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גרמניה

 הקנצלר << אולף שולץ מהמפלגה הסוציאל–דמוקרטית, מכהן

מאז 2021.

שותפים לממשלה << מפלגת הירוקים והמפלגה הדמוקרטית 

החופשית.

אג׳נדה << הודות להסכם הקואליציוני שעליו חתמו שלוש המפלגות, 

הסוציאל–דמוקרטים חזרו להחזיק בתפקיד הקנצלר אחרי 16 שנים 
שבהן כיהנה בו אנגלה מרקל מהמפלגה הנוצרית–דמוקרטית מהמרכז–

ימין. השותפות הקואליציוניות סיכמו, בין היתר, על מעבר של גרמניה 
כולה לאנרגיה מתחדשת עד 2030, העלאת שכר המינימום ל–12 יורו 

לשעה, לגליציזה של קנאביס והורדת מחירי התרופות.

אתגרים מרכזיים << הממשלה החדשה צפויה לעסוק, כמובן, 

באתגרי הקורונה וכן בסוגיית הפליטים, האינפלציה הגוברת 
והמאבק במשבר האקלים. לאורך הדרך הסוציאל–דמוקרטים ייאלצו 
להגיע לפשרות עם שותפיהם הקואליציוניים - בייחוד עם המפלגה 

הדמוקרטית החופשית המחזיקה בתפיסת עולם ניאו–ליברלית.
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ראשת הממשלה << מדה פרדריקסן מהמפלגה הסוציאל–

דמוקרטית, מכהנת מאז 2019.

שותפים לממשלה << מממשלת מיעוט, נתמכת מבחוץ על ידי 

מפלגות מהמרכז–שמאל.

אג׳נדה << פרדריקסן מתחה ביקורת על העמדות הניאו–ליברליות 

שמפלגתה אימצה במשך השנים, ועם זכייתה בבחירות הבטיחה 
להגדיל את ההוצאה הציבורית ולצמצם את פליטות גזי החממה. 
היא מביעה עמדות שמאליות ביחס לכלכלה וימניות ביחס להגירה.

אתגרים מרכזיים << פרדריקסן ספגה ביקורת מצד האו״ם, 

הנציבות האירופית וארגוני זכויות האדם על הקשחת מדיניות 
ההגירה, בין היתר באמצעות חקיקה לגירוש מבקשי מקלט והצבת 
יעד של אפס בקשות מקלט חדשות. זאת, בהמשך לתמיכה של 
מפלגתה בשנים האחרונות בהצעות שנויות במחלוקת, כמו החרמת 

פריטים יקרי ערך מפליטים שחוצים את הגבול.

דנמרק

4 העולם שמאלה
 ממשלות שמאל בולטות בעולם

<<< כתיבה ותחקיר: אילון טוהר

טאיוואן

הנשיאה << צאי יינג–וון מהמפלגה הפרוגרסיבית–דמוקרטית 

שמשתייכת למרכז–שמאל, מכהנת מאז 2016.

אג׳נדה << במדיניות חוץ, צאי נחשבת לתומכת תקיפה של שמירה 

על עצמאות טאיוואן, לעומת המפלגה היריבה הקרובה יותר לסין. 
במדיניות פנים, הנשיאה מובילה קו ליברלי ביחס לנושאים חברתיים 
כמו זכויות להט״ב, ותומכת במדיניות כלכלית הכוללת תמיכה בעניים 
ובנשים, אך גם קיצוץ בפנסיות של עובדי ציבור. תחת כהונתה נהפכה 

טאיוואן למדינה הראשונה באסיה שמאשרת נישואים חד–מיניים.

אתגרים מרכזיים << האתגר המרכזי המונח לפתחה של צאי הוא 

המתיחות עם סין, שרואה במדינת האי מחוז מורד שלה. הנשיאה 
התמודדה בהצלחה רבה עם התפרצות מגפת הקורונה, שגבתה ממדינת 

האי מאות מקרי מוות בלבד.
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נשיא << אנדרס מנואל לופס אוברדור ממפלגת השמאל מורנה, 

מכהן מאז 2018.

