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Mit várhatunk az új német kormánytól Európa-, 
kül- és biztonságpolitikai téren?
Bóta Zsolt

Angela Merkel 2013. december 17-én immár harmadik szövetségi kancellári pe-
riódusát kezdhette meg. Ennek előzménye 2013. szeptember 22-én egy olyan 
szövetségi parlamenti választás volt, amelynek kimenetelében, a keresztény 

uniópártok sikerében (kevés híján egyedül is kormányképes többségében) a két korábbi 
választási győzelemhez képest nagyobb szerepet játszott Merkel személyes politikusi 
vonzereje, a választóknak a kancellár egyénisége és irányvonala iránt kinyilvánított 
bizalma. Ezt a bizalmat Merkel szokása szerint teljesítménnyel hálálja meg: míg az első 
kormányfői időszakát a klímavédelem területén európai és globális színtéren is példa-
mutató, előrevivő szerepvállalás jellemezte, addig a másodikat az euróválság-kezelés, 
illetve ahogyan Németországban szívesebben mondják: az európai adósságválság me-
nedzselése (hozzávéve ehhez 2011-től a belpolitikai téren meghatározó jelentőségű, de 
Németország határain túlra is kiható, ún. „energiaátállási fordulatot”). Egyelőre nem 
látható, hogy a szokásos nyugodt, kiváró, a kísérletezésektől egy természettudóshoz ké-
pest talán szokatlanul tartózkodó merkeli vonalvezetésben most mi lesz majd az a „fő 
csapásirány”, amellyel tovább élesíti a maga politikusi profilját, erősíti vezető európai 
„államasszonyi” (Staatsfrau) imázsát, és nem utolsósorban szolgálja országa népének és 
választóinak javát. Elemzésem a jövőbeni német Európa-, kül- és biztonságpolitika vár-
ható tendenciáinak felvázolására vállalkozik. Ezeken a területeken (is) a kancellárnak 
és hivatalának van döntő szava (lásd az alaptörvényben biztosított irányvonal-szabási 
illetékességét [Richtlinienkompetenz]), de a külügyi és a védelmi tárca élén személyük-
ben ambiciózus kabinetkollégák állnak, akik az Európa-politikában, valamint a nem-
zetközi konfliktusok megelőzésében és rendezésében a német szerepvállalás növelését 
szorgalmazzák, és ezekben a témákban valamelyest elvehetik a mozgásteret a kancellár 
asszony elől. De haladjunk sorjában, mégpedig a kormányzásnak a választási ered-
mény adta keretfeltételei felől indulva!
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Többségek kavalkádja,
avagy mire megy egyötödnyi ellenzéki a Bundestagban?

A német törvényhozás alsóházában (Bundestag) öt párt foglal helyet, melyből három – a 
Kereszténydemokrata Unió (Christlich Demokratische Union, CDU), a Keresztényszociális 
Unió (Christlich-Soziale Union, CSU) és a Németország Szociáldemokrata Pártja 
(Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD) – kormánypárt és kettő (Baloldali Párt, 
Zöldek) ellenzéki erő. Ha a választók által leadott összes szavazatot tekintjük, akkor azt 
jelenthetjük ki, hogy a német választói akarat strukturális és látens jobboldali többséget 
eredményezett. Ennek matematikai alátámasztása érdekében a CDU/CSU 42 százalé-
kos szavazatarányához hozzászámítjuk az ugyancsak inkább a polgári jobboldalhoz 
sorolt, de a bejutási küszöböt el nem ért két párt, a liberális Szabaddemokrata Párt (Freie 
Demokratische Partei, FDP) és az újonc protesztpárt, az „Alternatíva Németországnak” 
által együtt a 10 százalékot közelítő, de lényegében veszendőbe ment szavazatarányát. 
A Bundestagban ugyanakkor baloldali a valós többség: az SPD, a Szövetség ’90/Zöldek párt 
és a Baloldali Párt együtt több mandátummal rendelkezik a keresztény uniópártoknál, 
közös kormányalakításuk azonban inkább csak elvi-matematikai opcióként, mintsem 
reális alternatívaként merült és merül fel. A kormányzó nagykoalíció többségét szem-
ügyre véve viszont 4/5-ös arányt láthatunk: az 1/5-nyi ellenzék törvényi keretek kö-
zötti – házszabály szerinti – befolyása marginálisra töpörödött.

Egy kormánytisztviselő, akinek hazája kormányát a jelenlegi kormányzati ciklus 
évei során külföldi partnerországok, köztük Németország, gyakran igyekeztek szem-
besíteni a kétharmados többség nyomán viselt felelősséggel, az ellenzékkel szembeni 
bánásmóddal, nehezen tartóztatja meg magát annak megvizsgálásától, milyen méltá-
nyossági lépéseket tett eddig a Bundestag a négyötödös helyzet kezelésére. Az aktuális 
többségi viszonyok mellett az ellenzéknek még az a joga is veszendőbe ment, hogy 
parlamenti vizsgálóbizottságot hívjon össze, mert még ahhoz is legalább a képvise-
lők negyedének (azaz a 20 százalékos ellenzék mellé még legalább 5 százaléknyi kor-
mánypárti képviselő) támogatása kell. Ezen túlmenően törvényjavaslataiknak, egyé-
ni indítványaiknak értelemszerűen semmi esélyük nem lesz, ha a nagykoalíció él az 
erőfölényével. Megindult hát a többpárti gondolkodás, amely az ellenzéket további, a 
„pozitív diszkriminációt jobban tükröző” jogosítványokhoz juttatná. A Bundestag kor-
mánypárti frakciói emelni kívánják az ellenzéki képviselőcsoportok állami támogatá-
sát, az úgynevezett ellenzéki pótlékot, hogy jobban helyt tudjanak állni a csaknem 80 
százalékos kormánypárti többséggel szemben. A Bundestag frakciói megállapodtak, 
hogy az ellenzék munkájának parlamenti megkönnyítése érdekében az általános érvé-
nyű 25 százalékos kvórumot – a határozat- és döntéshozatali képesség minimális határát – 20-
ra csökkentik. Így az ellenzéknek többek között módjában áll majd vizsgálóbizottságok 
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felállítását kezdeményezni, politikai vitanapot összehívni és a felszólalási időkereteket 
számukra előnyösen növelni.

A törvényhozás felsőházában, a tartományok képviselőit tömörítő Bundesratban 
ugyanakkor nem olyan elsöprő a nagykoalíció többsége, mint a Bundestagban, a meg-
nyugtató kormányzáshoz azonban elégséges. Kérdéses persze, hogy a kormányzati 
ciklus végéig fennmarad-e ez a többség, mivel az ennek összetételén változtatni képes 
tartományi parlamenti választások a kormányzati négy év folyamán szép számmal 
lesznek. Inkább az valószínűsíthető, hogy a nagykoalíció többsége fennmarad (legfel-
jebb a két nagypárt közötti arányok változnak), a kis (szövetségi szinten ellenzéki) pár-
tok – beleértve a Bundestagba visszaigyekvő és ehhez a tartományokban megerősödni 
készülő FDP-t – nem fognak földindulásszerű győzelmeket aratni a tartományokban.

Növekedés és egyensúlytalanságok,
avagy exportáló óriás és fogyasztó törpe

Rögtön az elején azt is érdemes megvizsgálni, hogy az új kormány mennyire kedve-
ző konjunkturális feltételek között lépett hivatalba. Bár a jövő évi gazdasági növeke-
dés mértékét illetően csaknem fél százalékpontos különbség van a legderűlátóbb (Ifo 
München: 1,9 százalék) és a legborúlátóbb (RWI Essen: 1,5 százalék) kutatói műhelyek 
között, abban nagyjából egyetértenek az előrejelzések készítői, hogy 2014-ben a gazda-
sági növekedés dinamikája nagyságrendileg egy százalékponttal meg fogja haladni a 
2013. évit.1 A német vállalatok elkezdenek a korábbinál többet beruházni, 5,9 százalékos 
növekedéssel az export is új lendületet kap, ami elsősorban nem is az euróövezet or-
szágaiba irányuló szállítások élénkülésének, hanem sokkal inkább a tengerentúli kon-
junktúra kedvező alakulásának lesz köszönhető.

