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Összefoglalás: Németországban jelenleg olyasmi zajlik, amire a Szövetségi Köztár-
saság történetében még nem volt példa. A politikusok nem tudják, mit kezdjenek a 
választási eredménnyel; miután az ún. Jamaica-pártok nem tudtak megállapodás-
ra jutni, a szociáldemokraták pedig továbbra sem vállalják a kormánypárti szerepet, 
az ország kormányzóképes többség nélkül maradt. A konszenzusos, kiszámítható-
ságot és stabilitást preferáló német politikai kultúra folytatása helyett a választott 
képviselők menekülnek a felelősség elől, tárgyalás helyett pedig inkább az ellenzéki 
szerepbe vágynak. A lehetséges megoldások száma limitált, és egyik opció sem 
ideális.

Abstract: The events currently taking place in Germany are unprecedented in the 
Federal Republic’s history. Politicians are unable to make anything of the election 
results; after the so-called Jamaica-parties were unable to reach an agreement, 
and the social democrats continue to refuse to get into a governing role, the country 
is left without a ruling majority. Instead of following the regular German political 
principles of consensus, predictability and stability, the elected representatives flee 
from responsibility, and instead of negotiating, they choose to go into opposition. 
The number of possible solutions is limited, and none of the options are ideal.

Kiindulási helyzet

Hiába nyilvánította ki Frank-Walter Steinmeier szövetségi államfő, hogy „egy 
demokráciában a kormányalakítás feladata egy nagy, talán a legnagyobb 
megbízást jelenti, amit csak a választók a pártoknak adhatnak…”, miután 

a liberális FDP felállt a tárgyalóasztaltól, lényegében semmivé váltak az úttörőnek 
számító Jamaica-koalíció esélyei. Weberi értelemben a politika nem más, mint a 
hatalomért folytatott küzdelem, melyben a „felelősségetika” (Verantwortungsethik), 
tehát a cselekvés és annak eredménye fontosabb, mint a „meggyőződésetika”, 
vagyis a motiváció (Gesinnungsethik). A 2017-es németországi szövetségi parla-
menti választások után azonban azt tapasztaljuk, hogy a pártok többsége menekül 
a felelősség, vagyis a kormányzás elől, és a választási programjukban megfogal-
mazott maximákra hivatkozva inkább az ellenzéki sorokba kívánkoznak. A jelen írás 
célja, hogy egy átfogó képet adjon arról, hogy a „stabilitás horgonyaként” aposzt-
rofált Szövetségi Köztársaság hogyan jutott el az elmúlt 70 év egyik legnagyobb 
politikai „próbatételéhez”, milyen következményekkel jár a kialakult helyzet a német 
belpolitika vonatkozásában, illetve mik a lehetséges opciók a továbbiakban.

http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2017/11/171120-Statement-Regierungsbildung.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/schaeuble-eroeffnungsrede-jamaika-100.html
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A buKáshoz vezető oKoK

A 2017. szeptember 24-i német szövetségi választásokról szóló KKI-
elemzésben a szerző azt a következtetést vonta le, hogy a német politika a 
jövőben konfrontatívabbá, kiszámíthatatlanná és instabilabbá fog válni. Olyan 

forgatókönyvvel azonban kevesen számoltak (beleértve az elemzés szerzőjét is), 
hogy a kormányalakítás lehetősége már az előzetes egyeztető tárgyalásokon el-
bukjon (valódi koalíciós tárgyalásokra még csak nem is került sor).

Egy Jamaica-koalíció (a Kereszténydemokrata Unió [Christlich Demokratische 
Union Deutschlands, CDU], a Bajor Keresztényszociális Unió [Christlich-Soziale Uni-
on in Bayern, CSU], a német Szabad Demokrata Párt [Freie Demokratische Partei, 
FDP] és a Szövetség ’90/Zöldek [Bündnis 90/Die Grünen] alkotta politikai konstel-
láció), amely szövetségi szinten még soha nem kormányozott Németországban, 
mindenképpen politikai újdonság lett volna. Hiába szembetűnőek a világnézeti 
szakadékok az egyes pártok között – hiszen e paletta kiterjed a konzervatív uniópár-
toktól a szélsőségesen piacpárti FDP-n át az öko-baloldali Zöldekig –, a választóikat 
tekintve alapvetően a német társadalom egy jól körülírható szeletét képviselte az 
őket összefogó politikai formáció. Ez az a réteg, amelyet a globalizáció nyerteseinek 
számító, jól képzett, jól kereső nyugatnémetek alkotnak.