אג׳נדה << לופס אוברדור הוא הנשיא הראשון מטעם השמאל 

שמכהן במקסיקו מאז 1934. הוא נבחר על סמך התחייבותו להפוך 
את המדיניות הניאו–ליברלית של קודמיו ולהילחם באי–שוויון כמפתח 
למאבק בפשיעה. מאז יישם שורה של צעדים חברתיים כמו רפורמה 
בחינוך והעלאת שכר המינימום, אך גם הנהיג קיצוצים בתקציב 

ושמירה על מדיניות של ריסון פיסקלי.

אתגרים מרכזיים << בינתיים לופס אוברדור מתקשה למלא אחר 

הבטחתו העיקרית להשתלט על הפשיעה המשתוללת במדינה. הנשיא 
גם המעיט בחומרת המגפה ונמנע מהטלת סגרים, מה שהוביל לתמותה 
נרחבת מקורונה. הוא אף סירב לעטות מסיכה ונדבק בעצמו בנגיף.

מקסיקו

6

ניו זילנד

8

ראשת הממשלה << ג׳סינדה ארדרן ממפלגת הלייבור, מכהנת 

מאז 2017.

שותפים לממשלה << מפלגת השלטון מחזיקה ברוב בפרלמנט, 

אך מקיימת הסכם שיתוף פעולה עם המפלגה הירוקה.

ארדרן מגדירה את עצמה כסוציאל–דמוקרטית  אג׳נדה << 

לזכויות  ביחס  פרוגרסיביות  עמדות  ומציגה  וכפמיניסטית 
להט״ב, משבר האקלים והיחס למיעוט המאורי. ב–2020 נבחרה 
לכהונה שנייה עם שיעור תמיכה היסטורי של יותר מ–50% 
מהמצביעים - פי שניים ממועמדת הימין. ארדרן זכתה לשבחים 
על התמודדותה עם מתקפת הטרור בכרייסטצ׳רץ׳ ב–2019 ושנה 
לאחר מכן עם מגפת הקורונה. מדיניותה כוללת העלאה מתמשכת 
שבועות  26 ל– הלידה  חופשת  הארכת  המינימום,  שכר   של 

ותמיכה במשפחות צעירות.

אתגרים מרכזיים << מבקריה של ארדרן טוענים שלא עמדה 

בהבטחתה להפחית משמעותית את שיעור הילדים החיים בעוני, ולא 
נקטה מדיניות אגרסיבית מספיק ביחס למשבר האקלים. באחרונה 
זנחה ממשלתה את מדיניות ״אפס הדבקה״ מול הקורונה לטובת 

הסתמכות על שיעורי התחסנות גבוהים.

נורבגיה
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ראש הממשלה << יונס גר סטיורה ממפלגת העבודה הנורווגית, 

מכהן מאז 2021.

שותפים לממשלה << מפלגת המרכז.

אג׳נדה << גוש המרכז–שמאל הצליח בשנה שעברה לשוב לשלטון 

אחרי שמונה שנים באופוזיציה. סטיורה הצהיר על כוונתו להנהיג 
בנורווגיה ״דרך חדשה״, בתום מערכת בחירות שאחד מהנושאים 
שעמדו במרכזה היה משבר האקלים. עם הקמת הממשלה נוצר מצב 
שבו כל חמש המדינות הנורדיות מונהגות בו–זמנית על ידי ממשלות 

מרכז–שמאל.

