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 Ismétlés vagy újrakezdés? 

Összefoglalás: Kedvezőtlen csillagjegy alatt született meg a harmadik merkeli 
nagykoalíció, amely előreláthatólag egy, a konzervatívok és a szociáldemokraták 
közötti politikai kényszerházasságként fog működni. A sokak által csak a 
„vesztesek koalíciójának” nevezett formációt alkotó felek közül valójában 
egyik sem szívesen látta volna a másikat politikai partneréül, a jelen állás 
szerint azonban muszáj lesz együttműködniük. Az elemzés a negyedik 
Merkel-kormány, s egyben a harmadik merkeli nagykoalíció létrejöttének a 
körülményeiről, az új kormány prioritásairól és legnagyobb kihívásairól szól.

Abstract: The formation of the third grand coalition under the leadership of 
Chancellor Merkel was ill-starred right from the beginning and is expected to 
become a “forced marriage” between the conservatives and the social democrats. 
The future government, which many call the “coalition of losers,” is going to function 
as a forced alliance as none of the parties initially wanted to work with the others, 
but now their cooperation is inevitable. In this analysis the circumstances of the 
formation of the fourth Merkel-led government will be examined, with special regard 
to its main priorities and challenges.

EGY NEHÉZ JÁTSZMA VÉGE

Amikor Frank-Walter Steinmeier szövetségi államfő ajánlására Wolfgang 
Schäuble házelnök a Bundestagban helyet foglaló képviselők előtt Angela 
Merkelt javasolta kancellárnak március 14-én, pontosan 171 nap telt el a tavaly 

szeptemberi szövetségi választásoktól. Közel fél év kellett a konzervatív uniópártok, 
azaz a Kereszténydemokrata Unió (Christlich Demokratische Union Deutschlands, 
CDU) és a Bajor Keresztényszociális Unió (Christlich-Soziale Union in Bayern, CSU), 
valamint a Németország Szociáldemokrata Pártja (Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands, SPD) vezetőinek, hogy meg tudjanak állapodni a nagykoalíciós kur-
zus folytatásáról. Tény, hogy ilyen hosszú ideig még egy koalíciókeresési időszak 
sem tartott az országban, ugyanakkor igazságtalan lenne azt állítani, hogy ez csak 
az említett pártokon múlott.

Kis túlzással ki lehet jelenteni, hogy a második világháborút követő minden 
egyes német választás során már a szavazás lezárását követő eredményhirde-
tésnél tudni lehetett, milyen összetételű koalíció fogja kormányozni az országot a 
következő ciklusban. A 2017-es parlamenti választások után azonban nem ez volt 
a helyzet. A két néppárt által tavaly együttesen szerzett szavazati arány ugyanis 
14 százalékkal múlta alul a 2013-as választásokon elért eredményt – kijelenthe-
tő tehát, hogy a németek nem szerették volna a nagykoalíciós kurzus folytatását. 
Továbbá a politikai spektrum két szélső pontján található pártok – amelyek ösz-
szesítve a szavazatok közel 22 százalékát kapták – jelenleg olyan irányt követnek, 
amely alapján középtávon elképzelhetetlen, hogy koalíciós társként kormányzati 
szerepet vállalhassanak. A konzervatívok, a zöldek és a liberálisok tavaly november 
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közepén tapasztalt közeledési kísérleteinek bukása után a választási eredmények 
következtében a stabil kormány létrejötte érdekében nem maradt más opció, csak a 
nagykoalíció folytatása. (Az ún. Jamaica-koalíció sikertelenségéről szóló részletes 
ismertetés egy korábbi KKI-elemzésben olvasható.)