Itt egy mondatnál bővebben érdemes kitérni a hatalmas német külkereskedelmi 
többlet (2012-ben 232 milliárd dollár!)2 kérdésére, mivel ez a tényező nagyobb mérték-
ben határozza meg Berlinnek az európai partnerekhez való viszonyát és a transzatlanti 
kapcsolatokat is, mint gondolnánk. A német exporttöbblet a nemzetközi közösségnek 
egyre kevésbé tetszik, mivel szerintük az hozzájárul az eurózóna egyensúlytalanságai-
nak növekedéséhez. Mi erre a németek válasza? Ilyesmi: „Tetszenének hozzánk hason-
lóan versenyképesen termelni!” Az egyensúlytalanságok oka a folyó fizetési mérlegnek 
a GDP 6 százalékát elérő többlete. Ennek az egyensúlytalanságnak az egyik fő hazai 
okozóját, a gyenge német belső keresletet persze elismerik, de hivatkoznak a javuló 
tendenciára: a magánfogyasztás idén várhatóan 1,5 százalékkal növekszik, és egy-két 
éves távlatban ezt tovább ösztönzi a bérek emelkedése (az országos és minden ágazat-
ban bevezetendő minimálbér következtében). A német export az ország GDP-jének 52 
százalékát teszi ki, ezzel pedig mostanra a sokáig éllovas Kínát is megelőzte az ország. 
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Német részről persze vitatják az aggodalmak megalapozottságát, mondván: az innova-
tív német gazdaság az exporton keresztül nagymértékben járul hozzá a globális gaz-
dasági növekedéshez. További védekező érve Berlinnek az, hogy igenis pörögni fog a 
belső fogyasztás, mivel az elmúlt négy évben takarékoskodón kezelt területeken szán-
dékoznak változtatni: az infrastruktúrába történő állami beruházások, az úthálózat és 
a vasútvonalak korszerűsítése szükségességét immár Berlinben is belátják. Elsősorban 
persze azért, mert az infrastruktúra gyenge pontjai már az exportteljesítmény fenntart-
hatóságát veszélyeztetik.

Energiapolitikai fordulat európai kihatásokkal,
avagy a családfő új öltönye

Merkel előző kancellárságának félidejétől a második legfontosabb téma (az európai gaz-
daságiválság-kezelés után) az energiapolitikai fordulat (Energiewende) volt. A fukusimai 
sokk és az azt követő németországi környezetvédő tömegdemonstrációk hatására, vala-
mint a Zöldek népszerűség-növekedésének ellensúlyozására a korábban meglehetősen 
atomenergia-barát kereszténydemokraták 180 fokos fordulatot vettek. Lényegében az 
európai partnerekkel való egyeztetés nélkül döntöttek a nukleáris erőművek fokozatos 
leállításáról.

A harmadik Merkel-kabinet továbbviszi a folyamatot (nem volt ezzel kapcsolatban 
számottevő nézetkülönbségük a szociáldemokratákkal): a kormányprogram célul tűzte 
ki, hogy a villamosenergia-felhasználásban a jelenlegi 25 százalékról 2025-ig 45 szá-
zalékra, 2035-re pedig legkevesebb 55 százalékra kell emelni a megújuló energiafajták 
arányát.3 A német energiafordulatnak természetesen van európai kihatása, belső piaci 
és jogi vetülete, sőt kötelezettségszegési eljárási vonatkozása is. 2000 óta van hatályban 
a megújuló energiára vonatkozó törvény (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG), amelynek 
egy kisebb reformját határozta el egy január végi zárt kormányülés. Miért is volt erre 
szükség? Azért, mert az EEG-ben az energiafogyasztókra kirótt járulék jelentősen meg-
emelte a fogyasztói árat, s emiatt nőtt az aggodalom a társadalomban, hogy a kormány 
az energiaátállás költségeit a magánháztartásokra és a kis- és középvállalatokra hárítja 
át. Az Európai Bizottságnak is feltűnt, hogy aránytalanul oszlanak meg az energiaát-
állás költségei, és eljárást indított Németország ellen. Elfogadhatatlan ugyanis, hogy a 
nagy német cégeket a kormány felszabadítja a megújuló energiaforrások bővítésének 
költségei alól, miközben az állampolgároknak tavaly háztartásonként 220 euróba ke-
rült az „ökoáram”.4 Ez annyi pluszkiadást jelent, mint ha – mondjuk – évente egyszer le-
mondanának a családfő új öltönyének beszerzéséről. A reform az alapvető céloktól nem 
tér el, de csökkenteni szándékozza a megújuló energiaforrások támogatását. Eddig az 
a vállalat, amelyik a saját erőművében, maga termelte meg az üzemében felhasználásra 
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kerülő áramot, mentesült az EEG-járulék fizetése alól. A januári döntés értelmében kor-
látozzák a nagy energiaigényű termelést folytató vállalatoknak (pl. kohászati üzemek-
nek) nyújtott eddigi kedvezményt, így ezeknek a cégeknek többet kell majd fizetniük az 
áramért. A megújulóenergia-törvénynek a fenti sarokpontokkal illusztrált reformjára 
vonatkozó előterjesztésről várhatóan áprilisban határoz a kormány, és a tervek szerint 
augusztusra lehet belőle törvény.

Itt röviden kitérek a német és a magyar energiapolitika egy aktuális kapcsolódá-
si pontjára, méghozzá német szemszögből. A diplomáciai érintkezésekből az a német 
nézőpont világlik ki, hogy a paksi atomerőmű tervezett bővítésével kapcsolatos törek-
véseink nem állnak ellentétben az egyébként az atomenergiának búcsút mondó német-
országi energiafordulattal. Mind az energiamix összetételéről, mind a közreműködő 
partnerekről az egyes országoknak maguknak kell dönteniük. A német kormány nem 
tekinti feladatának, hogy kifogásokat fogalmazzon meg az ellen, milyen szerepet szán 
Magyarország az atomenergiának és Oroszországnak. A Merkel-kabinet energetikai 
téren is kooperációra törekszik Oroszországgal, amelynek alapelve az, hogy be kell tar-
tani az Európai Unió által előírt követelményeket. Ezért abban az esetben, ha jogi és 
technológiai értelemben megfelelünk az EU előírásainak, nem várható a német kor-
mány részéről kritika a paksi atomerőmű bővítését érintő orosz–magyar együttműkö-
dés kapcsán.

„Aki csal, az repül!”, avagy a „szociális turizmus” elleni fellépés

A fentebb ecsetelt (relatív) gazdasági „gondok” mellett a valóban problémát jelentő de-
mográfiai tendenciára is gyógyírt kellene találnia a német kormánynak. Becslések sze-
rint 2030-ig mintegy 2 millióval csökken Németország népessége, miközben akkorra 
a 65 éven felüliek teszik majd ki a lakosság több mint egynegyedét.5 Ez természetesen 
óriási munkaerőhiányt idéz majd elő az országban, de bizonyos ágazatok helyzete már 
évek óta kifejezetten súlyos. A megfelelő létszámú képzett munkaerőnek az országba 
csábítása a munkaadók szemszögéből sürgető imperatívusz, tömeges bevándorlásuk 
viszont egyes populizmusba hajló politikusok számára a hangulatkeltésre alkalmas 
eszköz, legyen szó akár önkormányzati, tartományi vagy éppen európai parlamenti 
választásról. Az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott országok – köztük hazánk – 
állampolgárainak 7 évet kellett várniuk a teljesen szabad munkavállalás lehetőségére, 
ezalatt a politika és a szakszervezetek hallani sem akartak a korlátozás feloldásáról. 
Mára ott tartunk, hogy tárt karokkal várják, már-már csábítják a hiányszakmákban (pl. 
egészségügy, műszaki-informatikai szakmák) foglalkoztathatókat, a küldő országok-
ban jelentős szakemberhiányt okozva ezzel.
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2014. január 1-jén a román és a bolgár állampolgárok munkavállalására vonatkozó 
adminisztratív korlátozások is megszűntek Németországban. Ezzel a szegénység mo-
tiválta migráció (e két ország bérszintje a legalacsonyabb az Unióban a némethez vi-
szonyítva, és náluk van a legnagyobb tömegű, mobilitásra hajlamos munkaerő) témá-
ja szinte egy csapásra napirendre került. Még januárban megtartotta első ülését az az 
államtitkári szintű tárcaközi munkacsoport, amelynek feladata megvizsgálni, hogy a 
minisztériumok részéről szükség van-e valamilyen intézkedésre, s ha igen, milyenre, a 
szociális juttatásokkal való visszaélések visszaszorítása érdekében.

