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Fekete Dávid                     A Merkel-féle eurómentés aktuális kihívásai

Angela Merkel német kancellár 2005 óta áll Németország élén. A „Kanzlerinnek” az elmúlt 
hét esztendőben számtalan kihívással kellett szembenéznie, ám ezek közül a legjelentő-
sebb és a leginkább emberpróbáló feladatot kétségtelenül a jelenleg is zajló euróválság 
kezelése jelenti. Az európai válságkezelési intézkedéseken a kontinens állam- és kor-
mányfői közül mindeddig elsősorban Merkel tudott maradandó nyomot hagyni. A bajba 
jutott államok kizárólag úgy kaphattak segítséget, ha elfogadták a német fiskális politi-
kán alapuló, szigorú költségvetési megszorítások, strukturális reformok végrehajtásának 
szükségességét. Emellett Merkel egyértelműen elutasította az adósságok bármiféle közös-
ségiesítését, legyen szó akár eurókötvényekről, akár közös adósságtörlesztési alapokról 
vagy bármilyen más, hasonló célokat szolgáló tervezetről. Az elmúlt években ezeket az 
intézkedéseket sok kritika érte ugyan, azonban az európai vezetők kénytelen-kelletlen el-
fogadták azokat. Mára azonban egyre aggasztóbb jelek figyelhetők meg a szigorú fiskális 
politika következményeképpen; nevezetesen: csökkent az érintett országok bruttó hazai 
terméke, s ezáltal a várt államadósság-csökkenés helyett nőtt a GDP-arányos eladóso-
dottság mértéke. Vagyis a válságkezelő intézkedések sokak szerint a kívánatossal éppen 
ellentétes hatással jártak, s egyelőre úgy tűnik, hogy nem váltották be a hozzájuk fű-
zött reményeket. Ennek következtében egyre erősebb kritikák jelentek meg a Merkel-féle 
eurómentési koncepcióval kapcsolatban, annak mind a Németországon kívüli, mind pedig 
az országon belüli vonatkozásában, amiket az alábbiakban részletesen megvizsgálunk.

A német európA-politikA és Az euró

Az európai integráció fejlődésében a történelem folyamán kiemelkedő szerepet 
játszott a francia–német tandem. A vesztes világháború után Németország ket-
téosztottsága alapvetően meghatározta a kontinensen uralkodó viszonyokat, s az 

ország számára az Európába való újbóli beágyazódás az európai integrációban történő ak-
tív részvételen keresztül vált kivitelezhetővé. A német újraegyesítésig hosszú évtizedeken 
keresztül sajátos francia–német „munkamegosztás” jellemezte az integrációt: a franciák 
valódi súlyuknál nagyobb politikai szerepre tettek szert, míg a németek anyagilag vál-
laltak kiemelkedő részt az integrációs ügyekből. Az újraegyesítést követően, főként az 
Európai Monetáris Unió megteremtésekor, Németország hatékonyan tudta érvényesíteni 
az általa képviselt pénzügyi erőt.1 Ez elsősorban abban nyilvánult meg, hogy a pénz-
ügyi unió szabályai és intézményi keretei a szigorú német fiskális felfogáson alapultak. 
Németország számára a pénzügypolitikában elsődleges a stabilitás, az alacsony költség-
vetési hiány és államadósság, továbbá az alacsony infláció, melynek biztosítása mindig is 
elsődleges feladata volt a német jegybanknak (Bundesbank). A franciák ezzel szemben a 
„lazább” szabályozás mellett vannak, számukra első a gazdasági növekedés ösztönzése, 
akár a magasabb infláció vagy a költségvetési deficit növekedése által is. A szigorú német 
szabályozás az Európai Központi Bank (EKB) statútumában, a Stabilitási és növekedési 
egyezményben, továbbá az ún. maastrichti kritériumokban manifesztálódott. Szimbolikus 
jelzés, hogy az EKB székhelye Frankfurt am Main lett.2

1 Kiss J. László: „A német Európa-politika történelmi gyökerei és a mai dilemmák”. In: A huszonötök 
Európái (szerk. Kiss J. László). Budapest: Osiris, 2005. 130. o.

2 Uo. 133. o.
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A szigorú szabályok (államadósság a GDP max. 60%-a, legfeljebb 3%-os költségve-
tési deficit) betartása ugyanakkor magának Németországnak is problémát okozott, ezáltal 
az általa erőltetett szabályokkal maga is szembekerült. Az adósságválság kirobbanása 
ugyanakkor a fiskális szigorhoz való visszatérést eredményezte: takarékossági csomagot 
vezettek be, alkotmányos szinten rögzítették az eladósodás plafonját, illetve lehetséges 
mértékét. Hasonlóképpen, Németország európai partnereitől is szigorú takarékossági in-
tézkedéseket vár el.

európAi offenzívA merkel ellen?

Mint említettem, a francia–német tandem hosszú ideje jelent meghatározó erőt 
az európai integráció fejlődésében. A válság kitörése óta sincs ez másképp: 
„Merkozy” (Angela Merkel német kancellár és Nicolas Sarkozy francia elnök) 

lényeges intézkedéseket vitt keresztül az eurózóna egyben tartása érdekében, egyértel-
műen a szigorú német fiskális politika alapjain. Sarkozy leváltása és François Hollande 
győzelme ugyanakkor, úgy tűnik, változást eredményezett a francia álláspontot illetően. 
Míg Sarkozyt hajlamosak voltak Merkel feltétlen kiszolgálójaként emlegetni – ami persze 
korántsem felelt meg teljes mértékben a valóságnak –, addig Hollande választási kam-
pányában éppen a Merkel-féle megszorító politika elleni érveket hangsúlyozta. Sokak 
szerint győzelme nagyban köszönhető a megszorításellenes, növekedésorientált retoriká-
nak, a fiskális paktum újratárgyalására vonatkozó ígéretének. Hollande azonban az elmúlt 
hónapokban olyan további megoldási javaslatokat is felvetett – például: az eurókötvények 
bevezetése, az adósságok közösségiesítése –, amelyek szöges ellentétben állnak a német 
felfogással. Vagyis míg Sarkozy úgy kívánt népszerűségre szert tenni, hogy Merkellel 
karöltve, a válság sikeres menedzselőjeként próbált meg feltűnni, addig Hollande abból 
remél nyereséget, hogy szembehelyezkedik a vélt német dominanciával.3

