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Návšteva Angely Merkelovej v Moskve nie je zďaleka len zdvorilostná návšteva.
Politické vzťahy Nemecka a Ruska sa zlepšujú. Je to dobrá správa pre všetkých
Európanov. Keďže Irán a Spojené štáty americké sa zdajú rozcvičovať pred vojnou,
Rusko a Nemecko ako dve najmocnejšie krajiny kontinentu majú osobitnú
zodpovednosť chrániť ho pred akýmkoľvek spádom.
Merkelovej rozhodnutie vycestovať do ruského hlavného mesta možno
chápať ako signál pre Washington, že:
a) Berlín zostáva schopný presadzovať nezávislú zahraničnú politiku, ak bude

pod tlakom,
b) Nemci sa nebudú podvoľovať sankciám, ktoré USA uvalili na plynovod
Nord Stream 2, ktorý ďalej spája ich krajinu priamo s ruskou dodávkou
plynu, a
c) Merkelová chce, aby vedenie USA vedelo, že súhlasí s Moskvou, pokiaľ ide
o príkaz Donalda Trumpa na vraždu iránskeho generála Qassema
Soleimaniho. Rusko to označilo za „bezohľadné“ a Nemci spochybnili
zákonnosť zabíjania.
Najmä vzhľadom na to, že už mala v máji navštíviť Moskvu pri príležitosti 75.
výročia víťazstva sovietskeho Ruska nad nacistami.
Krok Washingtonu k sankcionovaniu ropovodu sa rovná vydieraniu, ako z knižnej
príručky mafie. Snaží sa prinútiť Nemecko, údajného spojenca, aby nakupovalo
skvapalnený plyn od amerických spoločností, čo je drahšie ako produkt, ktorý
získava od dlhodobého dodávateľa Ruska.

Vzájomná potreba
Nemecko a Rusko sa navzájom potrebujú. Sú to najsilnejšie ekonomiky
Európy merané paritou kúpnej sily. A spolu sú domovom približne jednej
tretiny jej populácie. Moskva sa spolieha na príjmy z vývozu na nemecký trh a
Berlín by sa bez prístupu k ruským zdrojom vážne potrápil.
Geopoliticky sa tiež vzájomne dopĺňajú mnohými spôsobmi. Zo všetkých miest
západne od hranice medzi Poľskom a Bieloruskom je Berlín najvplyvnejším
hráčom. Na východ od toho a južne od Čierneho mora je to naopak Moskva.
Nemci budú túžiť vidieť, ako sa dá využiť vplyv Moskvy na Blízkom východe –
regióne, v ktorom majú malý alebo žiadny vplyv.
V sobotu bolo mnohého čo prebrať, o Líbyi, Sýrii, Iráne a Ukrajine, ktoré sú určite
na vrchole listu. Je to len týždeň, čo sa Irán a USA dostali do konfliktu v Iraku a
Teherán sa vzdal medzinárodnej dohody o jadrovej energii, ktorú presadzovali
Berlín aj Moskva, hoci Donald Trump ho už minulý rok v podstate zbavil
užitočnosti. Turecko, ktoré Merkelová a Putin považujú za dôležitého hráča,
medzitým poslali do Líbye vojakov.

Dlhé lúčenie
Samotná Ukrajina je ďalším dôležitým problémom oboch Merkelovej aj Putina,
pretože už je to viac ako pol desaťročia, čo vrazila klin medzi Nemecko a Rusko. Je
zrejmé, že Moskva je presvedčená, že EÚ zašla priďaleko tým, že sa v roku 2013
pokúsila dostať Kyjev do svojej sféry vplyvu, hoci pripúšťa, že najväčšiu
zodpovednosť majú na tom pro-americké a NATO prvky v Bruseli, a je si vedomý,
že Berlín nebol nikdy veľmi nadšený o členstve Ukrajincov v EÚ.
Nemci sa domnievajú, že Rusko bolo príliš agresívne v reakcii na
Euromajdan v roku 2014. Berlín odmieta Moskvou opätovné pripojenie
Krymu a verí, že je to nebezpečný „precedens“ pri prekresľovaní
európskych hraníc (čo samozrejme ignoruje vlastnú úlohu Nemecka pri zrušení
Juhoslávie). Rusko tiež nesie zodpovednosť za podnecovanie konfliktu v
Donbase prostredníctvom podpory samozvaných republík.
Pokiaľ ide o Líbyu, Putin a Merkelová sa v podstate zhodujú na tom istom
– obaja chcú koniec bojov.
Asi nikdy neboli zvlášť osobne priateľskí, ale Putinovi bude Merkelová chýbať, keď
konečne odstúpi. Nemecká kancelárka je posledným zostávajúcim západným
lídrom, ktorá bola pri jeho počiatočných úsekoch ako ruský prezident.
Tento rok bude kľúčový, pokiaľ ide o to, aký druh vzťahov medzi Nemeckom a
Ruskom zanechá. Odpočítavanie sa už začalo.
Komentár – RT, 11/1/2020: Putin, Merkelová, témy stretnutí
Prezident Vladimír Putin a kancelárka Angela Merkelová sa podelili o svoje
názory na riešenie konfliktu v Líbyi, na zachovanie iránskeho jadrového
programu a na to, ako dokončiť plynovod Nord Stream pod sankciami USA.
RT, 11/1/2020: Merkelová a Putin v súhlase o iránskej jadrovej dohode
Merkelová v rozhovore pre novinárov v Moskve po stretnutí s Putinom
vyhlásila, že „je potrebné urobiť všetko pre to, aby JCPOA zostala v
platnosti“ a prisľúbila, že použije „všetky diplomatické nástroje na pomoc
tejto dohode. Nie je dokonalá, ale stále je to dohoda a zahŕňa zodpovednosť
za všetky zúčastnené strany. A my to chceme udržať. “

Putin tiež označil dohodu za „nesmierne dôležitú“ a uviedol, že Moskva aj
Berlín sa zhodli na tom, že všetky strany sa musia „vrátiť k dohode. Keď
USA odmietli dohodu dodržať, Irán tiež oznámil pozastavenie svojich
záväzkov. “Chcel by som zdôrazniť, že Irán tieto povinnosti dobrovoľne prijal.
Irán je pripravený vrátiť sa k úplnému dodržiavaniu JPCOA.“
Putin ďalej vyjadril nádej, že účelový nástroj s názvom INSTEX Europe,
vytvorený na uľahčenie obchodu s Iránom, ktorý by obchádzal sankcie USA,
čoskoro „bude v prevádzke“ a že európske národy splnia svoj sľub o vytvorení
nezávislého mechanizmu bez vplyvu dolára.“
Európske spoločnosti sa neponáhľajú obchodovať s Iránom zo strachu zo
straty na americkom trhu v dôsledku možných sankcií.
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