Ahhoz, hogy a nagykoalíciós kormány ismét létrejöhessen, a szociáldemokra-
táknak 180 fokos irányváltást kellett végrehajtaniuk. Így lett a szeptemberi választás 
utáni – az elnökségi szavazás által is megerősített – kategorikus nemből előbb 
Frank-Walter Steinmeier szövetségi államfő közvetítő és meggyőző munkája 
nyomán decemberre egy talán, s két eredményes szavazási forduló (egy sovány 
többségű januári küldöttgyűlési és egy kétharmados többségű tagsági levélszava-
zás) után igen.

A folyamatos pozícióváltoztatás, ingadozás és habozás az SPD hitelességét ala-
posan megtépázta. Erre bizonyíték egyfelől a párt népszerűségének a csökkenése: 
egyes közvélemény-kutatások a koalíciós tárgyalások végére már az Alternatí-
va Németországnak (Alternative für Deutschland, AfD) nevű szélsőséges politikai 
formációt is néhány tized százalékkal erősebbnek mérték az SPD-nél. Másfelől a 
szociáldemokratákat személyi szinten is kikezdte a koalíciós tárgyalási folyamat 
kálváriája, amelynek következtében két meghatározó politikusuknak is távoznia kel-
lett a csúcspolitikából.

Martin Schulz a koalíciós szerződés bemutatását követően magának szerette 
volna megszerezni a Werderscher Markt irányítását. Külügyminiszteri ambíció-
it azonban az SPD vezetősége immár kevésbé nézte jó szemmel, és felszólította, 
hogy távozzon az első vonalból. E döntés mögött az állt, hogy attól tartottak, hogy 
az egykori pártelnök miniszterré válása negatívan fogja befolyásolni a tagsági sza-
vazás kimenetelét. (Schulz a parlamenti választást követően egyértelműen kizárta, 
hogy egy Merkel vezette kormánynak a tagja legyen. Hasonló kijelentést tett egyéb-
ként Olaf Scholz is, aki az új nagykoalíció pénzügyminisztere lesz – neki azonban 
ezt nem rótták fel.) Schulz így végül belső nyomásra távozott a párt vezetőségéből.

A másik kegyvesztett SPD-s csúcspolitikus az egykori külügyminiszter, Sigmar 
Gabriel. A társadalom körében egyébként nagy népszerűségnek örvendő miniszter 
azt követően szánta el magát a kevésbé meggondolt nyilatkozataira, hogy Martin 
Schulz nyilvánosan bejelentette: igényt tart a külügyminiszteri posztra. A miniszteri 
pozíció körüli vagdalkozás kapóra jött a pártvezetésnek, amely már egy ideje keres-
te az alkalmat arra, hogy megszabaduljon az egyre inkább önjáróvá vált, hatalmas 
egóval megáldott Gabrieltől. Így végül mindkét egykori SPD-s pártelnök csak egy-
szerű képviselőként fog részt venni a következő törvényhozási ciklusban.

A szociáldemokratákéhoz hasonló korrekció és hitelességi krízis nem történt a 
konzervatív táborban. Az uniópártok hűek maradtak a célkitűzésükhöz, s azt végül, 
még ha igen viszontagságosan is, de el tudták érni: stabil kormányt sikerült alakí-
taniuk. A nagykoalíciós menet alatt igazából csak egy alkalommal tűnt úgy, hogy 
meginog a bizalom Angela Merkel vezetési képességében. Az átmeneti bizalmat-
lanság a minisztériumok felosztásának nyilvánosságra hozásakor megmutatkozó 
elégedetlenségből fakadt.