Az Európai Tanács (EiT) 2012. júniusi ülése több szempontból is jelentős változá-
sokat hozott a válságkezelés eddigi (német) gyakorlatához képest. A csúcs előtt hozták 
nyilvánosságra a négy uniós vezető – Herman van Rompuy, az EiT elnöke, José Manuel 
Barroso, az Európai Bizottság elnöke, Mario Draghi, az Európai Központi Bank elnöke 
és Jean-Claude Juncker, az eurócsoport elnöke – jelentését, amely az „A cél a valódi gaz-
dasági és monetáris unió” címet viseli. A jelentés a következő időszak kívánatos lépéseit 
vázolja fel, amik a gazdasági és monetáris unió jelenlegi működési hibáit lennének hiva-
tottak orvosolni. A terv szerint integrált pénzügyi keretet kellene létrehozni, közös európai 
bankfelügyelettel és egy európai betétbiztosítási és szanálási rendszerrel. Az újonnan 
létrehozandó integrált költségvetési keret pedig azt jelentené, hogy meghatározott ál-
lamadósság feletti kötvénykibocsátás csak az eurózóna többi tagjának egyetértésével 
lenne lehetséges – vagyis fontos költségvetési kérdéseket közösségi szintre emelnének; 
ezzel együtt viszont felmerül a közös kötvénykibocsátás és az államadósságokért való 
közös felelősségvállalás iránti igény is. Szól még a terv egy integrált gazdaságpolitikai 

3 Fiona Ehlers, Julia Amalia Heyer, Christoph Pauly, Christian Reiermann, Mathieu von Rohr, Michael 
Sauga, Christoph Schult és Helene Zuber: „Judo am Abgrund”. Der Spiegel, No. 22. (2010). 83. o.
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keretrendszerről és az európai intézmények demokratikus legitimitásának növeléséről is.4 
A tervezet a német elképzelésektől több ponton is jelentősen különbözik, s olyan „vörös 
vonalakat” (rote Linien) lépne át – pl. az eurókötvények bevezetésének felvetésével –, 
melyek a németek számára teljességgel elfogadhatatlanok.

A júniusi EiT-ülés legnagyobb és egyben legkellemetlenebb meglepetése Merkel szá-
mára ugyanakkor nem az európai intézmények vezetőinek jelentése volt, hanem az olasz 
kormányfő, Mario Monti ultimátuma. A növekedési paktum tárgyalása során ugyanis 
az olasz miniszterelnök jelezte, hogy nem szavazza meg a növekedésösztönző csoma-
got, amennyiben Olaszország nem kap lényeges segítséget a magas kamatfelárakkal 
kapcsolatban. Monti lényegében olyan árukapcsolást végzett (amit akár zsarolásnak is 
nevezhetnénk) a növekedési paktum és az olasz kötvénypiac stabilizálása között, mellyel 
rendkívül kedvezőtlen helyzetbe hozta a német kancellárt. Angela Merkelnek ugyanis 
nagy szüksége volt a növekedési paktumra, hiszen a német Szociáldemokrata Párt (SPD) 
és a Zöldek (Die Grünen) annak elfogadásától tették függővé a fiskális paktum és az 
európai stabilitási mechanizmus (ESM) támogatását a Bundestag másnapi szavazásán.5 
Az olasz miniszterelnök mellé állt időközben a spanyol kormányfő, Mariano Rajoy is, a 
háttérből pedig támogatást nyújtott nekik a francia elnök. A hosszú órákon át tartó vitá-
ban végül kompromisszumra kényszerült a német kancellár: elvben hozzájárulását adta 
ahhoz, hogy az ESM a beindítását követően közvetlenül is feltőkésíthesse a bajba jutott 
európai bankokat, nem növelve azzal a tagállamok adósságát. Az eurócsoport közlemé-
nye ugyanakkor világosan kifejezi, hogy ennek szigorú feltételei lennének, pl. az Európai 
Központi Bank részvételével működő, egységes bankfelügyeleti mechanizmus létrejötte.6

A tagállamok végül elfogadták a Növekedési és munkahely-teremtési paktumot, amit 
Hollande kezdeményezett megválasztását követően. Noha a paktum első felében a tagál-
lamok megerősítik elkötelezettségüket a fiskális szigor, a költségvetési konszolidáció és a 
strukturális reformok mellett, a dokumentum gerincét mégis azok az intézkedések adják, 
amelyektől az európai vezetők a gazdasági növekedés beindulását várják. A paktum ér-
telmében növelik a gazdaságfinanszírozási lehetőségeket, így döntés született az Európai 
Beruházási Bank befizetett tőkéjének 10 milliárd euróval való megemeléséről, amitől a 
hitelezési kapacitás 60 milliárd eurós növekedését várják, a strukturális alapok átszer-
vezéséről, ami 55 milliárd eurós összeget jelent, továbbá a projektkötvények 4,5 milliárd 
euró értékben történő megindításáról.7 A növekedési paktum szintén komoly költséggel 
jár Németországra nézve, hiszen egyedül az Európai Beruházási Bank feltőkésítése miatt 
1,6 milliárd eurónyi befizetési kötelezettség jelentkezik a részükről.8

4 Herman van Rompuy: „A cél a valódi gazdasági és monetáris unió”. Consilium, http://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/HU/ec/131284.pdf, 2012. június 26.