אתגרים מרכזיים << ראש הממשלה הטרי נאלץ להסתפק בהקמת 

ממשלת מיעוט, לאחר שלא הצליח להרכיב קואליציה עם המפלגה 
הסוציאליסטית. הממשלה שלו תצטרך לאזן בין מחויבותה להפחתת 
התלות במקורות אנרגיה מזהמים ובין היותה של נורווגיה יצרנית 
הנפט והגז הטבעי הגדולה במערב אירופה והעובדה שהכלכלה 
40%  שלה נשענת במידה רבה על התעשיות האלה, שמהוות 

מהייצוא של המדינה.

ספרד
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ראש הממשלה << פדרו סנצ׳ס ממפלגת הפועלים הסוציאליסטית, 

מכהן מאז 2018.

שותפים לממשלה << מפלגת השמאל הרדיקלי פודמוס.

אג׳נדה << הממשלה פועלת לצמצום האי–שוויון, בין היתר באמצעות 

העלאת שכר המינימום, ובתחום הדיור היא מקדמת צעדים כמו הטלת 
פיקוח על שכר דירה והגברת המיסוי על בעלי דירות מרובות. בלחץ 
השמאל הרדיקלי, הממשלה אישרה הצעת חוק להכרה בטרנסג׳נדרים 

מגיל 16, שעוררה מחלוקת ציבורית.

אתגרים מרכזיים << ספרד התמודדה עם משבר פוליטי ממושך, 

שהסתיים עם הקמת הממשלה הקואליציונית הראשונה המכהנת בה 
מאז המעבר לדמוקרטיה ב–1978. סנצ׳ס מנסה לפתור את המשבר 
בקטלוניה, וכצעד ראשון העניק חנינה לתשעה ממנהיגי הבדלנים 

שנכלאו בגין הניסיון להשיג עצמאות לחבל האוטונומי.

קוסטה ריקה
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הנשיא << קרלוס אלוורדו קייסדה ממפלגת המרכז–שמאל הפעולה 

האזרחית, מכהן מאז 2018.

אג׳נדה << במהלך מערכת בחירות סוערת מול יריבו השמרן, 

אלוורדו קייסדה קרא לכבד פסיקה של בית המשפט העליון המחייבת 
את המדינה לאשר נישואים חד–מיניים. במהלך כהונתו פסיקה זו 
נכנסה לתוקף. אלוורדו קייסדה מוביל מדיניות נחושה ביחס למשבר 
האקלים, והוא גם התחייב להגן על זכויות האוכלוסייה הילידית 

במדינה בעקבות האלימות הרצחנית שהופנתה כלפיה ב–2020.

אתגרים מרכזיים << מערכת הבחירות הסוערת חשפה את 

 המחלוקת הקיימת במדינה ביחס לזכויות להט״ב. בנוסף, קוסטה ריקה,
שמתגאה ברשת ביטחון חברתית נדיבה, סבלה מעלייה באבטלה 
בתקופת הקורונה. הסיכום שאלוורדו קייסדה השיג מול קרן 
 המטבע העולמית על קבלת חבילת סיוע בתמורה לצעדי צנע עורר 

מהומות ברחבי המדינה.

ראשת הממשלה << מגדלנה אנדרסון מהמפלגה הסוציאל–

דמוקרטית, מכהנת מאז 2021.

שותפים לממשלה << מפלגת השלטון נותרה ללא שותפים, 

לאחר שאנדרסון איבדה את תמיכת המפלגה הירוקה בהצבעה על 
התקציב.

אג׳נדה << המפלגה הסוציאל–דמוקרטית שולטת בשוודיה כמעט 

ברציפות משנות ה–30 של המאה שעברה, ומדינת הרווחה המפוארת 
שייסדה מקובלת כיום על רוב המפלגות במערכת הפוליטית. ראשת 
הממשלה הטרייה הצהירה על כוונתה לשמור על מדינת הרווחה כדי 

לדאוג לעובדים וכן להילחם בפשיעה האלימה.

