenju španskih 
predlogov.

Eno izmed relevantnejših podro-
čij, na katerih bo Madrid v Scholzu 
poskušal najti zaveznika, je razprava 
o proračunskih pravilih in njihovi 
reformi. »Da špansko gospodarsko 
okrevanje ne bi iztirilo, je za Sán-
cheza pomembno, da bodo fiskalna 
pravila še naprej zamrznjena ter da 
nova pravila ne bodo prinesla ovir 
za javne naložbe ali glob za čezmer-
ne primanjkljaje in dolgove,« je bil 
jasen Sánchez Margalef.

Natrpana agenda
Pedro Sánchez, ki je po konserva-
tivcu Joséju Maríi Aznarju zunanje-
politično najbolj dejaven španski 
premier, ima v prihodnjih dneh 
napovedanih več bilateralnih po-
govorov, med drugim s francoskim 
predsednikom Emmanuelom 
Macronom in britanskim premie-
rom Borisom Johnsonom. »Sporo-
čilo, ki bi ga rad Sánchez posredoval 
na nacionalni in mednarodni ravni, 
je, da Španija šteje,« je poudaril Héc-
tor Sánchez Margalef. Priložnosti, da 
to dokaže, bosta po sogovornikovem 
mnenju morebitna potrditev strate-
škega kompasa, nekakšnega vodni-
ka za delovanje sedemindvajseterice 
v svetu, za katerim stoji nekdanji mi-
nister v Sánchezovi vladi in aktualni 
visoki predstavnik EU za zunanjo 
politiko Josep Borrell, ter junijski 
vrh Nata v Madridu.

Krepitev socialdemokratske osi
Scholz in Sánchez  Progresivni veter v odnosih med državama

Pred Madridom, kjer se je srečal s Pedrom Sánchezom (desno), je nem-
ški kancler Olaf Scholz obiskal Pariz in Rim. Foto Oscar Del Pozo/AFP

V vladi za zdaj 
ni videti krhanja 
enotnosti. Ministri so 
od izbruha škandala 
trdno na Johnsonovi 
strani.

Država je malce 
razrahljala zanko 
okoli vratu družbe 
Evergrande, saj si v 
letu olimpijskih iger in 
partijskega kongresa 
ne sme dovoliti 
spektakularnega 
zloma.

• Cilj Annalene Baerbock 
je spraviti državi za isto 
mizo.

• V Ukrajini vidijo Severni 
tok 2 kot rusko past za 
Evropo.

• V SPD so poudarili, da je 
plinovod poslovno in ne 
politično vprašanje.
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