5 Sven Böll, Fiona Ehlers, Konstantin von Hammerstein, Peter Müller, Christoph Pauly, Christian 
Reiermann, Gordon Repinski, Mathieu von Rohr és Christoph Schult: „Geisel des Südens”. Der 
Spiegel, No. 27. (2012). 20. o.

6 Eurócsoport: „Az euróövezeti csúcstalálkozón kiadott nyilatkozat” Consilium,. http://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/HU/ec/131372.pdf, 2012. június 29.

7 Európai Tanács: „Következtetések”. Consilium, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/HU/ec/131413.pdf, 2012. június 28–29. 7–15. o.

8 Ehlers et al.: i. m. 84. o.
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A csúcson meghozott döntésekkel ugyanakkor nem sikerült véget vetni a déli államok 
oldaláról jelentkező kritikáknak, amiket különösen erőteljesen tolmácsolt a továbbiakban 
is az olasz kormányfő. Mario Monti szerint igazságtalan, hogy Olaszországtól a befekte-
tők továbbra is magas, 6-7%-os kamatot követelnek, annak ellenére, hogy országa sokat 
tesz a költségvetési deficit és az államadósság csökkentése érdekében. Monti álláspontja 
szerint az Európai Központi Banknak kellene államkötvény-felvásárlásokkal segítenie a 
bajban lévő államokat, akik így alacsonyabb kamat mellett juthatnának friss pénzhez.9 Ez 
a fajta megoldási javaslat ugyanakkor német ellenállásba ütközik. Németország egyrészt 
attól tart, hogy egy tartós állampapír-vásárlási gyakorlat olyan további terheket okoz(hat)
na, hogy azt már nem lennének képesek határok közé szorítani. Másfelől pedig félő, 
hogy a bajban lévő államok egy ilyen program után kevésbé éreznék sürgős dolguknak 
a strukturális reformok további végrehajtását. Noha az Európai Központi Bank vezetője 
kilátásba helyezte újabb államkötvények megvásárlását, a piaci hangulat nem javult a 
bejelentést követően.10

Látható, hogy a déli államok részéről folyamatos nyomás nehezedik Merkel kancel-
lárra. Önmagában az a tény is komoly összeütközést okoz, hogy a németek rendkívül 
kedvező kamatok mellett jutnak friss pénzhez, míg a leginkább bajban lévő államok csak 
különösen magas kamatokkal. Egy állam működtetéséhez pedig elengedhetetlen, hogy a 
pénzpiacokról csak olyan hiteleket vegyen fel, amelynek kamatait képes biztonságosan 
kitermelni. További összeütközési pont, hogy Németország nem nézné jó szemmel, ha az 
Európai Központi Bank gyakorlatában „intézményesülne” az államkötvények felvásárlá-
sa, hisz az alapvetően áll szemben a német felfogással.

világgAzdAsági AggodAlmAk

A Merkel-féle válságkezeléssel szemben nemcsak Európa-szinten, hanem világvi-
szonylatban is egyre több kritika kerül nyilvánosságra. Jó példa erre az OECD 
2012. májusi jelentése. A dokumentum szerint a túl magas adósságállomány és 

a GDP túl alacsony növekedése miatt több európai állam olyan ördögi körbe került, ami 
miatt az adósságválság az egész világgazdaságra nézve komoly kockázati tényezőt jelent. 
Mindamellett, hogy a szervezet szorgalmazza a strukturális reformok végrehajtását, a 
költségvetési stabilitás megteremtését, az OECD szerint szerencsés lenne ezekhez a lépé-
sekhez olyan növekedésösztönző intézkedéseket társítani, mint pl. az Európai Beruházási 
Bank feltőkésítése, a bajba jutott bankok feltőkésítését szolgáló, közösen garantált 
állampapírok, amik elvezethetnének az eurókötvények bevezetéséhez.11

Kritika érte a német álláspontot a 2012. júniusi G20-csúcson is, amit Mexikóban, 
Los Cabosban rendeztek. A világ 20 legnagyobb gazdaságát tömörítő szervezet ülésén 

  9 „Eine Front zwischen Nord und Süd”. Der Spiegel, No. 32. (2012). 44. o.
10 Bastian Brinkmann, Hans von Der Haagen és Benjamin Romberg: „EZB enttäuscht die Anleger”. 

Süddeutsche Zeitung Online, http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/europaeische-zentralbank-
draghi-enttaeuscht-die-anleger-euro-stuerzt-ab-1.1429865, 2012. augusztus 2.

11 „OECD drängt zu Eurobonds”. Süddeutsche Zeitung Online, http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/
rezessionsprognose-oecd-draengt-zu-eurobonds-1.1363396, 2012. május 22.
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komoly nyomás nehezedett a német kancellárra. A világ vezető gazdasági hatalmai, pl. 
az Amerikai Egyesült Államok, India és Kanada vezetői is elégedetlenségüket fejezték ki 
az eurózóna válságkezelésével kapcsolatban. Obama bátor előrehaladást kért Merkeltől, 
Manmohan Singh a világgazdasági növekedés fő akadályának az eurózóna válságos 
helyzetét tartja, Stephen Harper pedig úgy vélte, hogy az eddig elfogadott válságkezelő 
intézkedések nem alkalmasak a piacok megnyugtatására.12 A megoldási javaslatok min-
denképpen a növekedésösztönzésre helyezik a hangsúlyt a fiskális szigorral szemben. 
A G20-ak találkozóján ismét megerősítést nyert, hogy az eurózóna kötelessége a pia-
cok megnyugtatása, a bizalom visszaszerzése és a növekedés beindítása. A Merkel-féle 
válságkezeléssel kapcsolatos kritikákra Barroso EB-elnök úgy reagált, hogy az európai 
vezetők nem azért mentek Mexikóba, hogy ott kioktatást kapjanak gazdaságpolitikai té-
mában, hiszen – mint hangsúlyozta – a válság nem Európából, hanem Amerikából indult. 
Noha Angela Merkel négyszemközti megbeszélést folytatott Barack Obamával, az elő-
zetes tervekkel szemben elmaradt az európai vezetők és az amerikai elnök találkozója.13 
Nyilván nem szükséges túlzott jelentőséget tulajdonítani egy elmaradt megbeszélésnek, 
ugyanakkor a csúcson ismételten kiderült, hogy a világgazdaság vezető hatalmainak kép-
viselői szívesebben látnának Európában egy, a növekedésre fókuszáló gazdasági kurzust, 
mint a jelenlegi fiskális szigort.