Szakértők szerint a Jamaica-koalíció a partnere lehetett volna a francia elnök 
hasonló társadalmi bázissal rendelkező Lendületben! (En Marche!) nevű pártjának, 
és az így kialakuló franko-germán tengely újabb impulzust adhatott volna az eu-
rópai integráció mélyítéséhez. Miután Christian Lindner, az FDP elnöke november 
19-én éjjel közölte, pártja nem kívánja folytatni az egyeztető tárgyalásokat, Német-
ország igen messze került attól, hogy a közeljövőben beiktathassa az új kormányát.

Nyolc héttel a választásokat és bő néggyel az eredménytelen egyeztetési so-
rozatot követően Németország ismét a startvonalon vesztegel. Egyedülálló pillanat 
ez a Szövetségi Köztársaság elmúlt 70 évének politikai történetében: arra ugyanis 
még nem volt példa, hogy egy választást követően ne jöjjön létre kormányzóképes 
többség a parlamentben. A németek eddig csak szemlélői, s nem elszenvedői vol-
tak az olyan elhúzódó kormányalakítási kísérleteknek vagy épp ingatag kisebbségi 
kormányok létrehozásának, mint amilyen korábban főleg a dél-európai és a skan-
dináv országokra, vagy épp a szomszédos Benelux államokra volt jellemző. Berlint, 
illetve Bonnt a stabilitás és a kiszámíthatóság jellemezte, a választások után szinte 
mindig lehetett tudni, milyen többségű kormány kerül hatalomra a nap végén. 
A jelenlegi helyzet ettől azonban eltér: a bonni köztársaságra jellemző három-négy-
pártos parlamentekkel szemben ma hét párt képviselteti magát a Bundestagban, 
a politikai paletta tehát fragmentáltabb, így az abszolút többség elérése nehezebb, 
ugyanakkor azok a pártok, amelyek többséget tudnának képezni, nem hajlandóak 
koalícióra lépni egymással.

http://kki.hu/assets/upload/19_KKI-elemzes_DEU_Molnar_20171012.pdf
http://kki.hu/assets/upload/19_KKI-elemzes_DEU_Molnar_20171012.pdf
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Az előzetes egyeztetési tárgyalások egyébként nem álltak rosszul, mielőtt az 
FDP azokat befejezettnek nyilvánította. A liberálisok „megkapták” a fejletlenebb 
térségeknek folyósítandó szolidaritási hozzájárulás eltörlését, amely illeszkedett 
az adócsökkentésre vonatkozó választási ígéreteikhez. A bajor CSU a restriktívebb 
menekültpolitika mellett az „anyasági nyugdíjra” is ígéretet kapott. A Zöldek egy sor 
fájdalmas engedményt is tettek, hogy létrejöjjön a kompromisszum: beleegyeztek 
az uniópártok (CDU és CSU) azon követelésébe, hogy korlátozzák a befogadható 
menekültek számát, illetve 2030-tól is lehessen benzinnel és dízellel működő autó-
kat forgalomba hozni – a klímapolitikában azonban hajthatatlanok voltak. A digitális 
fejlesztési és az oktatási kiadások emelését általános konszenzus övezte a négy 
párt között. Természetesen akadtak vitás pontok is – így például a szénerőművek-
ből való kiszállás kérdése vagy a menekültek családegyesítésének az ügye –, ám 
figyelembe véve azokat a témákat, amelyekben sikerült egyezségre jutniuk, nem 
igaz az az állítás, hogy az egyeztető tárgyalások kilátástalanok voltak.

„Jobb nem kormányozni, mint rosszul kormányozni” – zárta a beszédét az FDP 
elnöke, s ezzel kivonta pártját egy lehetséges Jamaica-koalícióból. A jól csengő 
mondat néhány perc múlva kvázi kampányszlogenként jelent meg a párt közösségi 
médiájának több csatornáján. Erre reagálva Julia Klöckner, a CDU alelnöke „megter-
vezett spontaneitással” vádolta a szabad demokratákat.