Az Európai Unión belüli gazdasági migrációt illetően a német kormány számára 
alapvető az állampolgárok és a munkavállalók szabad mozgása. A populista hangu-
latkeltésre alkalmas kérdés vizsgálata ugyanakkor elválaszthatatlan a márci-
usi bajor helyhatósági választás és a májusi EP-választás perspektívájától. 
A CSU január 7-én határozatot fogadott el arról, hogy a Németországba bevándorlók a 
megérkezésüket követő első három hónapban ne részesülhessenek szociális ellátásban, 
és a visszaélést tanúsító személyekkel szemben szigorúan járjanak el. („Aki csal, az 
repül!”)6 A német konzervatív EP-képviselő, Elmar Brok szerint ujjlenyomatot kellene 
venni a Németországba érkezőktől, hogy a szociális segéllyel visszaélők beutazását a 
későbbiekben meg lehessen előzni. A vitában nevesítetten a románok és a bolgárok sze-
repelnek, de a magyar munkavállalók sem mentesülnek a bizalmatlanság növekedésé-
től. Holott a kelet-európaiakkal szembeni gyanakvás még a Német Munkaügyi Hivatal 
adatai alapján is cáfolható: a 2013. júliusi adatok szerint a román és bolgár állampolgár-
ságúak csupán 0,6 százalékát teszik ki a munkanélküli segélyt igénybe vevők körének.7 
Sem szociális, sem gyermekek után járó ellátást nem vesznek nagyobb arányban igény-
be, mint a német állampolgárok! Egyre fokozódó problémaként jelentkezik ugyanakkor 
az alacsonyan képzett, munkát nem találó bevándorlók azon része, amelyik egy-egy 
településen, illetve településrészen csoportosul (pl. Berlinben, Duisburgban és Dort-
mundban). Tény, hogy ezek a bevándorló csoportok rontanak a (német közbeszédben 
egyébként mellőzött) kedvező statisztikai összképen (lásd fent) és a közbiztonságon. Az 
általuk „elgettósított” településrészek nemegyszer válnak jobboldali aktivisták akciói-
nak (tüntetés, erőszakra buzdítás) színterévé.

Az Európai Bizottságnak a témában illetékes biztosa történetesen a magyar Andor 
László, akinek az Andrea Nahles német munkaügyi és szociális miniszterrel folytatott 
februári megbeszélésén nemcsak azt rögzítették a felek, hogy a mozgásszabadság és a 
szabad munkaerő-áramlás alapvető és kikezdhetetlen uniós alapjog (ezt főleg a szoci-
áldemokrata kormánypolitikusok szögezik le a CSU-sokkal szemben), hanem azt is, 
hogy szórványosan, egyes térségekben a hirtelen beáramlás kezelésre szoruló problé-
mákat okozott. Szóba került a helyi önkormányzatoknak az Európai Szociális Alapból 
való támogatása (a 2020-ig tartó költségvetési periódusban Németország ebből összesen 
1,3 milliárd eurót hívhat le társadalmi felzárkóztatási és szegénységleküzdési célokra), 
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így tehát Berlin máris elért egy az önkormányzatokat valamelyest megnyugtatni képes 
eredményt. Ugyanakkor van esélye annak, hogy az Európai Bizottság eljárást kezde-
ményez majd Németországgal szemben, mivel annak jogszabályai az álláskeresőket 
kizárják a legalapvetőbb szociális ellátást (az ún. „Hartz-IV” segélyt) igénybe vehetők 
köréből.8

„Jóléti rendszerváltás” német módra, avagy a minimálbér bevezetése

A szociális piacgazdaság német modelljéből eddig hiányzott az országos és minden 
ágazatra kiterjedő minimálbérnek az építőkockája. Az „érdekegyeztető tanácsok” 
ülésein ez sokáig nem merült fel, mert annak mellőzését az alacsony bérköltségeken 
alapuló német versenyképesség, a foglalkoztatottsági szint megőrzése garanciájának 
tekintették. Mostanra azonban a szociáldemokraták elérkezettnek látták az időt a be-
vezetésére (a német bérszint hosszú időszakon keresztül az EU-tagországok között a 
leglassabban növekedett, a reálbérek 2013 végén 0,7 százalékkal még alul is múlták a 
2000. évi szintet!), nyilván azzal a céllal is, hogy a korábbi nagykoalícióban egyszer már 
megélt népszerűségvesztésük megelőzésére idejekorán megerősítsék balos profiljukat, 
erősítsék kapcsolatukat a szakszervezetekkel. A minimálbér olyan szinten merev kö-
vetelésük volt, hogy állításuk szerint annak teljesülése nélkül nem lettek volna hajlan-
dóak belemenni a koalícióba. A 2015 és 2017 között bevezetendő 8,50 eurós általános 
minimálbér az elemzők szerint a nyugati tartományokban nem, de a hozzájuk képest 
eleve alacsonyabb bérszintű keletiekben komoly problémát jelenthet, több százezer 
munkahely kerülhet veszélybe. A német piacon megbízásokat vállaló magyar cégek 
adminisztrációs terheit is meg fogja növelni az intézkedés, ugyanakkor a magyar vál-
lalkozások alkalmazottainak átlagbére már mostanában is a 8,50 eurós szint feletti, így 
a bevezetés elsősorban az olcsóbb román és bolgár munkaerőt foglalkoztató cégeknek 
jelent majd versenyhátrányt. S hogy mi mindennek a minimálbéres ügynek az Euró-
pa- (és globális világ-) politikai vonatkozása? Egyrészt az exportra termelő cégek bér-
költségeinek növekedése, így eddigi versenyelőnyük csökkenése, a nyomasztó német 
exporttúlsúly megtörése, másrészt a hiányolt német belső fogyasztás megélénkülése; 
egyszóval a korábban elemzett „egyensúlytalanságnak” az egyensúly felé való elmoz-
dulása – az európai és a globális versenytársak nagy örömére.

Európa egységesítése mint közös nevező,
avagy konszenzusos Európa-politika

A kormányprogram kül-, biztonság- és Európa-politikai fejezeteinek megvitatása a ke-
resztény- és a szociáldemokraták között a vártnál sokkal könnyebben zajlott. Kezdjük 
az Európa-politikával!9
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A bankfelügyelet kapcsán Németország a mielőbbi végrehajtást szorgalmaz-
za, ragaszkodik a felügyelet és a pénzpolitika szigorú elválasztásától az Euró-
pai Központi Bankon belül. A bankszanálás és -felszámolás esetén a világosan 
meghatározott helytállási sorrend szigorú betartása prioritás Berlin számára. 
A jövőben nem az adófizetőknek, hanem a tulajdonosoknak és a banki hitele-
zőknek kell helyt állniuk és 100.000 eurónyi betétig védelmet biztosítaniuk a 
betétesek számára. Németország az európai szanálási mechanizmus mielőbbi 
kialakítását javasolja, de annak jogilag szilárd lábakon kell állnia, és garantálni 
kell a tagállamok költségvetési szuverenitásának megőrzését. Ezzel a háttérrel 
támogatja egy európai szanálási hatóság létrehozását a rendszerreleváns, ha-
tárokon átnyúló tevékenységi körrel működő bankok számára. Támogatja egy 
európai szanálási alap felállítását is, amelynek finanszírozása teljes mértékben 
banki hozzájárulásokból állna majd, és mértéke a bankok rendszer-relevanciá-
jához és a rizikó mértékéhez igazodna. A koalíciós kormány célja, hogy az erre 
felhasznált tagállami források ne számítsanak a 3 százalékos deficitcél teljesü-
lésének mérésekor.