http://kki.hu/assets/upload/31_KKI-elemzes_DEU_Molnar_20171123.pdf
http://www.faz.net/aktuell/politik/spd-stimmt-fuer-groko-verhandlungen-15409922.html
http://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/spd-mitgliedervotum-das-zittern-um-die-groko-hat-ein-ende/21029674.html
http://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/spd-mitgliedervotum-das-zittern-um-die-groko-hat-ein-ende/21029674.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afd-in-umfrage-erstmals-knapp-vor-spd-15457427.html
https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Die-Personalie-Martin-Schulz-gefaehrdet-die-GroKo-id44111626.html
https://www.abendblatt.de/hamburg/article212751409/Absage-an-Berlin-Olaf-Scholz-bleibt-in-Hamburg.html
http://www.zeit.de/news/2018-02/14/gabriel-entschuldigt-sich-bei-schulz-180214-99-76619
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A nagyobbik testvérpárt, a CDU a CSU-nak engedte át a belügyi tárcát, a koa-
líciós partner SPD-nek pedig a pénzügyminisztériumot. Ez utóbbi kiváltképp fájó 
pontot jelentett a kereszténydemokratáknak, hiszen amellett, hogy a kancellári hi-
vatal után a pénzügyek vezetése jelenti a második legfontosabb tárcát, Wolfgang 
Schäuble a miniszteri évei alatt egy igazi CDU-s márkát faragott a hivatalból. „Még 
egy fél nap, és megkaptuk volna a kancellári hivatalt is” – összegezte humorral ve-
gyített arroganciával Lars Klingbeil, a szociáldemokrata pártfőtitkár a minisztériumi 
felosztásról szóló, éjszakába nyúlt tárgyalást.

Angela Merkel elsődleges szempontja mindvégig a stabil kormány létrehozása 
maradt. Annak azonban komoly ára volt, s azt a szociáldemokraták meg is kérték. 
Ugyanakkor érdemes hozzátenni, hogy az SPD-s tárgyalódelegáció a párt belső 
bizonytalanságából fakadó gondokat jól ki tudta használni, és azokat sikerült is 
a saját javára fordítani. Ez bizonyos (külügy-, pénzügy-, munka- és szociálisügyi) 
minisztériumokra vonatkozó igényben öltött testet. Ezt a tárgyalási technikát a 
Richard Nixon amerikai elnök által felállított „őrült ember-elmélet” (madman theory) 
a következőképpen írja le: aki a leghitelesebben tudja azt az érzetet kelteni, hogy 
teljesen megőrült vagy a megőrülés határán van, annak van a legjobb alkupozíciója.

A konzervatívok pedig belementek abba, hogy eleget tegyenek a szociálde-
mokraták ultimátumának, és ezt az uniótáboron belül sokan a gyengeség jeleként 
értelmeztek. Merkel hiába próbálta meggyőzni a párttársait arról, hogy micsoda 
siker, hogy a CDU visszaszerezte a Wirtschaftswunder atyjának számító Ludwig 
Erhard „otthonát” – azaz a gazdasági minisztériumot –, őket ez az optimista szó-
lam egyáltalán nem hatotta meg. (A gazdasági minisztérium valójában már rég 
nem olyan jelentős Németországban, mint volt az 1950-es években.) A CDU által 
megszerzett szerényebb tárcák körüli morgolódás átcsapott egy általános elége-
detlenségbe, melynek hatására a párton belüli kritikus hangok a pártvezetésen belül 
fiatalítást, összességében pedig egy markánsabb és felismerhetőbb konzervatív 
politikai irányt követeltek.

A politikában a morgás az erőtlenség egyfajta kifejeződése; ennek megfelelően 
Merkel a CDU február végi kongresszusán viszonylag könnyen el tudta hallgattatni 
a párton belüli kritikus hangokat (mások szerint viszont a kancellár a személy-
cseréivel csak időt nyert). A résztvevők 97 százaléka megszavazta a koalíciós 
szerződést, s közel 99 százalékuk az egykori Saar-vidéki miniszterelnök, Annegret 
Kramp-Karrenbauernek a CDU pártfőtitkári pozíciójába történő jelölését, illetve 
hozzájárulását adta a Merkel által ismertetett miniszteri listához. Az új lista össze-
állításánál a kancellár és belső köre kényesen ügyelt arra, hogy azzal kapcsolatban 
ne a „csak így tovább” jusson először az eszükbe az azt szemügyre vevőknek. Így 
az – a párton belüli kritikus hangoknak eleget téve – az előzőnél fiatalabb minisz-
tereket tartalmaz (Merkel az egyetlen 60 évnél idősebb a CDU-s kormánytagok 
közül), ügyel a posztok betöltői közti nemi egyenlőségre (három női és három férfi 
miniszter), és nemcsak a kancellárhoz feltétlen hű személyek (Peter Altmaier), de a 
kritikusok (így Jens Spahn) is szerephez jutnak.