ellenzéki véleménykülönbség

Németországban a válságkezelés (mindenkor aktuális) kérdései hosszú ideje uralják 
a belpolitikai diskurzust. Mind az írott, mind pedig a digitális médiában előkelő 
helyen foglalkoznak a kérdéssel, s igyekeznek a német választópolgárokat széles 

körű ismeretekkel felvértezni a lehetséges megoldásokat illetően. Természetesen leginkább 
az foglalkoztatja a választókat, hogy Németországra mekkora (elsősorban anyagi) terhet 
ró az euróválság kezelése és annak következményei. A közvélemény-kutatások szerint a 
németek több mint 2/3-a elutasítja az adósságok közösségiesítését (Vergemeinschaftung 
von Schulden), vagyis a déli periféria által felhalmozott államadósságokért való német 
kezességvállalást. Egy felmérés szerint az eurókötvények bevezetését a válaszadók 12%-a 
támogatja, 51% mindenképpen ellene van, míg 24% csak abban az esetben támogatná, ha 
megvalósulna a közös költségvetési politika, minden tagállamra kötelező szabályokkal.14 
A közvélemény ilyenfajta hozzáállása alapvetően meghatározza a belpolitikai szereplők 
mozgásterét, hiszen 2013 őszén Németországban szövetségi parlamenti választások lesz-
nek, s minden bizonnyal a közelgő kampány fontos – ha nem a legfontosabb – témája az 
európai válsághelyzet és annak kezelése lesz.

12 Konstantin von Hammerstein, Ralf Neukirch és Christoph Schult: „Zu wenig zu spät”. Der Spiegel, 
No. 26. (2012). 19. o.

13 „Die Schuldenkrise stammt doch aus den USA”. Focus Online, http://www.focus.de/finanzen/news/
staatsverschuldung/jose-manuel-barroso-wehrt-sich-gegen-g20-kritik-die-schuldenkrise-stammt-
doch-aus-den-usa_aid_769291.html, 2012. június 19.

14 „Politbarometer vom 13.07.2012”. Polit Barometer, http://wahltool.zdf.de/Politbarometer/
mediathekflash.shtml?2012_07_13, 2012. július 13.
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A legnagyobb német ellenzéki párt, a Szociáldemokrata Párt (Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands, SPD) mérsékelten támogatta Merkel eurómentési politikájának 
egyes elemeit. A pártot jelenleg egy három vezető által alkotott „trojka” irányítja: Sigmar 
Gabriel pártelnök, Frank-Walter Steinmeier frakcióvezető és Peer Steinbrück egykori szö-
vetségi pénzügyminiszter. A párt kancellárjelöltje is közülük került ki 2012 őszén, Peer 
Steinbrück személyében. A szociáldemokraták felismerték, hogy a merkeli politika tá-
mogatásával szemben valamiféle alternatívát vagy legalábbis hangsúlybeli különbséget 
kell felmutatniuk, hogy azzal a szövetségi választásokra növelni tudják népszerűségüket. 
Ezért François Hollande elnökké választása után – aki egyébként előbb fogadta Párizsban 
a trojka tagjait, mint Angela Merkelt – határozottabban kezdték el képviselni a növeke-
désösztönzés szükségességét, a pénzügyi tranzakciós adó bevezetésének fontosságát.15 
Ugyanakkor bizonytalanság jellemezte a szociáldemokratákat pl. az eurókötvényeket il-
letően. A párt balszárnya egyfajta nemzetközi szolidaritás kifejeződésének lehetőségét 
látja a közös kötvényekben, éppen ezért támogatja azok bevezetését. A párt mérsékeltebb 
politikusai ugyanakkor nem vagy csak szigorú feltételekkel lennének hajlandóak támo-
gatni az eurókötvények gondolatát.16 Utóbbiak közé sorolható Sigmar Gabriel pártelnök 
is, aki már 2011 augusztusában hajlandóságát fejezte ki az eurókötvények bevezetésé-
nek támogatásával kapcsolatban, azzal a feltétellel, hogy az érintett országok pénzügyi 
politikájuk további elemeit közösségi ellenőrzés alá vonják.17 2012. augusztus 5-én 
a szociáldemokraták vezetője úgy fogalmazott, hogy az eurózóna megmentése csak 
úgy lehetséges, ha megvalósul a közös adó- és költségvetési politika, és ehhez közös 
adósságfinanszírozás is társul. Mindezek megvalósításához népszavazáson kell kikérni a 
német választók véleményét, egy alkotmánymódosítás keretein belül.18 A pártelnök tervét 
Peer Steinbrück kancellárjelölt, volt szövetségi pénzügyminiszter is támogatja, hang-
súlyozva, hogy Németország szolidaritásáért cserébe a többi országnak a költségvetési 
politika terén komoly hatásköröket kell átengednie az uniós szervek részére, amelyek így 
akár közvetlenül is beavatkozhatnának az egyes államok költségvetési ügyeibe.19 Az SPD 
vezetői által felvázolt menetrend erőteljesen szembemegy a kormányzat által képviselt 
hivatalos irányvonallal. Szólni kell ugyanakkor tervük megvalósíthatósági problémáiról 
is. Mivel az adósságokért való közös kötelezettségvállalás gondolata alapvetően ellentétes 
a német választók véleményével, a felvázolt terv „leggyengébb” része egyértelműen a 
németországi népszavazás, hisz ma aligha valószínű, hogy sikerrel járna egy ilyen kez-
deményezés. Ráadásul egyáltalán nem biztos, hogy az eurózóna többi tagállama hajlandó 
lenne szuverenitásának újabb jelentős részét szupranacionális szintre emelni – még egy 