Van olyan pontja a német kormányprogramnak, amelyik kifejezetten rímel a ma-
gyarra: ez pedig az európai ipar megerősítésének szándéka. Ennek egyik útja-módja 
az ipari infrastruktúra erősítése. A másik a versenyképességi és költséghatékonysági 
szempontok fokozottabb figyelembe vétele a brüsszeli és a berlini politikai döntéshoza-
tal során. Berlin konkrét tervet fog megkövetelni az Európai Bizottságtól arra vonatko-
zóan, hogyan lehet csökkenteni az európai szabályozást az iparban, különösen a kis- és 
középvállalkozások esetén.

Németország szorgalmazza, hogy az Európai Tanács évente egyszer állam- és kor-
mányfői szinten foglalkozzon az EU kül- és biztonságpolitikai kérdéseivel. Az uniós 
intézményi reformok előmozdítása érdekében fontosnak tartja az Általános Ügyek 
Tanácsa szerepének erősítését, és szorgalmazzák, hogy államtitkári helyett külügymi-
niszteri legyen a tagállami részvétel szintje. Utóbbi esetében Frank-Walter Steinmeier 
külügyminiszternek az az ambíciója is tetten érhető, hogy a Kancellári Hivataltól fo-
kozottabban a saját minisztériuma hatáskörébe vonja az európai uniós ügyek vitelét – 
felismervén, hogy az Európa-politika általában „hálás”, a maga és pártja népszerűsége 
szempontjából „pontokat hozó” terület.

Akár Merkel, akár Steinmeier viszi a prímet az Európa-politikában, az euróválság-
kezelés (adósságválság-kezelés) marad a legfontosabb, legégetőbb feladat. Németor-
szágnak – a márka iránti nosztalgiák ellenére – „édes gyermeke” (és tegyük hozzá: sok 
hasznot hozó gyermeke) az euró, amelynek stabilitása mellett mindig is kiállt. Továbbra 
is hajlandó szolidárisan hozzájárulni a válságkezeléshez, de az a nézete, hogy válto-
zatlanul érvényesülnie kell annak az alapelvnek, amely szerint első körben minden 
tagállam maga áll helyt magáért, vagyis az adósságok közösségiesítését elutasítja. Az 
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európai segélyprogramok alkalmazása csak – Merkel egyik kedvenc kifejezésével – „ul-
tima ratio” lehet.

Németország ki fog állni az eddig hozott közös döntések, elsősorban a tag-
országok államháztartásának konszolidálása, a szigorú takarékossági politika 
következetes végrehajtása mellett. Az európai gazdaság versenyképessége szem-
pontjából továbbra is fontos kérdésnek tartják, hogy a tagállamok az eddiginél nagyobb 
mértékben vállaljanak kötelezettséget a strukturális reformok végrehajtására. Ezek ter-
mészetesen az uniós válságkezelési modellnek a német dominanciát tükröző elemei. 
(Ennek részletezésére és az „európai Németország” versus „német Európa” dilemmára 
ehelyütt nem térek ki, mivel az egy másik tanulmány tárgya.) Ugyanakkor a jövőben 
egy átfogóbb politikai hozzáállással kell számolni Berlin részéről is: előtérbe 
kerül a növekedés és a szociális biztonság. Ezzel több (dél-) európai partner-
nek is gesztust tesz Berlin, mivel az új álláspontja szerint nemcsak a takarékos, 
növekedés- és inflációleszorító válságkezelési modell az egyedül üdvözítő, ha-
nem mostanra eljött az ideje a régebb óta követelt növekedésösztönzésnek is. 
Ezen a ponton a mára meglehetősen lehűlt német–francia (Merkel–Hollande) 
viszony is új nekirugaszkodási lehetőséget találhat magának.

E kapcsolat meghatározó eleme ma a német megszorító válságkezelési recept és a 
francia növekedésösztönző gazdaságpolitika modellje közötti versengés. Nem be-
szélhetünk egyértelműen a német modell felülkerekedéséről, mert bár a François 
Hollande által ez év elején bejelentett (és a bő tíz évvel ezelőtti német Agenda-2010-re 
emlékeztető) takarékossági intézkedések ebbe az irányba mutatnak, Berlin is beépített 
a saját gazdaságpolitikájába Párizsnak tetsző elemeket (növekedésösztönzés állami be-
ruházásokkal, ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem, stb.). A fiatalkori munkanél-
küliség leküzdése prioritássá válik Berlin számára (noha Németországot ez a jelenség 
nem érinti súlyosan), s ezzel kedvében jár a francia tandempartnernek. Merkel még a 
választások előtt, 2013 júliusának elején összehívott Berlinben egy, a témával foglalko-
zó, rendkívüli uniós szakminiszteri és csúcstalálkozót, amelyen 24 milliárd elkölthető 
eurót találtak erre a célra, az uniós források rovására. Ha ez nem lenne elegendő, akkor 
Berlin azt javasolja, hogy további pénzügyi eszközöket a strukturális alapok újraprog-
ramozásából vagy a még rendelkezésre álló keret lekötéséből teremtsék elő, valamint az 
Európai Beruházási Bank (elnöke Werner Hoyer korábbi német külügyi államminisz-
ter) hiteleinek e célra történő felhasználását is ösztönzi.

Kérdés, hogy Németország az európai döntéshozatalban a közösségi módszert vagy 
a kormányköziséget részesíti-e előnyben. Ebben a tekintetben a kis és a közepes tag-
államok némi aggodalommal figyelhették, hogy az ország az utóbbi irányába kezdett 
hajlani. Merkel és miniszterei az előző kormányciklusban is többször tanújelét adták 
annak, hogy szeretik eldönteni a nagy kérdéseket a mérvadó (vagy egyszerűen csak 
érintettnek tekintett) országok bevonásával, a kisebbeknek (nem érintetteknek) pedig 
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a mellőzésével – így a gyakorlatban is erősítve a kétsebességes Európa realitását. Né-
metország-szakértők mostanra azt szűrték le, hogy Merkel és Steinmeier (valamint az 
utóbbi mellé sorolandó, befolyásos Schäuble pénzügyminiszter) között ebben a kérdés-
ben észrevehető differencia van: míg az előbbi a kormányköziség (saját kifejezésével: 
„új uniós módszer”), az utóbbiak a közösségi módszer hívei. A kormányköziség erősö-
dése magyar szempontból kevéssé üdvözölhető, mert általa kevésbé érvényesíthetőek a 
kis- és közepes tagállamok érdekei. Az viszont pozitív, hogy a kancellárnak kedvezően 
változott a felfogása a kelet-közép-európai országok uniós szerepéről és konkrétan a 
Visegrádi Együttműködésről. (A 2013. július 1-je óta tartó magyar elnökségi év alatt már 
eddig is számos rendezvénybe sikerült bevonnunk a konstruktív Németországot.) A V4 
országait Berlinben már nem blokkosodásra hajló, a döntéshozatalt akadályozó csopor-
tosulásnak, hanem az Unió gondolkodását gazdagító, s nem utolsósorban növekedési 
impulzusokat kölcsönző együttműködésnek tekintik.