Első ránézésre a kancellárnak a folyamat végére sikerült orvosolnia a koalíció-
kötési fázis során keletkezett bizonytalanságot és az annak következtében egyre 

https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/cdu-parteitag-angela-merkel-laesst-die-kritiker-verstummen/21006648.html
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növekvő elégedetlenséget. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a „kancellárpárt-
nak” tartott kereszténydemokraták belső problémáit maradéktalanul rendezni tudta 
volna. A CDU – az SPD-vel ellentétben – nem hangosan és látványosan szenved, 
a párt a belső ellentéteit nem a nyilvánosság előtt, hanem attól gondosan elzárva 
szokta kezelni.

Annak érdekében, hogy a CDU ismét lendületbe jöjjön, a párt új főtitkára kon-
zervatív fordulatot ígér. Annegret Kramp-Karrenbauer kísérlete mindazonáltal 
nem lesz egyszerű: a CDU a története során mindig úgy tudott haladni és lépést 
tartani a modern kor jelentette kihívásokkal, hogy fokozatosan elégette a konzer-
vatív fosszilis energiáit. Hogy a pártban maradt-e még elégséges mennyiségű 
üzemanyag a harmadik merkeli nagykoalíció abszolválásához, egyelőre nem lehet 
tudni. Az mindenesetre jelzésértékű, hogy a kereszténydemokraták hamarabb vá-
lasztottak a párt élére kettős női éket (Angela Merkelt pártelnökként és Annegret 
Kramp-Karrenbauert pártfőtitkárként), mint az egyenlőség harcosának tartott szo-
ciáldemokraták megválaszthatták volna az első női pártelnöküket (Andrea Nahles 
jelöléséről majd csak áprilisban fognak szavazni a pártban).

„Rendben lesz” – értékelte sommásan Horst Seehofer a nagykoalíció folyta-
tásának az alapjait biztosító koalíciós szerződést. Valóban, a három párt közül 
a CSU lehet a legelégedettebb a koalíciós tárgyalás végeredményével és a mi-
nisztériumok elosztásával. Az előbbi kapcsán keresztül tudták vinni a restriktív 
menekültpolitikára vonatkozó elképzeléseiket, s úgy tűnik, sikerült keresztülhúzni-
uk a szociáldemokratáknak az adóemeléssel, az egészségügyi és munkaerő-piaci 
átalakítással kapcsolatos terveit. Az utóbbi terén pedig el tudták cserélni a test-
vérpárttal a mezőgazdasági minisztériumot a belügyminisztériumra, amely további 
funkciókat és kompetenciákat kapott.

A bajorok ugyanakkor két dolog miatt nem dőlhetnek hátra: egyrészt a párton 
belüli hatalomátadási folyamat kapcsán keletkező nehézségek, másrészt az őszi 
tartományi választások jelentenek számukra kihívást. A tervek szerint a napokban 
fogja átadni Horst Seehofer a bajor miniszterelnöki tisztséget korábbi riválisának, 
Markus Södernek. Seehofer azonban meg kívánja tartani a pártelnöki címet, így 
Bajorország történetében precedenst teremthet: arra ugyanis még nem volt példa, 
hogy a bajor miniszterelnöki és a CSU pártelnöki tisztséget ne ugyanaz a személy 
töltötte volna be. Figyelembe véve a két politikus közötti múltbeli feszültségeket, 
könnyen elképzelhető, hogy a kettéválasztott tisztségből adódóan számos konflik-
tus keletkezik majd. A pozíciók átalakulása mindazonáltal nemcsak Münchenben, 
de Berlinben is érdekes következményekkel járhat: Seehofer pártelnökként ugyanis 
azonos pozícióban marad Merkellel, belügyminiszterként ugyanakkor a kancellár 
beosztottja lesz.