Az FDP első látásra váratlannak tűnő kiszállására több magyarázat létezik. 
A pártelnök szerint a tárgyalások félbeszakadásának már korábban is voltak előjelei: 
a pártok vezetői közötti kölcsönös bizalom hiánya végigkísérte az egyeztetéseket, 
Angela Merkel pedig végig azt az érzést keltette, hogy igazából a Zöldekkel szeretne 
megegyezni, míg az FDP „semmilyen támogatást nem kaptak a kompromisszumos 
javaslataikhoz”, ezért megalázottnak érezték magukat.

Az elemzők azonban arra mutatnak rá, hogy az FDP-s tárgyalók abból az ir-
reális elképzelésből indultak ki, hogy a választási programjukat egy az egyben át 
tudják majd ültetni a koalíciós szerződésbe. Ezzel kívánták elkerülni még a látszatát 
is annak az engedékenységnek, amely 2009-ben jellemezte a pártvezetést. (A rossz 
érdekérvényesítésük következtében a párt 2013-ban ki is esett a Bundestagból). Mi-
után a tervük képtelensége nyilvánvalóvá vált, saját „arcuk” megőrzésére hivatkozva 
otthagyták a tárgyalóasztalt.

Azt, hogy a liberálisoknak a tárgyalásokon való részvétele csupán az együttmű-
ködési látszat keltése és merő taktika volt, a belső beszámolók is alátámasztják: 
folyamatosan változó álláspontok, a már sikeresen lezárt témák újra és újra felho-
zása, a megígért támogatás visszavonása jellemezte a párt tárgyalási stratégiáját. 
A bajorok számára különösen fontos menekültkérdésben pedig a „CSU-t jobbról 
akarta előzni” a liberális párt. Mindezek arra engednek következtetni, hogy a szabad 
demokraták hosszú távú érdeke nem a koalíciós kormányban való részvétel volt, 
sokkal inkább már az ellenzéki szerepre készültek, melyben nemzeti liberális párt-
ként stabilizálhatják a szerepüket, így mind az uniópártoknak, mind az Alternatíva 
Németországnak (Alternative für Deutschland, AfD) potenciális kihívójaként tüntet-
heti fel magát.

http://www.sueddeutsche.de/politik/sondierungsgespraeche-jamaika-blickt-auf-die-zielgerade-1.3744019
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/jamaika-streitthema-steuern-warum-ein-soli-aus-besserverdienern-nuetzt-a-1174840.html
http://www.horizont.net/medien/nachrichten/Twitter-Schau-So-reagiert-das-Netz-auf-den-Jamaikaabbruch-der-FDP-162778
https://mno.hu/kulfold/vege-angela-merkel-koalicios-tervenek-2428871
https://mno.hu/kulfold/vege-angela-merkel-koalicios-tervenek-2428871
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fdp-chef-christian-lindner-zu-jamaika-aus-fuehlten-uns-gedemuetigt-15303694.html
http://www.spiegel.de/karriere/christian-lindner-welche-folgen-hat-der-jamaika-abbruch-a-1179516.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/sondierungsgespraeche-lindners-verhandlungstaktik-irritiert-jamaika-partner-1.3755560
http://www.sueddeutsche.de/politik/sondierungsgespraeche-lindners-verhandlungstaktik-irritiert-jamaika-partner-1.3755560
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A lehetséges opcióK

Miután a Jamaica-tárgyalások kudarchoz vezettek, a kormányalakításra három el-
képzelhető alternatíva maradt.

Nagykoalíció

A szeptember 24-i helyzethez hasonlóan, az egyik opció változatlanul a nagy-
koalíció folytatása lenne. A gond azonban a szociáldemokraták elzárkózása: 
Martin Schulz álláspontja semmit sem változott a választás estéjén elhang-

zottakhoz képest, amikor is kijelentette, hogy a választók egyértelműen leváltották 
a nagykoalíciót, az SPD pedig nem fog tovább asszisztálni Merkel hatalmának a 
megtartásához.

A koalíciókötési körkép ugyanakkor a négypárti egyeztetések borulását köve-
tően jelentősen megváltozott. „Először az ország, utána a párt” – talán még soha 
nem volt ennyire aktuális Willy Brandt mondata a szociáldemokraták számára; en-
nek megfelelően óriási nyomás nehezedik az SPD-re A pártban többen is követelik 
a vezetőségtől, hogy hagyjanak fel az elzárkózó politikával, és vállalják el ismét a 
kisebbik koalíciós partner szerepét, a pártvezetés – Martin Schulz pártelnök és 
Andrea Nahles frakcióvezető – azonban eddig nem adta jelét annak, hogy változ-
tatnának az álláspontjukon. Frank-Walter Steinmeier szövetségi államfő minden 
bizonnyal azon lesz, hogy meggyőzze egykori szociáldemokrata kollégáit arról, 
hogy vállalják el a kormányzói szerepet.