Ha nem is a nagy tagállamoknak, de az eurózóna országainak különutassága bizony 
okoz zavarokat, s – mondhatni – bizalmatlanságot is. Az ezen országok számára külön 
parlamenti struktúra létrehozásáról felvetődött elképzeléssel kapcsolatban Berlinben 
úgy vélekednek, hogy arról a májusi EP-választások előtt biztosan nem születik döntés. 
Általában véve pedig az integráció mélyítése és a demokratikus legitimáció erősítése 
mellett fontos, hogy a folyamat ne vezessen más tagállamok kiszorításához.

A 7. cikkel a 2. cikk érdekében, avagy jogállamiság és alapértékek

Egy, a jogállamiság európai ellenőrzésének lehetőségét megteremteni hivatott me-
chanizmus ügye benne van az új kormányprogramban is. Azt tehát, amit Guido 
Westerwelle külügyminisztersége alatt elkezdtek, és ami egybeesett a korábbi szoci-
áldemokrata vezetésű német ellenzék látásmódjával (itt kimondatlanul, de sejthetően 
hazánk és Románia jogállamisági viszonyai kerültek a célkeresztbe), az új kormány 
is tovább fogja vinni. Az SPD által fogalmazott, eredetileg keményebb passzusokat az 
uniópártok végül jelentősen felpuhították. Berlin szerint az emberi jogokért és a de-
mokráciáért folytatott uniós fellépés hitelessége jelentős mértékben függ attól, hogy az 
Európai Unió milyen következetesen áll ki az értékei mellett, és milyen hatékonysággal 
lép fel azok megsértésével, illetve az azokat megsértő tagállamokkal szemben. 
A szövetségi kormány javasolja egy, az uniós szerződés 7. cikkére alapozott, az euró-
pai jogállami és demokratikus standardok betartását szolgáló mechanizmus kialakí-
tását annak érdekében, hogy az EU biztosítsa a szerződés 2. cikkében foglalt értékek 
védelmét. Michael Roth (SPD), a német külügyminisztérium jelenlegi második 
számú vezetője úgy véli, hogy a jogállamisági mechanizmus kapcsán nem sza-
bad „kedvezményeket” tenni egyetlen tagállamnak sem: mindenkire – kicsi és 
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nagy tagállamra is – egyformán kell vonatkoznia, s a belpolitikába való be nem 
avatkozás elve itt nem érvényesülhet.10  A kereszténydemokraták felfogása sze-
rint az Európai Unióban a mostaninál pontosabban meg kell határozni a jogállamiság 
kritériumait, ugyanakkor ebből ne alakulhasson ki gyámkodás, ne Brüsszel mondja 
meg mindenben, hogy mi a jó és mi a rossz.

Fél szemmel Londonra és az EP-re, avagy Németország mint az 
uniós hatáskörök renacionalizálásának egyik élharcosa?

Tavaly augusztus óta az egyes uniós hatáskörök renacionalizálásához való német hoz-
záállás témája benne volt a levegőben, bár a csak szórványos nyilatkozatok és a szava-
zatfogásra való alkalmatlansága miatt a választási kampány záró szakaszában és a ko-
alíciós tárgyalások alatt nem kapott nagy visszhangot. A CDU február 8-án elfogadott 
európai parlamenti választási programjában újra felbukkant a kérdés.

A német konzervatívok szerint egy emberközeli és demokratikus politikai unió meg-
erősítéséhez azt is lehetővé kellene tenni, hogy bizonyos kérdések az európai intéz-
ményektől nemzeti hatáskörbe kerüljenek vissza. Emellett hitet tesznek az euró és az 
eurózóna mélyebb integrációja mellett, hosszú távú célként pedig a közös európai had-
sereg felállítását és az Európai Bizottság elnöki posztjának közvetlen választás útján 
történő betöltését tűzik a zászlajukra.

Előzménye mindennek egy tavaly nyár végi Merkel-interjú,11 amely leginkább a brit 
Európa-politikusokat villanyozta fel, lévén hogy az a szájízüknek megfelelő tartalmú 
volt („a több Európa nem kell, hogy feltétlenül több Brüsszelt jelentsen”). Mindezt 
Londonban azonnal a cameroni EU-politika megtámogatásaként értelmezték, s annyi 
igazság feltétlenül lehetett is ebben, hogy Berlin fontosnak tartja Nagy-Britannia EU-
tagságát, és igyekszik elejét venni annak a már nem is csak eltávolodási, hanem már-már 
egyenesen elszakadási folyamatnak, amely Londonban elindult. Egyidejűleg azt is cé-
lozza, hogy a brit EU-szkeptikus szakadár pártok ne erősödjenek meg túlságosan a kon-
zervatív testvérpárt rovására, és ne érhessenek el nyugtalanítóan jó eredményt az EP-
választáson. Továbbá ki kívánja fogni a szelet a német EU-szkeptikusok vitorlájából is.

Meg kell persze jegyezni, az EU-szkepszis Németországban sajátosan jelentkezik: 
valójában nincs jelentős, ezen nézet mellé felsorakozó politikai erő. Különösen tisztel-
ni való ez a teljesítmény egy olyan országban, ahol az adófizető választók az európai 
válságkezelés és a más országok talpon maradása érdekében szükséges terhek legna-
gyobb részét viselik. A 2013. szeptemberi választáson közel 5 százalékot szerzett, az 
EP-választáson pedig várhatóan majd ennél is jobban szereplő Alternatíva Németor-
szágnak párt – némi leegyszerűsítéssel – nem euroszkeptikus, hanem eurószkeptikus 
párt, azaz nem az Unió egészével, hanem csak annak közös fizetőeszközével vannak 
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alapvető kifogásai. Ugyancsak megjegyzésre kívánkozik, hogy bár saját pártjai miatt 
nem kell aggódnia, Németországot is befolyásolja a májusi EP-választások miatti féle-
lem, az euroszkeptikusok előretörésének perspektívája. Ez érezteti a hatását Berlinnek 
a kétoldalú kapcsolatépítésében is: igyekszik gesztusokat tenni vagy legalábbis békés 
hangot megütni a hatalmon lévő kormányok irányába (lásd Franciaország, Görögor-
szág, de említhető Magyarország is).

A kancellár az utóbbi időben meglehetősen határozottan kiállt az Unió mű-
ködését szabályozó szerződés módosításának szükségessége mellett, mond-
ván, hogy aki több Európát akar, annak hajlandónak kell lennie a kompe-
tenciák újraszabályozására. Kormányának álláspontja ebben közelebb áll a 
szerződésmódosítást hangosan követelő britekéhez, mint az azt elutasító fran-
ciákéhoz. Mindenesetre Berlinben a 2014. októberi EU-csúcsig nem számolnak szerző-
désmódosítással.

Viszonyulás az EU-bővítéshez,
avagy kettős állampolgárság német-török módra

Az Európai Unió legmeghatározóbb véleményformáló tagállamában az EU-bővítéshez 
való hozzáállás már önmagában is érdekes. Egyrészt a Horvátország 28. tagállamként 
történt csatlakozását követő időszakra egy hosszabb „emésztési szünetet” képzel el 
(igényel) az Unió számára. Másrészt viszont a német kormány a koalíciós szerződés 
szerint szövetségeseivel és partnereivel együtt arra törekszik, hogy a Nyugat-Balkán 
EU-csatlakozását, valamint NATO-tagságának elérését aktívan segítse elő. Hogy ebből 
mekkora gyakorlati és eredményre vezető ügybuzgalom fakad majd, az a jövő 
(a már zajló kormányzati ciklus) zenéje. Biztató a – német egyetértés mellett – Szerbiá-
val elindult csatlakozási tárgyalási folyamat, de elbátortalanítóak a jelenleg zajló bosz-
nia-hercegovinai zavargások.