Ősszel tehát tartományi választásokat tartanak Bajorországban, amelyen a 
CSU-nak a tavaly szeptemberi 38,8 százalékos eredményéről kellene feltornásznia 
magát a legitimitását biztosító „50 százalék plusz egyig”. Ennek érdekében a párt 
– akárcsak a CDU – konzervatív fordulatot tervez, hogy visszaszerezze az eltá-
volodott szavazókat. A CSU ebbéli igyekezetében két dolog jelenthet kockázatot: 
egyrészt ügyelniük kell a nagykoalíció tűrőképességére, vagyis hogy a konzervatív 

http://www.zeit.de/2018/09/angela-merkel-kanzlerin-cdu-spd-macht-kritik-verteidigung
http://www.zeit.de/2018/09/angela-merkel-kanzlerin-cdu-spd-macht-kritik-verteidigung
https://www.br.de/nachrichten/passt-scho-fuer-die-csu-ist-bei-den-koalitionsverhandlungen-alles-nach-plan-gelaufen-100.html
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kurzus ne haladja meg az SPD által tolerált fájdalomküszöböt, másrészt pedig, 
hogy az ne csapjon át egy, az AfD által képviselt irányvonal másolásába. Mindez 
egy igen nehéz politikai kötéltáncnak tűnik, annak sikeres teljesítése esetén viszont 
jók lesznek a párt esélyei a bajorországi választáson.

MIRE LEHET SZÁMÍTANI
A KOALÍCIÓS SZERZŐDÉS ALAPJÁN?

A negyedik kancellári ciklusára készülő Angela Merkel azt nyilatkozta a komp-
romisszumos megállapodás aláírása előtt, hogy „a koalíciós szerződés 
visszatükrözi mindazt, amit szerintünk, a választási eredményből megtanul-

tunk, és amilyen feladatok abból következnek”. A nagykoalíciós felfogás szerint a 
szeptemberi választási eredményből elsősorban az következik, hogy az emberek 
azt szeretnék látni, hogy a politika érzi és érti a gondjaikat, és arra megfelelő vála-
szokat ad.

Ez a valóságban sok olyan apró szociális intézkedést jelent, amely az emberek 
mindennapjaiban nyújtana könnyebbséget. A koalíciós szerződés számos ilyen ígé-
retet tartalmaz: könnyítések a családosok számára (bölcsődeépítési program, az 
egész napos iskolai felügyelet megoldása, a gyerekek után járó adókedvezmény 
növelése), a nyugdíjasok helyzetének javítása (a nyugdíjak reálértékének biztosítása 
2025-ig, illetve az ún. „anyasági nyugdíj” növelése), a szociálisan rászorulók meg-
segítése (szociális lakásépítési program). Ráadásul a jövedelmeket terhelő járulékok 
csökkentésével (az ún. „szolidaritási pótlék” 2021-től való megszüntetésével és a 
munkanélküliségi biztosítás 3-ról 2,7 százalékra redukálásával) mindenkit teher-
mentesítenének.

Ha mindehhez hozzávesszük az infrastrukturális és digitalizációs beruházások-
ra vonatkozó ígéreteket és még néhány kisebb tételt, kiderül, hogy a nagykoalíciós 
tervek becsült költsége 36 milliárd euró körül mozog. A robosztus összegre ugyan-
akkor lenne keret – már amennyiben pontosak a pénzügyminisztériumot ügyvivői 
funkcióban irányító Peter Altmeier számításai, aki korábban úgy nyilatkozott, hogy 
45 milliárd euró pluszforrás áll rendelkezésre az új politikai ciklusra. Ez a szám 
ugyanakkor a kedvező világgazdasági konjunkturális feltételeken alapszik, és egy 
esetleges negatív sokk esetén nem biztos, hogy a felhasználható keret összege 
ugyanekkora maradna.