15 Vö. „Niederlagen gehören dazu”. Der Spiegel, No. 22. (2012). 24–26. o.
16 Gordon Repinski: „Flucht ins Gedöns”. Der Spiegel, No. 25. (2012). 26–28. o.
17 „Euro-Bonds sorgen für Misstöne bei Schwarz-Gelb”. Süddeutsche Zeitung Online, http://www.

sueddeutsche.de/wirtschaft/euro-schuldenkrise-europa-streitet-erbittert-ueber-gemeinsame-
staatsanleihen-1.1131290, 2011. augusztus 15.

18 Sefanie Bolzen – Jan Hildebrand: „Gabriel baut der Kanzlerin eine Euro-Falle”. Welt Online, http://
www.welt.de/politik/deutschland/article108499192/Gabriel-baut-der-Kanzlerin-eine-Euro-Falle.
html, 2012. augusztus 6.

19 Susanne Höll – Claus Hulverscheidt: „Steinbrück fordert europäische Schuldenunion”. Süddeutsche 
Zeitung Online, http://www.sueddeutsche.de/politik/euro-krise-steinbrueck-fordert-europaeische-
schulden-union-1.1438875, 2012. augusztus 11.
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közös adósságfinanszírozás kedvéért sem. Látható, hogy az SPD komoly dilemmákkal 
küzd: ha teljes egészében Merkelt támogatná, elszalasztaná annak lehetőségét, hogy a 
2013-as választásokra – legalábbis az Európa-kérdéskörben – megerősödjön. Másfelől 
viszont Hollande túlzott támogatásával azt kockáztatná, hogy ellenfelei összemosnák a 
párt álláspontját a francia elnökével, aki nem zárkózik el a szigorú előfeltételek és újabb 
szuverenitástranszfer nélküli közösségi adósságfinanszírozástól sem.

Az ellenzék másik fontos szereplője, a Zöldek (Die Grünen) formáció általában 
erőteljesebb kritikát fogalmaz meg a német kormánnyal szemben. A legfőbb különbség 
a merkeli politikához képest, hogy a Zöldek határozottan támogatják az eurókötvények 
bevezetését, mert szerintük az azokból származó német többletterhek mértéke messze 
alatta maradna annak az összegnek, amellyel Németországnak az eurózóna felbomlása 
esetén veszteségként kellene számolnia. Cem Özdemir pártelnök szerint széthullik az 
eurózóna, ha a vezető politikusok továbbra is az egyik csúcsról a másikra görgetik a 
problémát.20 A Zöldek szintén kritikával illetik a kormányt amiatt, hogy az szóban ugyan 
az adósságok közösségiesítése ellen van, ugyanakkor azzal, hogy nem akadályozta meg 
az Európai Központi Bank állampapír-felvásárlásait, de facto olyan helyzetet teremtett, 
amely elvezethet a német adófizetők többletköltségeinek növekedéséhez. Ugyanis ameny-
nyiben a felvásárolt állampapírok révén kár érné az Európai Központi Bankot, akkor a 
befizetett alaptőke arányában Németországnak is viselnie kellene a rá eső veszteséget, 
ami a szövetségi költségvetést, végső soron pedig az adófizetőket terhelné.21

koAlíciós nyomás

A Merkel-kormányban részt vevő pártok szintén nyomást gyakorolnak a kancellárra 
az eurómentés mikéntjét illetően. A Bajor Keresztényszociális Unió (Christlich-
Soziale Union, CSU) – noha a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) 

testvérpártja – gyakran fogalmazott meg kritikát a kancellár politikájával szemben már a 
múltban is, különösen a választási időszakban. A CSU deklarált célja, hogy Bajorországban 
visszanyerje abszolút többségét, amit a 2008-as tartományi választásokon elveszített, s 
így azóta kénytelen a német Szabaddemokrata Párttal (Freie Demokratische Partei, FDP) 
koalícióban kormányozni. A bajor párt és vezetője, Bajorország miniszterelnöke, Horst 
Seehofer a cél eléréséhez gyakran használ euroszkeptikus megnyilatkozásokat is, külö-
nösen a déli államok megmentésével kapcsolatban – nem tabu számukra Görögországnak 
az eurózónából való kilépése/kiléptetése (Grexit-Plan) sem. Mindez nem meglepő, hiszen 
Bajorország Németországon belül is nettó befizetőnek számít: a tartományok közti szo-
lidaritási alapba (Ausgleichstopf) – melynek 2011-es összege 7,2 milliárd euró volt – a 
délnémet tartomány egymaga 3,7 milliárd eurót fizetett be. Ez a fajta szolidaritási alap 

20 „Euro-Bonds würden Deutschland Milliarden kosten”. Süddeutsche Zeitung Online, http://www.
sueddeutsche.de/geld/berechnung-des-finanzministeriums-euro-bonds-wuerden-deutschland-
milliarden-kosten-1.1133222, 2011. augusztus 20.

21 „FAQs zu dem Europäischen Stabilitätsmechanismus”. Bundestagsfraktion Bündnis90/Die Grünen, 
http://www.gruene-bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/euro/FAQ_
ESM_120628.pdf, 2012. június 28. 5. o.