Az SPD-s pártvezetés így egyértelműen két tűz közé szorul: egyrészt muszáj 
megújítani a nagykoalíciós években megfáradt és valamelyest hiteltelenné vált pár-
tot, amire az ellenzéki szerep lenne ideális; másrészt viszont a jelenlegi ördöglakatot 
csak azzal lehetne feloldani és kormányzóképes többséget biztosítani, ha ismét 
megvalósulna a nagykoalíció. Az SPD végső döntése legkésőbb a december elején 
tartandó pártkongresszuson nyilvánvaló lesz, amelyen a pártelnök személyéről is 
szavazni fognak.

Kisebbségi kormány

A legelképzelhetetlenebb forgatókönyv a három közül a kisebbségi kormány 
megalakulása. Jelen állás szerint még egy (az uniópártok és a Zöldek alkotta) 
ún. „fekete–zöld” kisebbségi kormány létrejöttére lenne a legnagyobb esély 

(az FDP asztalborítása után nem valószínű, hogy meghívást kapnak egy alakuló 
kormányba), amely valamely másik párt jóváhagyásával és tolerálásával tudna 
kormányozni. A kormányzó párt(ok)nak így azonban minden egyes meghozan-
dó törvénynél biztosítania kellene a parlamenti többséget, ami egy elképesztően 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ablehnung-der-spd-gegen-neuauflage-grosser-koalition-broeckelt-15304867.html
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időigényes és fárasztó folyamat lenne. Az instabilitás miatt a kormányzati munka 
gyakorlatilag csak alapjáraton tudna működni: bármilyen nehéz döntésnél vagy ko-
molyabb reformtervnél félő lenne, hogy leszavaznák a kormányt, ami a parlamenti 
ciklus végét jelentené. Ennek megfelelően a német alaptörvényben nem is találunk 
a kisebbségi kormányra vonatkozó rendelkezéseket. A weimari instabilitást minden 
áron elkerülni kívánó alkotmányozó testület célja a stabil kormányzás feltételeinek 
a biztosítása volt, amibe nem fért bele a kisebbségi kormányzás gondolata. Így ta-
lán nem meglepő, hogy Angela Merkel „szkeptikusan” áll a kisebbségi kormányhoz, 
vélhetően nem ez a forgatókönyv lesz a preferált kimenetel a jelenlegi helyzetből.

Előrehozott választások

A korábban elképzelhetetlennek vélt előrehozott választás egyre esélyesebb-
nek tűnik. A főbb pártvezetők nyilatkozatai alapján már nem tartják kizártnak, 
hogy ismét választásokat tartsanak Németországban – ami szintén példát-

lan lenne. Míg a felmérések szerint a németek többsége ezt az opciót favorizálná 
a három közül, az ország főbb közjogi méltóságai (így Frank-Walter Steinmeier ál-
lamfő vagy Wolfgang Schäuble, a Bundestag házelnöke) egyértelműen jelezték, a 
választói megbízás kötelező jellegű, amelyet nem lehet csak úgy visszadobni, ha 
nem tetszik az eredmény.

Amennyiben a pártok nem tudnának megegyezni egy többségi kormány létre-
jöttéről, akkor a német alaptörvény 63. cikke értelmében a szövetségi államfőnek a 
parlamentből kell javasolnia egy személyt a kancellári pozícióra (a szokásjog szerint 
a legnagyobb frakciót vezető pártelnököt, bár nem kötelező őt jelölni). Az illetőt a 
parlamentnek abszolút többséggel kell megválasztania. Ha a jelölt nem szerzi meg 
az abszolút többséget, úgy 14 napon belül ismét jelölni kell valakit (lehet ugyanaz 
a személy), akiről szintén abszolút többséggel kell dönteni. Amennyiben a második 
forduló is eredménytelen, a harmadikban már elég a szavazatok egyszerű többsége 
is. Ezt követően az államfő mérlegelheti, hogy elfogadja-e a szavazás eredményét, 
és megbízza a kancellárt a kormányalakítással (kisebbségi kormány), vagy felosz-
lathatja a parlamentet, és 60 napon belül új választásokat ír ki.