Jelenleg két területen mutatkozik újítási szándék az előző nagykoalíciós időszak-
hoz képest, legalábbis a szavak szintjén. Az egyiket az európai integráció reformjára 
vonatkozó elképzelések jelentik, amelyek kiváltképp a szociáldemokratáknak volt a 
szívügyük.

Az új koalíciós szerződés első fejezetét jelentő Európa-politika számos célkitű-
zést említ: a tagállamok közötti nagyobb együttműködés elérése a migráció, a külső 
határok védelme és a biztonságpolitika területén; a közös költségvetésbe történő 
befizetésre vonatkozó hajlandóság növelése; egy európai valutaalap létrehozása; az 

http://www.spiegel.de/video/grosse-koalition-merkel-seehofer-scholz-stellen-ziele-vor-video-99014818.html
https://www.tagesspiegel.de/downloads/20936562/4/koav-gesamttext-stand-070218-1145h.pdf
https://www.focus.de/finanzen/experten/groko-zerstoert-schroeder-erbe-so-teuer-muessen-wir-den-koalitionsvertrag-bezahlen_id_8430675.html
http://www.handelsblatt.com/my/politik/deutschland/haushalt-2017-bund-erzielt-erneut-milliardenueberschuss/20828962.html
http://kki.hu/assets/upload/05_KKI_4_1_DEU_20180227.pdf
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Európai Parlament jogkörének a bővítése – mindezt az összeurópai felelősségválla-
lási szolidaritás égisze alatt. A dokumentumban vannak arra utaló jelek, hogy Berlin 
bizonyos előfeltételek megteremtése esetén hajlandó lenne a transzferunió valami-
lyen formájának a támogatására, ugyanakkor nem térnek ki benne a bankunióra, az 
eurózóna számára létrehozandó költségvetésre, parlamentre és pénzügyminisz-
terre.

Az Európai Unióval foglalkozó fejezet nem tartalmaz túl sok konkrétumot, ami 
javarészt abból fakad, hogy az annak fontosságát hangsúlyozó szociáldemokra-
ták a választási kampány során nem magyarázták el, mit is akarnak kezdeni az 
EU-val. Martin Schulz kampánycsapata – Emmanuel Macron francia elnökétől 
eltérően – valamilyen oknál fogva azt a döntést hozta, hogy a párt ne erőltesse na-
gyon az Európa-politikát, helyette a belügyekre koncentráljon. Az Európai Egyesült 
Államokra vonatkozó elképzelés jó két hónappal a választás után hangzott el Martin 
Schulztól, akkor viszont már túl késő volt az ilyen jellegű ötletelésekhez.

A másik terület, amelyen újítani kívánnak, a bevándorlási – integrációs – és 
menekültpolitika: ezen téren a jelenlegi és a 2013-as nagykoalíciós szerződés 
összehasonlításakor elég nagy kontraszt mutatkozik. „A migránsok jelentős mér-
tékben járulnak hozzá országunk jólétéhez és kulturális sokszínűségéhez”, illetve 
„Németország egy, a világra nyitott ország” – ezek a kijelentések az előző ciklus 
alapdokumentumában szerepeltek. E mondatok helyén a mostaniban az alábbi 
száraz megállapítás áll: „Németország elismeri a fennálló jogi és humanitárius kö-
telezettségeit”. A 2018-as koalíciós szerződés szerint a német politika fókusza már 
elsősorban az, hogy az „ott élők igényeit” vegye figyelembe, és megakadályozza a 
2015-ös helyzet megismétlődését. Egyes elemzések szerint a koalíciós szerződés 
menekültpolitikára vonatkozó része már-már AfD-s hangokat üt meg, márpedig 
azért, hogy az átlagpolgárban erősödjön az az érzet, az állam ismét ura a helyzetnek.