אתגרים מרכזיים << קודמה של אנדרסון בתפקיד, סטפן 

 לופבן, התפטר מראשות הממשלה עקב משבר פוליטי שנגע לסוגיית
 הדיור. אנדרסון עצמה נאלצה להתפטר שעות ספורות לאחר
 כניסתה לתפקיד בגלל התבוסה בהצבעה על התקציב - אך בהמשך
 נבחרה מחדש. כעת היא עומדת בראש ממשלת מיעוט, שתצטרך
 להתמודד, בין היתר, עם משבר הדיור ועם הפערים המתרחבים
בין האזורים העירוניים לאזורים הכפריים בשוודיה מבחינת רמת 

הכנסה ונגישות לשירותים חברתיים.

שוודיה
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 ראש הממשלה << אנטוניו קושטה מהמפלגה הסוציאליסטית,

מכהן מאז 2015.

שותפים לממשלה << ממשלת מיעוט, אשר עד לאחרונה נתמכה 

מבחוץ על ידי המפלגה הקומוניסטית ומפלגת הבלוק השמאלי.

אג׳נדה << עם בחירתו לקדנציה הראשונה ב–2015 ביטל קושטה 

את צעדי הצנע שהטילה ממשלת הימין שקדמה לו, והצליח להגדיל 
את הצמיחה במדינה ואף להפחית בחצי את שיעור האבטלה. למרות 
המדיניות הכלכלית השמאלית שהוביל במשך כהונתו, התקציב 
החדש שקושטה ניסה להעביר עורר התנגדות מצד המפלגות שתמכו 
בממשלתו, בטענה שאינו מרחיב דיו - והמדינה נקלעה למשבר פוליטי.

בחירות  על  הכריז  פורטוגל  נשיא  אתגרים מרכזיים << 

בזק בעקבות המשבר שנוצר סביב התקציב. כרגע לא ברור 
אם ראש הממשלה יצליח לשמור על שלטונו. בנוסף, פורטוגל 
סבלה בינואר 2021 מעלייה חדה בשיעור התמותה מקורונה, 
 שהביאה את בתי החולים אל סף קריסה, אך כיום היא מובילה

עולמית בשיעור המחוסנים.

פורטוגל

11

פינלנד
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ראשת הממשלה << סאנה מרין מהמפלגה הסוציאל–דמוקרטית, 

מכהנת מאז 2019.

שותפים לממשלה << מפלגת המרכז, הליגה הירוקה, ברית 

השמאל ומפלגת העם השוודית - כולן מונהגות על ידי נשים 
ומשתייכות למרכז–שמאל.

אג׳נדה << מרין בת ה–36, ראשת הממשלה הצעירה בעולם, נחשבת 

לסמן שמאלי במפלגתה, ומחזיקה בעמדות פרוגרסיביות ביחס לשוויון 
מגדרי, הרחבת מדינת הרווחה ומאבק במשבר האקלים. בין היתר, 
ממשלתה השוותה את חופשת הלידה של הגברים לזו של הנשים, 

והאריכה את שתיהן לכמעט שבעה חודשים.

אתגרים מרכזיים << פינלנד מתמודדת עם בעיה הולכת ומחריפה 

של הזדקנות האוכלוסייה, שעלולה להכביד כבר בעתיד הקרוב על 
מדינת הרווחה. בתחום האקלים הממשלה הציבה יעד של הגעה 

לנייטרליות פחמנית עד 2035.

סקוטלנד
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השרה הראשונה << ניקולה סטרג׳ן מהמפלגה הלאומית הסקוטית, 

מכהנת מאז 2014.

שותפים לממשלה << מפלגת הירוקים הסקוטית.

אג׳נדה << המפלגה הלאומית הסקוטית התחזקה מאוד בשנים 

האחרונות על חשבון מפלגת הלייבור. ואכן, נוסף על תמיכתה 
בעצמאות סקוטלנד ובפרישה מהממלכה המאוחדת, היא מחזיקה 
בעמדות סוציאל–דמוקרטיות מובהקות. למעשה, אחד הגורמים 
לנסיקתה הוא המתח הגובר בין הממשלה הבריטית השמרנית ובין 
האלקטורט הסקוטי, שמחזיק בעמדות שמאליות יותר מהאלקטורט 

האנגלי בנושאי רווחה, הגירה וחברות באיחוד האירופי.