Fekete Dávid                     A Merkel-féle eurómentés aktuális kihívásai

2012. október 15.           9



gyakran kerül párhuzamba az EU-n belüli befizetésekkel, s a bajorok gyakran fejezik 
ki nemtetszésüket mindkét mechanizmussal szemben.22 Bajorország, ha úgy tetszik, a 
nettó befizető nettó befizetője, s érthető, hogy részéről még erősebben érvényesül a fel-
tételesség elve a déli államok megmentésével kapcsolatban. A CSU erőteljesen azt az 
álláspontot képviseli, hogy a bajba jutott államoknak nyújtott segítség ára csakis a ré-
szükről vállalt szigorú takarékossági intézkedések bevezetése lehet. A párt az adósságok 
közösségiesítését határozottan ellenzi, s amennyiben ez terítékre kerülne, mindenképpen 
népszavazáson kérnék ki a német állampolgárok véleményét az üggyel kapcsolatban.23 
Ugyanakkor a CSU egy népszavazástól nyilvánvalóan az adósságok közösségiesítésének 
elutasítását, azaz saját politikájának igazolását várja.

Az Európai Tanács 2012. júniusi ülése után a bajor kormány nyilatkozatban erősí-
tette meg, hogy továbbra is elutasítja az adósságok bármiféle közösségiesítését, elvárja 
a csúcson meghozott döntések demokratikus legitimitásának biztosítását és azt, hogy 
újabb mentőcsomagokat csak végső eszközként hagynak jóvá (ultima ratio elve), s annak 
folyósításában az IMF is részt vesz, továbbá szigorú gazdasági kiigazítás társul 
hozzá.24 A nyilatkozattal ismételten elkötelezték magukat egy szigorú feltételességhez, 
mellyel nemcsak saját mozgásterüket, de Angela Merkelét is nagymértékben korlátozzák. 
Látható, hogy míg a baloldali pártok a német feltételesség lazításán, az európai szintű 
pénzügyi szolidaritás növelésén fáradoznak, addig a CSU még a merkelinél is szigo-
rúbb feltételekhez ragaszkodna. De nem csak ezzel okoznak fejtörést a kancellárnak: 
2012 augusztusában Markus Söder bajor pénzügyminiszter ismételten és hangsúlyosan 
Görögországnak az eurózónából való kiléptetése mellett foglalt állást, mert szerinte a 
görögök nem hajlandók teljesíteni a mentőcsomag feltételeit.25 Noha a kancellár augusz-
tus végén kijelentette, hogy a német kormánypártok közül egyik sem kívánja a görög 
kilépést, Alexander Dobrindt, a CSU főtitkára nem sokkal később azt hangoztatta, hogy 
Görögországnak el kell hagynia az eurózónát ahhoz, hogy rendezze gazdasági problé-
máit.26 Ezeket és a korábbi hasonló kijelentéseket súlyos kritikával illeték a CDU vezető 
politikusai, hiszen szerintük az eurózóna egyben tartásának egyik fontos kritériuma, 
hogy a déli periféria válságát a valutaövezeten belül próbálják meg rendezni.

A CDU/CSU koalíciós partnere, az FDP jelenleg komoly válságon megy keresztül, az 
elmúlt két évben hat tartományi választáson sem sikerült elérniük a parlamenti küszöböt, 
így kiestek az ottani törvényhozásokból. Az FDP – a CSU-hoz hasonlóan – határozottan 
az adósságok közösségiesítése ellen foglalt állást az elmúlt időszakban. A szabadde-
mokraták az eurókötvények gondolatát a kezdetektől ellenezték, s tavaly nyáron még 
azzal is megfenyegették a szövetségi kormányt, hogy kilépnek a koalícióból, ha Merkel 

22 Vö.: „Die Drohung hat die Eigenheit, nicht bedrohlich zu wirken”. FAZ Online, http://www.faz.net/
aktuell/politik/inland/klage-gegen-laenderfinanzausgleich-die-drohung-hat-die-eigenheit-nicht-
bedrohlich-zu-wirken-11829427.html#Drucken, 2012. július 23.

23 „Die Menschen sollen entscheiden”. Der Spiegel, No. 25. (2012). 22–23. o.
24 „Bericht aus der Kabinettssitzung”. Bayerische Staatsregierung, http://www.bayern.de/Pressemitteil

ungen-.1255.10384141/index.htm, 2012. július 3.
25 „Söder will Griechenlands aus der Euro-Zone drängen”. Focus Online, http://www.bayern.de/Presse

mitteilungen-.1255.10384141/index.htm, 2012. augusztus 5.
26 Nico Fried: „CSU macht Merkel lächerlich”. Süddeutsche Zeitung, 2012. augusztus 27. 1. o.
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azok bevezetésére irányuló lépéseket tenne.27 Mára egyes szabaddemokrata politikusok 
álláspontja enyhült, s van, aki elképzelhetőnek tartja, hogy hosszú távon, szigorú és 
megfelelő garanciákkal eurókötvényeket vezessenek be.28A párt felsővezetése ugyanakkor 
továbbra is elutasítja ezt, s az FDP-t kulcsszereplőnek látja a közös kötvények bevezeté-
sének megakadályozásában. Az FDP számára a közelgő szövetségi választások minden 
bizonnyal sorsdöntőnek bizonyulnak majd. Az elmúlt két év választási kudarcai és az a 
tény, hogy a közvélemény-kutatások rendre az 5%-os parlamenti küszöb környékére mé-
rik a pártot, minden bizonnyal arra készteti a szabaddemokratákat, hogy kitartsanak az 
adósságok közösségiesítésével szemben megfogalmazott álláspontjuk mellett, s magukat 
úgy tüntessék fel, mint akik erőteljes ellensúlyt képeznek a kormánykoalíción belüli eset-
leges azt támogató szándékokkal szemben. Elképzelhető, hogy ezzel a stratégiával 2013 
őszére sikerül annyi szavazót mozgósítaniuk, hogy elkerüljék a szövetségi parlamentből 
való kiesésüket, ami példátlan lenne az FDP történetében.