NŐIESEBB, NYUGATIBB – AZ ÚJ MINISZTERI LISTA

Ahogy korábban már említettem, a minisztériumi póker legnagyobb nyertese 
az SPD, amely minden tárcát megszerzett, amit akart. Az új pénzügyminiszter 
a hamburgi polgármester, Olaf Scholz lesz, aki jelenleg ügyvivői tisztségben 

irányítja a pártot. Sigmar Gabrielt az egykori igazságügyi miniszter, Heiko Maas vált-
ja. Maas minisztériumának az irányítását a brit felmenőkkel is rendelkező Katarina 
Barley veszi át. A környezetvédelmi tárca továbbra is egy észak-rajna–vesztfáliai 
szociáldemokrata politikus kezében marad, de Barbara Hendricks helyett Svenja 
Schulzénak fogják hívni a minisztert. A pártkatona hírében álló Hubertus Heil fogja 
átvenni az SPD számára presztízsminisztériumnak számító munka- és szociálisügyi 
minisztériumot. Talán a legérdekesebb jelölés Franziska Giffey nevéhez fűződik, aki 
a berlini „problémakerületnek” tartott Neukölln polgármesteri tisztségét adja fel a 
családügyi minisztériumért.

https://www.politico.eu/article/martin-schulz-spd-german-coalition-man-who-could-only-disappoint/
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-12/spd-martin-schulz-parteitag-rede-grosse-koalition
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-12/spd-martin-schulz-parteitag-rede-grosse-koalition
https://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-02/fluechtlingspolitik-sprache-bedeutung-koalitionsvertrag-migration
https://www.reuters.com/article/us-germany-politics-spd/german-government-takes-shape-as-spd-names-ministers-idUSKCN1GL14C
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 Ismétlés vagy újrakezdés? 

A CDU részéről két miniszter marad a kabinetben: Ursula von der Leyen to-
vábbra is a védelmi tárcát fogja irányítani (jóllehet ő váltani szeretett volna), Peter 
Altmeier pedig a kancellári hivatalból a gazdasági minisztérium élére került. Az ő 
helyét az állandó jókedvéről ismert Helge Braun veszi át. A CSU-tól a CDU-hoz átke-
rült mezőgazdasági tárcát az a Julia Klöckner fogja vezetni, aki a Rajna-vidék–Pfalz 
tartományban tartott választást kétszer is elveszítette, és korábban borkirálynői cí-
met viselt. Az új oktatási miniszter az országos szinten ma még ismeretlen Anja 
Karliczek lesz. A kereszténydemokraták részéről a legérdekesebb jelölés kétségkívül 
az egykori pénzügyi államtitkár, Jens Spahn egészségügyi miniszterré történő kine-
vezése volt. Spahn a Merkel által fémjelzett politikai irányvonal egyik kritikusának 
számít, a kinevezése így nem felel meg a kancellár szigorú lojalitást elváró logiká-
jának. Ugyanakkor Spahnak a negyedik merkeli kabinetbe való beemelése azt is 
jelenti, hogy a kancellár közvetlen irányítása alatt tudhatja a belső ellenzéke egyik 
ikonikus alakját.

A bajor CSU legnagyobb nyereménye a kibővített funkciókkal bíró belügymi-
nisztérium, mely az új ciklusban a bel-, építés- és otthonügyi minisztérium névre 
hallgat (az „otthonügyi” jelző az elmaradt térségek strukturális fejlesztésére utal). 
A minisztérium vezetését a Merkellel a kezdet kezdetétől együtt dolgozó Thomas de 
Maizière-től Horst Seehofer veszi át. A fejlesztési minisztériumot továbbra is Gerd 
Müller vezeti, a közlekedésért felelős tárca Alexander Dobrindttól az eddigi pártfő-
titkár, Andreas Scheuer kezébe kerül.