Érdekes ugyanakkor, hogy mit ígér a nagykoalíció annak a Törökországnak, amely-
nek integrációja kapcsán a két nagypárt álláspontja között meglehetősen nagy eltérés 
mutatkozott eddig. Úgy látszik, hogy legalábbis a szövegezésben a keresztény unió-
pártok kerekedtek felül: a török csatlakozási tárgyalások kimenetele nyitott, a folyamat 
megkezdése nem garantálja automatikusan az ország EU-tagságát. Jelenleg – mondják 
Berlinben – Törökországban is vitáznak az uniós tagságról, ezért a továbbiakban a pri-
vilegizált, szoros kapcsolat fejlesztése az elsődleges cél a német kormány számára. Ez 
a hozzáállás lényegében a CDU/CSU nem világosan definiált, már korábban is hallott 
„privilegizált partnerség”-koncepciójának szintjén marad meg. Ez akár az egyezkedés-
beli ellenszolgáltatás is lehetett annak fejében, hogy a konzervatívok elfogadták a szo-
ciáldemokratáknak a „kettős állampolgárság” bevezetésére vonatkozó követelését. Ez 
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elsősorban a török bevándorlók Németországban született leszármazottait érinti kedve-
zően, akiknek immár nem kell 23 éves korukig vagy-vagy-alapon dönteniük a német 
vagy a török útlevél mellett. (A Németországban élő törököknek kb. fele rendelkezik 
német állampolgársággal. A mintegy 3 milliós népcsoportnak mintegy 83 százaléka a 
török állampolgárságát is feltétlenül meg kívánja tartani.)12 Más kérdés persze, hogy a 
németországi török közösség bírálja mindezt, mert abba a CDU/CSU már a szocdemek 
szándéka ellenére sem ment bele, hogy a német állampolgárságot automatikusan meg-
kaphassák a Németországon kívül született, de oda bevándorló és tartósan letelepedő 
külföldiek is. A koalíciós tárgyalásokon a kettős állampolgárság ügye a szocdemek szá-
mára – kissé meglepő módon – olyan kardinális kérdés volt, hogy azt a minimálbér 
bevezetésének jóval érthetőbb igénylésével együtt a kormányra lépés „sine qua non”-
feltételévé tették Sigmar Gabrielék – legalábbis a nyilvánosság felé való kommunikáci-
ójukban.

A hangütés a német–török relációban egyébként mostanában nem túl barátságos: a 
kereszténydemokraták frakcióvezetője már tavaly nyáron ahhoz kötötte az EU-csatla-
kozási tárgyalások továbbvitelébe történő német beleegyezést, miképpen bánik Ankara 
az ottani keresztények jogaival, és tartózkodnak-e a biztonsági erők a demonstrálókkal 
szembeni erőszakos fellépéstől, ahogyan azt ugyancsak tavaly nyáron Isztambulban 
tették. Volker Kauder már előre kritizálta a választás előtt álló Recep Tayyip Erdoğan 
miniszterelnök február 4-i berlini „kampányfellépését” is, emlékeztetve annak 2008-as 
előzményére, amikor Erdoğan az asszimilációtól óvta a németországi törököket, „em-
beriségellenes bűnnek” nevezve azt.

A megosztó Oroszország-politika

A külpolitikai partnerek sorában az Oroszországi Föderáció fontos szerepet tölt be, 
és a németek úgy vélekednek, hogy egy modern, gazdaságilag is erős, demokratikus 
Oroszország egyaránt érdeke az európai uniós közösségnek és az oroszoknak. Berlin 
a kormányprogramban is hangsúlyosan támogatja a „Pétervári Párbeszéd” folytatását, 
amely már eddig is az orosz és német civiltársadalom kommunikációjának intézmé-
nyesített fóruma volt. A német kormány a vállalkozásokra, a tudományos kutatókra, 
a civil szereplőkre és a diákokra vonatkozóan a vízumszabályozással kapcsolatos to-
vábbi liberalizáció mellett áll ki. (Megjegyzés: az EU-nak a márciusi krími válság miatt 
Oroszországra rótt szankciói közt épp a vízumkönnyítés folyamatának a felfüggesztése 
szerepel az élen. Berlinben sajnálják, hogy Moszkvában nagyobb a helyi értéke a geo-
politikai szempontoknak, a birodalmi álmok kergetésének, mintsem a saját állampol-
gárok európaiságérzete növelésének.)
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A koalíciós megállapodásban lefektetett fenti közös nevezők ellenére az Oroszor-
szág-politikában már a nagykoalíciós kormányzás első hónapjában megmutatkozott 
a nézeteltérés, méghozzá a kiszámítható frontvonalak mentén: míg Merkel – a német 
konzervatív hagyományoknak megfelelően – inkább a Vlagyimir Putyintól való távol-
ságtartásra, addig Steinmeier a közeledésre rendezkedett be és adta ennek első jeleit. 
Merkel visszatérően felhánytorgatja az oroszországi emberi jogi aktivistákkal szembe-
ni bánásmódot. A kancellár nem vett részt a „Pétervári Párbeszéd” tavaly decemberi 
kasseli ülésén (Steinmeier viszont ott volt, és találkozott Putyinnal).

Merkel januártól márciusig több telefonbeszélgetést is folytatott Putyinnal Ukrajna 
ügyében. Berlin igyekezett, amennyire csak lehetett, „megmenteni” Moszkvát a dur-
vább szankciók (pl. gázembargó) kirovásától, bár magát a szankcionálást valamilyen 
mértékben elkerülhetetlennek ítélte. A külügyminiszter azt az álláspontot képviseli, 
hogy Németország (és Európa) – a saját biztonsága érdekében is – rá van utalva az 
Oroszországgal való együttműködésre, az oroszok nélkül és ellenében nem haladnak 
előre a dolgok.

Az Oroszország-politikában az álláspontokat még inkább tarkítja, hogy Joachim 
Gauck szövetségi elnök (valójában különösebb indoklás nélkül, ugyanakkor így is a 
közvélemény kétharmadának egyetértését bírva) távol maradt a szocsi téli olimpiai 
játékok megnyitó ünnepségétől, amiért mind Merkeltől, mind Steinmeiertől bírálat-
ban részesült. A szövetségi kormány végül képviseltette magát Szocsiban: Thomas de 
Maizière belügyminiszter szurkolt ott a német olimpikonoknak. A németországi elem-
zések és publicisztikák a Szocsi körüli fejlemények és a koalíciós partnerek közötti dif-
ferenciák miatt is világos Oroszország-koncepciót követelnek Berlintől – ahogyan ezt 
Putyin elnök is igényli. Abban az országban, amelyet Washingtonban is az EU Orosz-
ország-politikája kulcsának tekintenek, bizony szükség is van ilyenre. Kérdés ugyan-
akkor, hogy az ukrajnai, Krím félszigeti fejlemények mennyiben segítik elő a német 
Oroszország-koncepció tisztulását.

A kijevi/krími helyzet
és a németek korábbi „ütőképes” ukrán favoritja

A Keleti Partnerség országaival kapcsolatban továbbra is a stabilitás-, demokratizmus- 
és jogállamiság-export eszköze marad a társulási megállapodás, a szabadkereskedelmi 
egyezmény, valamint a vízumliberalizáció témájában kötött szerződések előbbre vitele. 
A litván EU-elnökség november végi, az ukrán fejlemények miatt kudarccal végződött 
keleti partnerségi csúcstalálkozója, majd az azóta is tartó, a jelen állás szerint az EU-
pártiak felülkerekedését eredményező ukrajnai orientációs kötélhúzás rávilágított az 
Unión kívüli térséggel való kapcsolattartás, az uniós struktúrákhoz való közelítés 
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jelentőségre, ugyanakkor – erősen ellenérdekelt konkurens megléte esetén – annak koc-
kázataira is.