A fentiekből kitűnik, hogy a szövetségi választásokra készülődő német pártok mind-
egyike komoly lehetőséget lát arra, hogy az európai témakörben kifejtett határozott 
álláspontjával szavazókat mozgasson meg. A baloldali és jobboldali pártok között mára az 
eurómentés mikéntje tekintetében egyértelmű törésvonal húzódik: míg a baloldalon (SPD, 
Zöldek) hajlandónak mutatkoznak elmozdulni az adósságok közösségiesítése felé, addig 
a jobboldali-liberális pártok (CDU/CSU, FDP) továbbra is ragaszkodnak a válságkezelés 
eddigi gyakorlatához. Angela Merkel számára ez a helyzet komoly kihívást rejt magában: 
a baloldal részéről is támogatott eurókötvények elleni állásfoglalása miatt gyakran tartják 
„nem eléggé európai” gondolkodásúnak, míg a koalíciós pártok állandó nyomása mini-
málisra szűkíti Merkel mozgásterét az egyes kompromisszumok elérésével kapcsolatban.

Alkotmányossági problémák

Az európai integráció történetének örökös dilemmája: miként lehetséges úgy nem-
zeti hatásköröket nemzetek feletti szintre delegálni, hogy közben a döntéshozatal 
demokratikus legitimitása biztosított legyen. Ez a dilemma napjainkban is egyre 

erősebben jelentkezik. Nem véletlen, hogy a 2012. júniusi Rompuy-féle terv („A cél a valódi 
gazdasági és monetáris unió”) is foglalkozik a kérdéssel. Németországban – ahol jelentős 
számú intézményi ellensúlya van a szövetségi kormánynak (pl. tartományi parlamentek) – 
az Alkotmánybíróság (Bundesverfassungsgericht) is egyre jelentősebb szereplőjévé válik 
az Európa-politikának. A karlsruhei testület az elmúlt években számtalan olyan határoza-
tot hozott, melyek alapvetően voltak hatással a német Európa-politikára, s ezzel együtt az 
európai integráció fejlődésére is. Emlékezetes, hogy a lisszaboni szerződés németországi 
ratifikációja az alkotmánybírósági vizsgálat miatt közel két esztendőt vett igénybe. Noha 
az Európai Tanács által 2007 decemberében jóváhagyott szerződést a német törvényho-
zás mindkét háza jóváhagyta 2008 áprilisában-májusában, az ellen számos beadvány 

27 „Euro-Bonds sorgen für Misstöne bei Schwarz-Gelb” i. m.
28 Claus Hulverscheidt: „Whisky für den Alkoholiker”. Süddeutsche Zeitung Online, http://www.

sueddeutsche.de/wirtschaft/debatte-um-euro-bonds-whisky-fuer-den-alkoholiker-1.1365351, 
2012. május 24.
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érkezett a karlsruhei testülethez, amely 2009 júniusában hozott ítéletet az ügyben. Ez 
kimondta ugyan a lisszaboni szerződés és a német alaptörvény (Grundgesetz) össze-
egyeztethetőségét, ám a ratifikáció lezárásához újabb törvények meghozatalára kötelezte 
a német törvényhozást.29 Tanulmányunk szempontjából az Alkotmánybíróság döntésének 
legfontosabb következménye, hogy az a német törvényhozás számára hangsúlyozott bele-
szólási jogokat állapított meg az európai uniós ügyekbe minden olyan esetben, amikor a 
szerződések rendelkezései ratifikációs eljárás nélkül módosíthatók – vagyis pl. kizárólag 
EU-s szervek döntése alapján –, lehetővé téve így a Bundestagnak és a Bundesratnak az 
európai integrációért való felelősség gyakorlását.30

A szövetségi törvényhozás két házának a döntéshozatalban való részvételi jogai felett 
az Alkotmánybíróság a későbbiekben is aktívan őrködött. Erre utal pl. az európai pénzügyi 
stabilitási eszközzel (EFSF) kapcsolatos döntése is. 2011. október 11-én a Merkel-kabinet 
javaslatára a Bundestag úgy módosította az EFSF alkalmazásával kapcsolatos törvényt 
(Stabilisierungsmechanismusgesetz), hogy a stabilitási alappal kapcsolatos döntések-
hez főszabályként a Bundestag, sürgős esetben viszont egy – a költségvetési bizottság 
(Haushaltsausschuss) tagjai közül – választott, kilenctagú bizottság jóváhagyása szüksé-
ges. Ez utóbbi változtatást az Alkotmánybíróság felfüggesztette, arra hivatkozva, hogy az 
korlátozhatja a szövetségi parlament tagjainak részvételét olyan döntéshozatalban, amely 
német pénzügyi kötelezettségvállalásokkal függ össze.31 Hasonlóképpen erősítette a tör-
vényhozás szerepét az Alkotmánybíróság az európai stabilitási mechanizmussal (ESM) 
és az Euró plusz paktum tárgyalásának menetével kapcsolatos vizsgálat során. A Zöldek 
indítványára vizsgálta a karlsruhei testület, hogy a kormány eleget tett-e a tájékoztatási 
kötelezettségének. Az alaptörvény őrei szerint a kormány megszegte ezt, ugyanis egyik 
üggyel kapcsolatban sem informálta megfelelően a törvényhozást. A döntés értelmében 
a kormány köteles a tárgyalások folyamán felmerülő, korántsem végleges tervezeteket is 
eljuttatni a Bundestagnak, amilyen gyorsan csak lehet, nem csak a végleges szövegezést, 
a tárgyalások végső stádiumában.32