Az új miniszteri listáról összességében elmondható, hogy kiegyensúlyozottabb 
benne a nemek aránya, mint az előző ciklus idején volt (a két néppártnál teljes a pa-
ritás, a CSU Dorothee Bär személyében „csak” egy női államminisztert küld Berlinbe, 
aki a digitális portfólióért fog felelni). Ugyanakkor a dokumentum teljesen figyelmen 
kívül hagyja a nyugati–keleti kvótát (azaz csak két miniszter származik az egykori 
NDK-ból: Franziska Giffey és Hubertus Heil).

ÖSSZEGZÉS

Németország a 2017-es parlamenti választás után valami olyasmit élt át, 
amire a második világháború utáni történetében eddig nem volt példa: az 
országot irányító koalíció összetétele nem dőlt el már a választások éjsza-

káján, hanem végső formájára és az új kormány megalakulására hosszú hónapokat 
kellett várniuk a német választóknak. Figyelembe véve, hogy a választásokat köve-
tően az egyik párt a szíve szerint nem a későbbi partnerével kormányzott volna, a 
másik pedig egyáltalán nem akart kormányra kerülni, azt is csodának lehet nevezni, 
hogy egyáltalán megalakult az új nagykoalíció. A kormányzás és a politikacsinálás 
iránti lelkesedésre, nagy víziókra nem, professzionális munkára annál inkább lehet 
számítani, s azt a rendelkezésre álló robosztus pénzügyi források fogják segíteni.

Kontinuitás, kis kiegészítéssel – röviden ez lehet a mottója Angela Merkel utolsó 
kancellári ciklusának. A jelen állás szerint arra lehet számítani, hogy többé-kevésbé 
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hasonlót fogunk látni a német politikában a már csak három és fél éves kormányzati 
időszakban, mint amit már megszoktunk, csak valamivel szerényebb körülmények 
között. Az utolsó évek feladatai között biztosan ott lesz Merkel utódjának a meg-
találása is – mindazonáltal érdemes figyelembe venni, hogy a német politikában 
eddig nem volt sikeres az a kancellár, aki kijelölte az utódját. (Helmut Kohl annak 
idején Wolfgang Schäublét próbálta megtenni utódnak – sikertelenül.) Egy demok-
ráciában a monarchikus öröklési szabályok nem működnek, így a Merkelt követő 
személy kilétéről jelenleg csak felszínes találgatások folynak.

A nagykoalíciót alkotó mindhárom párt hangsúlyos szerepet kíván adni a saját 
profilja élesítésének. A nagykoalíció nyújtotta keretek valamennyiüknek komoly aka-
dályozó tényezőt jelentenek majd, de a megújulás kiváltképp a szociáldemokratákat 
fogja komoly kihívás elé állítani. Andrea Nahles frakcióvezetőként azért fog dolgozni, 
hogy a párt betartsa a frakciófegyelmet a parlamentben, és ne legyenek különutas 
megoldások; pártelnökként (megválasztása esetén) pedig a párt új arculatának a 
kidolgozásáért felel. Ez az önellentmondásos szerep azonban előbb-utóbb konflik-
tushoz vezet.

A természettudományos végzettségű Merkelről úgy tartják, a döntéseit körül-
tekintően, mindig „hátulról kezdi el visszafejteni”, hogy minimalizálja az ismeretlen 
kimenetelű folyamatokat és a felesleges kockázatokat. Ugyanakkor az is igaz, hogy 
az elmúlt évek szolgáltattak arra is példákat, hogy a kancellár személyes meggyőző-
désből vagy a külső körülmények hatására gyors politikai változtatásra kényszerült. 
Nem kizárt, hogy a harmadik nagykoalíciós kurzus is szolgáltat majd ilyen jellegű 
meglepetést, hiszen a koalíciós partnerek megfogadták, hogy kétévi kormányzás 
után számot vetnek az addigi teljesítményről, és megfontolják, hogy érdemes-e 
folytatni a közös projektet.