A számítások szerint az – egyelőre példátlan – ismételt szavazásra április-
ban kerülhetne sor. Más kérdés persze, hogy egy megismételt választás esetén a 
parlamenti pártoknak szintén kezdeniük kell majd valamit az eredménnyel (értsd: 
többségi kormányt kell létrehozniuk), a jelenlegi trendek azonban azt mutatják, hogy 
a szeptemberi eredményhez képest csupán 1-2 százalékpontos elmozdulás van a 
pártok támogatottságában. Magyarán szólva: egy előrehozott választás nem oldja 
meg az ország jelenleg legnagyobb politikai problémáját.

https://www.tagesschau.de/inland/merkel-sondierungsabbruch-101.html
https://www.zdf.de/politik/politbarometer/politbarometer-extra-jamaika-100.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_63.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fdp-legt-im-spon-wahltrend-zu-cdu-csu-fallen-unter-30-prozent-a-1179576.html
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értéKelés

A Jamaica-tárgyalások borulása egyértelműen megmutatta Angela Merkel 
gyengeségét: tizenkét éves kancellársága alatt a konkurens pártok (melyek 
időnként koalíciós partnerekké váltak) már kiismerték annyira a kancellár 

módszerét, hogy úgy látják, jobban teszik, ha távol maradnak tőle: a koalíciós ér-
dekházasságok ugyanis rendszerint felőrölték őket. Mindez azt eredményezte, hogy 
nem maradt olyan párt a Bundestagban (a Zöldeket leszámítva), amelyik szívesen 
működne együtt a konzervatívokkal. „Én ezt akarom” – jelentette ki a kancellár a 
párttársai előtt a Jamaica-koalícióra vonatkozóan, így a tárgyalások bukása egyér-
telmű fiaskó Angela Merkel számára.

A CDU-n belüli palotaforradalom viszont egyelőre még nem fog bekövetkezni, 
amennyiben ugyanis új választásokra kerül sor, a pártnak még mindig a jelenlegi 
kancellárral van a legtöbb esélye. Azonban amint sikerül rendezni a kormányalakí-
tás mikéntjét – ami igen nagy valószínűséggel csak jövőre valósul meg –, mindjárt 
felgyorsulhatnak az utódlás körüli folyamatok. Horst Seehofer bajor miniszterelnök-
nek viszont már komolyabb félnivalója lesz: a tárgyalások bukásával ugyanis „üres 
kézzel” kell hazatérnie Münchenbe, ahol már javában zajlik az utódlási harc, Markus 
Söder bajor pénzügyminiszter és trónkövetelő helyzete pedig egyáltalán nem re-
ménytelen.

Az FDP a kiszállásával rövid távon magára irányította a figyelmet, még a támo-
gatottsága is nőt, hosszú távon azonban a felelőtlen tettével egy megbízhatatlan 
partner képét fogja sugározni. A Zöldeknek sikerült megújulniuk, és a tárgyaláso-
kon mutatott pragmatikus hozzáállásuk révén akár egy jövőbeni szövetségesei is 
lehetnek Merkelnek. Kérdés azonban, hogy ezt milyen néven veszi majd a válasz-
tói bázis. Az AfD pedig külső szemlélőként minden bizonnyal elégedett lehet, hogy 
a parlamentbe kerülését követően máris ekkora káosz alakult ki a német politikai 
életben.

A szociáldemokraták nincsenek egyszerű helyzetben: a párton nagy a nyomás, 
hogy vállalják el ismét a juniorpartneri szerepet, ugyanakkor még négy év Merkel 
mellett tovább erodálná a már amúgy is megtépázott pártot.

A német politika olyan helyzetbe került, amilyenre 1949 óta még nem volt pél-
da. Teljes a köd, a kiszámíthatatlanság, a lehetséges kiutak közül pedig egyik sem 
tűnik egy igazán vágyott megoldásnak. Márpedig Németországnak jelentős érdeke, 
hogy lehetőleg minél hamarabb beiktathassák az új kormányt, hiszen a világ több 
kérdésben is Berlin válaszára vár. Ilyenek Emmanuel Macron EU-s reformtervei, a 
brexit-tárgyalások, az EKB-elnök utódlásának a kérdései… A lista pedig csak tovább 
folytatódik.

https://de.reuters.com/article/deutschland-koalition-merkel-idDEKBN1D625O