Az Ukrajna kapcsán folyó „EU versus Oroszország” geopolitikai játszmában Német-
ország különleges szerepet tölt be. Az ukrán vezetés valódi reformhajlandóságának hi-
ánya mellett a kemény német álláspont volt az EU-val kötendő társulási megállapodás 
aláírásának folyamatos halasztásához vezető egyik fő ok. A társulási folyamat leállítá-
sát követő, majd egészen a Viktor Janukovics elnök hatalomvesztéséig tartó tüntetésso-
rozat kapcsán Berlin folyamatosan a békés állampolgárok szabadságjogainak tisztelet-
ben tartására szólította fel az ukrán vezetést, valamint az EU kapujának Ukrajna előtti 
nyitva tartását hangsúlyozta. A német diplomácia szoros kapcsolatot ápolt, illetve ápol 
a sokáig Németországban élt profi ökölvívó Vitalij Klicskóval, ugyanakkor ők is aggód-
va figyelik Klicskónak az utóbbi hónapokban végbement, fokozatos radikalizálódását. 
Kedvezőtlennek ítélték, hogy a Majdan téren kitartóan demonstráló ellenzék kontrollja 
kicsúszott a kezei közül, de továbbra is őt tekintették a favoritjuknak; később belátták, 
hogy a Julija Timosenko – Arszenyij Jacenyuk páros mellett Klicskó – legalábbis egyelő-
re – nem válhat az ország elsőszámú vezetőjévé. Steinmeier külügyminiszter weimari 
háromszögbeli kollégáival aktívnak bizonyult: Moszkva után Kijevbe is ellátogattak. 
(A német külpolitikában továbbra is a „Russia first” policy érvényesül.) Steinmeier in-
tenzív szerepvállalásának és gyakori médiaszerepléseinek az lett a belpolitikai hoza-
déka, hogy mostanra – külügyminiszterként – megelőzte a kancellárt a népszerűségi 
listán. Az orosz fegyveres erők krími tevékenységét a nemzetközi joggal ellenesnek 
látják Berlinben is. A német fővárosban nem jellemző a helyzet túldramatizálása (bár 
egyszer Steinmeier a hidegháborúval vont párhuzamot), minél több vitás kérdésnek a 
tárgyalóasztal melletti eldöntésére törekednek. Az EBESZ-nek az Ukrajnába (eredetileg 
a Krímbe, de ezt az orosz ellenállás meghiúsította) tervezett megfigyelő missziójának 
indításáról Merkel telefonon tudott megegyezni Putyinnal. 

Világpolitika, avagy a „tartózkodás kultúrája”
versus a nagyobb szerepvállalás szándéka

A koalíciós szerződés kül- és biztonságpolitikai részében a pártok kiemelik, hogy Né-
metország a jövőben is eleget kíván tenni a nemzetközi felelősségéből adódó feladata-
inak, a globális világrend alakításában aktívan részt kíván venni. Ebből még merőben 
újat nem tudunk kiolvasni: az elmúlt bő 15 évben sem mondtak egyebet. Az Európa- és 
a világpolitikában is aktívabb szerepvállalásra alkalmas, megnövekedett, felismert né-
met potenciál – a mérleg másik serpenyőjében szereplő, csalódást keltő német lépések-
kel (lásd: a 2011. márciusi ENSZ BT-beli szavazás Líbiáról, német tartózkodással) együtt 
is – elvárásokat támasztott a szövetségesekben, partnerekben (lásd: Sikorski lengyel 
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külügyminiszter 2011. novemberi berlini beszédét). Ezeknek Németország igyekszik 
megfelelni. „Németország túl nagy ahhoz, hogy az oldalvonal mellől kommentálja a 
világpolitika fejleményeit” – fogalmazta meg ilyeténképpen Steinmeier február elején 
a jelenlegi német külpolitikai ambíciókat.13

A müncheni Nemzetközi Biztonságpolitikai Konferencián való szereplés kormány-
váltáskor az új német vezetés világpolitikai koncepciója lakmusztesztjének számít, s 
most is ilyen volt: Gauck szövetségi elnök és Steinmeier egybehangzóan az aktívabb 
német külpolitikát és elkötelezettebb nemzetközi szerepvállalást meghirdető beszéde 
feltűnést keltett. Berlin ösztönzést, lendületet kíván adni az Európai Unió közös biz-
tonság- és védelempolitikájához, ugyanakkor továbbra is tartja magát a „katonai visz-
szafogottság” (más kifejezéssel: a „tartózkodás kultúrája”) politikájához, azaz a fegy-
veres erő alkalmazása csak a legvégső esetben jöhet szóba számára. Ez az álláspont 
hozzávetőlegesen leképezi azt, amit a közvélemény gondol: a többség nem ért egyet 
az eddiginél nagyobb katonai szerepvállalással (helyette a konfliktusok „diplomáciá-
val és anyagi eszközökkel” való megelőzése és megoldása mellett száll síkra), és még 
kevésbé szeretné, ha a Bundeswehr fegyveres konfliktusokba bonyolódna. A német 
társadalomnak a második világháborút követően kialakult mély és meggyőződéses, 
elvi pacifizmusa ilyen módon gúzsba köti a német kül- és védelempolitikát. A nemzet-
közi konfliktusokban és a helyi válságokban való felelősségvállalás úgy fogadható el 
a közvélemény számára, ha az pontosan körülhatárolt, konkrét formát ölt. Erre példa, 
hogy Németország csatlakozott a szíriai vegyifegyver-arzenál leszerelését célzó prog-
ramhoz, felhasználva a vegyi anyagok megsemmisítésére szolgáló fejlett technológiá-
ját. Napjainkban Berlinben is egyre több szó esik az Unió afrikai (Mali, Közép-afrikai 
Köztársaság) stabilizáló és béketeremtő műveleteiről: ezekben Németország igyekszik 
szélesíteni a részvételét (kiképző tisztek, légi szállítási kapacitás rendelkezésre bocsá-
tásával), de továbbra is kifejezetten kerüli az esetleges harci cselekményekbe bonyoló-
dásnak még a lehetőségét is.

Anélkül, hogy lebecsülném a Bundeswehr „élesben” való hadrafoghatóságát, azt 
kell mondanom, a száznegyvenkét, zömmel ártatlan polgári áldozattal járó 2009. szep-
temberi észak-afganisztáni (Kunduz) légi csapás vitathatósága a katonákat elbizonyta-
lanította, a politikusokat pedig elrettentette. A támadás az akkori Bundestag-választá-
soknak éppen a legkiélezettebb szakaszában adhatott volna instrumentalizálható témát 
a Bundeswehr-bevetéseket ellenző közvéleményre rájátszani képes politikai erőknek, 
de ezt a körülmények szerencsés alakulása folytán sikerült elkerülni.

Valamelyest ellentmond a fentieknek az, hogy a kormányra kerülés után rögtön am-
biciózus kül- és védelempolitikai szerepvállalási törekvéseket fogalmazott meg mind a 
jelenleg legnépszerűbb Steinmeier külügyminiszter, mind a feltörekvő Ursula von der 
Leyen (CDU), az új védelmi miniszter. Az ambíciószint deklarált növelése véleményem 
szerint nem kell, hogy feltétlenül szilárd elhatározásra és tartós tendenciára utaljon; 
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jórészt arról lehet szó, hogy a westerwellei vonalvezetésben való nemzetközi csalódá-
sok (lásd: a Líbiáról szóló BT-szavazás) nyomán az új kormányzati vezetők új fejezetet 
nyissanak, s megszerezzék az induláshoz szükséges bizalmi tőkét a nemzetközi part-
nereknél.

A koalíciós partnerek elismerik a NATO-nak, valamint a szervezet új stratégiai kon-
cepciójának a fontosságát. Németország következetesen meg fogja valósítani a chicagói 
döntéseket, és támogatja a Smart Defence kezdeményezésben foglaltakat. A koalíciós 
partnerek törekedni fognak arra, hogy megkezdődjenek a teljes leszerelésre irányu-
ló tárgyalások a szubstratégiai fegyvereket illetően az Egyesült Államok és Oroszor-
szág között, s így megteremthető lesz az előfeltétele a Németországban állomásoztatott 
taktikai atomfegyverek kivonásának. (Emlékeztetőül: ez Westerwelle korábbi liberális 
külügyminiszter deklarált törekvései között szerepelt, a keresztény uniópártok azon-
ban hagyományosan hívei az amerikai nukleáris elrettentő potenciál Németországban 
tartásának, ezért a témát csak közvetetten nevesítették a kormányprogramban.)