אתגרים מרכזיים << מפלגת השלטון נחושה לקיים משאל עם 

נוסף על עצמאות סקוטלנד, מה שצפוי להוביל להתנגשות עם ראש 
ממשלת בריטניה בוריס ג׳ונסון ואולי אפילו למשבר חוקתי. כעת 
עליה לאזן בין המאבק במשבר האקלים והשותפות עם הירוקים ובין 
תמיכתה המסורתית בתעשיית הנפט המקומית, שתפסה מקום מרכזי 

בחזון הכלכלי שלה עבור סקוטלנד העצמאית.

איסלנד

1

ראשת הממשלה << קתרין יקובסדוטיר ממפלגת השמאל–ירוקים, 

מכהנת מאז 2017.

שותפים לממשלה << מפלגת העצמאות מהמרכז–ימין והמפלגה 

הפרוגרסיבית מהמרכז.

אג׳נדה << מפלגת השלטון דוגלת בפמיניזם, שמירה על איכות 

הסביבה ומדיניות כלכלית סוציאליסטית, ומתנגדת לחברות של 
איסלנד בנאט״ו. עם זאת, מאחר שלא הצליחה להרכיב ממשלה עם 
הסוציאל–דמוקרטים והפיראטים, היא מוגבלת על ידי קואליציה 
שנוטה ימינה. הקואליציה המורכבת הצליחה להשלים קדנציה יציבה 

ואף לשמור על כוחה בבחירות שנערכו בספטמבר האחרון.

אתגרים מרכזיים << המאבק במשבר האקלים נחשב לנושא מרכזי 

עבור הממשלה, שהתחייבה להגיע לנייטרליות פחמנית עד 2040. 
גם מערכת הבריאות עלתה לכותרות בעקבות הקורונה, ובבחירות 
האחרונות עמדה במחלוקת בין השמרנים התומכים בהפרטה ובין 

המרכז–שמאל המתנגד לה.

ארה״ב

2

הנשיא << ג׳ו ביידן מהמפלגה הדמוקרטית, מכהן מאז 2021.

אג׳נדה << ביידן מיהר להפוך רבים מהצעדים של דונלד טראמפ 

בתחומי החוץ, ההגירה והלהט״ב. אף שהוא מזוהה עם האגף המתון 
במפלגתו, ביידן אימץ כמה מתוכניות הדגל של האגף השמאלי בה, 
כפי שבא לידי ביטוי בהצהרותיו החוזרות ונשנות נגד תיאוריית 
החלחול ובעד ״כלכלה שעובדת עבור כולם״. בנובמבר האחרון הצליח 
לאשר השקעת ענק בתשתיות בעלות כוללת של כטריליון דולר, 
ובימים אלה הוא מקדם תוכנית חברתית מקיפה בשווי 1.75 טריליון 
דולר, הכוללת הרחבת הגישה למערכות החינוך והבריאות, חיזוק 

רשת הביטחון החברתית ומאבק במשבר האקלים.

אתגרים מרכזיים << ביידן הציג בתחילה תוכנית שאפתנית יותר 

בסך 3.5 טריליון דולר, אך נאלץ לוותר על חלק גדול מהצעדים 
המשמעותיים ביותר שנכללו בה, עקב התנגדות עיקשת מצד מיעוט 
קטן של חברי קונגרס מהאגף המתון של המפלגה. בנוסף, עליו 
להתמודד עם הניסיונות של המפלגה הרפובליקנית להגביל את זכות 
 ההצבעה ברחבי המדינה ולהתכונן לבחירות האמצע של כהונתו

שיתקיימו בסוף 2022.