Németország a kormányprogram szerint kész arra, hogy az ENSZ-ben nagyobb fele-
lősséget vállaljon, ennek részeként állandó tagsági pozíciót kapjon a BT-ben, de ugyan-
ilyen fontosnak tartja azt is, hogy az Európai Unió szintén állandó mandátummal 
rendelkezzen. Ennél a pontnál érdemes röviden elidőznünk. A Schröder-korszakkal 
kezdődően Berlinnek deklarált törekvése volt, hogy egy ENSZ-reform keretében, az 
új világpolitikai realitásokat visszatükröző módon, állandó hely jusson neki és a „G4” 
csoport többi tagjának (Brazília, India, Japán) a Biztonsági Tanácsban. Ennek a törek-
vésnek akadtak támogatói (köztük Magyarország), de még több ellenzője volt, elsősor-
ban a vétójoggal rendelkező BT-tagok, valamint – további példaként – az olyan, a német 
külpolitikai törekvésekre szkepszissel tekintő európai partnerek, mint Olaszország. 
A „tartózkodás kultúrájának” tartós tendenciája és annak drasztikusra sikeredett meg-
nyilvánulása – a már többször hivatkozott líbiai BT-határozati szavazás – hiteltelenné 
tette ezeket a német törekvéseket a szövetségesek szemében, és a keresztény-liberális 
kormányzat alatt már egyre kevesebb szó esett Berlinben a korábbi célkitűzés-
ről. A németek csendben átsiklottak annak szorgalmazására, hogy ha másképpen nem 
megy, inkább az Európai Unió részesüljön állandó BT-tagságban. Mivel ez sem egyik 
napról a másikra valósulhat meg – ha egyáltalán szóba jöhet –, a német ENSZ-politika 
a következő években sem fog kiemelkedő aktivitást mutatni.

Amerikai lehallgat németet, avagy: „No-Spy”?! – „I Spy!”

A 2013-ban kirobbant NSA-botrányt megelőzően a titkosszolgálatok megbízottjai már 
hosszabb ideje tárgyalásokat folytattak többek között egy lehetséges német–ameri-
kai kémkedésellenes (ún. „no-spy”) szerződés megkötéséről. Ebbe „rondított bele” az 
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Edward Snowden kiugrott NSA-ügynök által leleplezett amerikai lehallgatási tevé-
kenység. Az NSA-ügy tartósan negatívan befolyásolja a német–amerikai kapcsolatok 
alakulását. Az Angela Merkel és Barack Obama közötti személyes viszony (amelynek 
közelsége és bizalmi szintje eleve elmaradt a Bush–Merkel viszonyé mögött) szintén 
jelentősen megromlott.

Természetesen mindez nem fajul majd odáig, hogy az egyébként minden területen 
intenzív kétoldalú párbeszéd a gyakorlati kérdésekben megszakadna, vagy Németor-
szág nagyobb, látványos viszontlépéseket tenne. Várhatóan nem szenvedi meg a kap-
csolatok lehűlését pl. az EU–USA szabadkereskedelmi egyezmény (TTIP) tárgyalása, 
amelyhez mindkét félnek jelentős érdekei fűződnek. Ami következményként esetleg 
mégis felmerül a CDU-s politikusi körökben, az az európai banki adatok amerikai 
hatóságoknak való átadásáról kötött ún. SWIFT-egyezmény szüneteltetése. Merkellel 
szemben erőteljes belpolitikai elvárás jelentkezik az iránt, hogy az NSA-ügyben kézzel-
fogható eredménnyel, legalábbis valamilyen amerikai gesztussal térjen haza a várható-
an még az első negyedévben sorra kerülő washingtoni útjáról.

Az eddigi két Obama-megszólalás nem ad elégséges választ az amerikai titkosszol-
gálatok Németország ellen irányuló tevékenységének kritikájára: Berlinben úgy tartják, 
ígéretek vannak, de jogi kötelezettségvállalások nincsenek. Berlin számára közös érdek 
a titkosszolgálatok együttműködése, de az adatvédelem és a német polgárok jogainak 
biztosítása is. A partnerek egymás közötti magatartására vonatkozóan egyértelműen 
meg kell határozni a szabályokat, továbbá törekedni kell a hihető és ellenőrizhető meg-
állapodások elfogadására az állampolgárok magánszférájának védelme érdekében. 
Edward Snowden egy ARD-interjúban elmondta,14 hogy nem Merkel volt az egyetlen 
német politikus, akit lehallgattak (azóta kiderült, hogy kancellár korában Schröder is 
célkeresztben volt), továbbá, hogy az NSA nemcsak politikai, hanem gazdasági kémke-
dést is folytat a kiemelt német vállalatok ellen.

Hogy mekkora a ténylegesen érintettek köre, az talán még ezután fog majd kiderül-
ni, s az nyilván erősen befolyásolja majd a német–amerikai kapcsolatok légkörét. Mint 
ahogy befolyásolják azt az olyan elszólások is, mint amilyet Victoria Nuland amerikai 
külügyi helyettes államtitkár engedett meg magának (vulgáris kifejezéssel illetve az 
Európai Uniót az ukrajnai tevékenységéért) – a jelen helyzetben nem meglepő, hogy 
éppen a német kormányszóvivő-helyettes dorgálta ezért, „teljességgel elfogadhatatlan-
nak” minősítve a diplomáciai kisiklást.15

*  *  *

Az új német kormánytól alapvetően a folyamatosság jegyében továbbvitt Európa-, kül- 
és biztonságpolitikára számíthatunk. Az európai parlamenti választásokig tartó idő-
szakban az eddig bírált uniós partnerországok (jobb- vagy baloldali) kormányait most 
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Mit várhatunk az új német kormánytól

inkább támogatni fogják a kétoldalú kapcsolataikban, mert az euroszkeptikus erők 
megerősödése Berlin számára is akadályozandó fejlemény. A németek Európa-politi-
kai döntéshozatalát befolyásolja a koalíciós partnereket is megosztani látszó közösségi 
módszer és az „uniós módszer” dichotómiája. Berlin az egyik jelentős szószólója lehet 
egyes uniós hatáskörök tagállami szintre történő visszahelyezésének és az uniós szer-
ződés módosításának. Az ismét szociáldemokrata vezetés alá került külügyi tárca dek-
larált aktivizmusa az önprofilírozáson túl a szövetségesi igényeknek való megfelelést 
is szolgálja, de a közvélemény által meghúzott képzeletbeli „vörös vonalakon” nem fog 
túllépni. A német külpolitika ismét a kelet-közép-európai kis és közepes tagországok 
„ügyvédjének” ajánlkozik, ennek beválthatósága azon múlik, mennyire tud egyidejű-
leg megfelelni ennek és a (mind erősebb) globális szerepvállalási szándékának.

A kézirat leadásának ideje: 2014. március 31.
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Résumé

What Can We Expect from the New German Government in the Fields of European,
Foreign, and Security Policy?

Basically, the new German government can be expected to carry on with its European-, 
foreign-, and security policies in terms of continuity. In their bilateral relations, they 
are increasingly going to support the formerly criticised governments of the partner 
countries in the EU (both right- and left-wing) till the European parliamentary elections, 
because the headway of the euro-sceptical powers is a tendency to be prevented for 
Berlin as well. The Germans’ European policy’s decision-making is influenced by the 
dichotomy of the “union method” and the “community method”, which seems to divide 
even the coalition partners. Berlin may be a significant promoter for re-nationalisation 
of some EU competences and for EU treaty change. The declared activism of the foreign 
ministry, under social democratic control again, beyond self-profiling, is to match the 
demands of the partner countries, though it will not cross the red lines set by the 
public opinion. The German foreign policy is promising itself to be the “advocate” 
of the Central and Eastern European countries again, but whether it can live up to 
these expectations, depends on how well it can match this and its increasingly global 
ambitions at the same time.
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