A fenti döntéseknél ugyanakkor komolyabb veszélyt hordozott magában a kancellárnak 
az euróval kapcsolatos politikájára nézve az a vizsgálat, amelyet az ESM alkotmányos-
sága tárgyában folytat az Alkotmánybíróság. Több tízezer magánszemély csatlakozott a 
„Több Demokrácia” Egyesület (Verein „Mehr Demokratie”) beadványához, és szintén 
a bírósághoz fordult a Baloldal (Die Linke) frakciója, továbbá Peter Gauweiler CSU-s 
európai parlamenti képviselő annak érdekében, hogy a testület nyilvánítsa alkotmány-
ellenesnek az ESM-ről és a fiskális paktumról szóló német törvényt. Jelenleg egy ún. 
sürgősségi eljárás van folyamatban, amely arról hivatott dönteni, hogy Joachim Gauck 
köztársasági elnök aláírhatja-e a törvényt, vagy meg kell várnia, míg a végleges ítélet 
megszületik annak alkotmányosságáról. Amennyiben ugyanis megteszi, az hatályba lép, 

29 Rácz Rita: „A Német Szövetségi Alkotmánybíróság határozata a Lisszaboni Szerződés német alap-
törvénnyel való összeegyeztethetőségéről”. Európai Tükör, No. 12. (2009). 35. o.

30 Uo. 49. o.
31 „Bundesverfassungsgericht: 2BvE 8/11”. Bundesverfassungsgericht, http://www.bverfg.de/

entscheidungen/es20111027_2bve000811.html, 2011. október 27.
32 „Bundesverfassungsgericht: 2BvE 4/11”. Bundesverfassungsgericht, http://www.bverfg.de/

entscheidungen/es20120619_2bve000411.html, 2012. június 19.
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s ezáltal Németország olyan nemzetközi jogi kötelezettséget vállal, amely a későbbiek-
ben nem vonható vissza arra hivatkozva, hogy az ellentétes a német alaptörvénnyel.33 
A sürgősségi eljárás eredménye szeptember 12-én megszületett. Ez alapján az európai 
stabilitási mechanizmus nem ellentétes a német alkotmánnyal, azonban minden, a jelenle-
ginél (190 milliárd euró) nagyobb mértékű német befizetéshez, illetve garanciavállaláshoz 
szükséges a szövetségi törvényhozás mindkét házának jóváhagyása.34

Látható, hogy a német Alkotmánybíróság úgy igyekszik az európai ügyek terén 
elősegíteni a megfelelő demokratikus legitimitást, hogy újra és újra megerősíti a német 
törvényhozás beleszólási lehetőségét, s ezáltal a felelősségét is. A kormány számára ez 
ugyanakkor kellemetlen következményekkel jár együtt. Egyrészt az ítéletek meghozatala 
nemegyszer hosszú időt vesz igénybe, ami megakadályozza az egyes problémákra való 
gyors reagálást. Ráadásul szintén a gyors reakció ellen hat, hogy az Alkotmánybíróság 
nem fogadja el a sürgős beavatkozást annak érveként, hogy egy szűkebb, s ezáltal haté-
konyabb grémium döntsön az euróügyekben (pl. az ún. 9-es bizottság). Másrészt gondot 
okozhat Merkelnek, hogy a tárgyalások kezdeti szakaszában született anyagokat is meg 
kell ismertetnie a törvényhozással, amely így különböző feltételeket szabhat a kormány-
nak – ami egyértelműen szűkíti a kancellár mozgásterét a tárgyalásokon.

összegzés

Összegzésként elmondható, hogy a német kancellár eurómentési politikáját mind 
Németországon belül, mind pedig külföldön egyre többen támadják. Az európai 
vezetők több szolidaritást várnának el a németektől, akik pedig a gazdasági 

anomáliák maradéktalan felszámolásáért szállnak síkra. A déli államok a válság lehetséges 
megoldásaként tekintenek minden olyan elképzelésre, amely lehetővé teszi, hogy a német 
pénzügyi erő felhasználásával egy közös jótállást biztosítsanak a felvett adósságokért, 
ami csökkentené a fizetendő kamatok mértékét és megakadályozná a spekulációs célú 
támadásokat is. Németország ugyanakkor abban érdekelt, hogy saját kiváló adósbesoro-
lását (Spitzenbonität) hosszú távon megőrizze. Ez utóbbi cél Angela Merkel számára is 
különleges prioritást élvez. Ugyanakkor látható, hogy bizonyos megoldások már eddig is 
eredményeztek közös felelősségvállalást, elegendő csak az Európai Központi Bank köt-
vényvásárlásaira gondolnunk.

Nem csak európai szinten érezhető kritika a Merkel-féle válságkezeléssel kap-
csolatban: a szövetségi választásokra készülő német belpolitikai szereplők is gyakran 
fogalmazzák meg elégedetlenségüket. A jelentős pártok között látható törésvonal húzódik 
az euróügyeket illetően: a baloldal hajlandó lenne egy megfelelő költségvetési döntés-
köröket érintő szuverenitástranszferrel párhuzamosan az adósságok közösségiesítését 
elfogadni, míg a jobboldal számára ez továbbra is elképzelhetetlen, vagy csak rendkívül 

33 „Welche folgen ein Veto aus Karlsruhe hätte”. Süddeutsche Zeitung Online, http://www.sueddeutsche.
de/politik/verfassungsgericht-prueft-esm-und-fiskalpakt-welche-folgen-ein-veto-aus-karlsruhe-
haette-1.1406711, 2012. július 9.

34 Lásd.: „Bundesverfassungsgericht: Pressemitteilung Nr. 67/2012 vom 12. September 2012”. 
Bundesverfassungsgericht, http://www.bverfg.de/pressemitteilungen/bvg12-067, 2012. szeptember 12.
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hosszú távon megvalósítható. A 2013-as választások ebben a tekintetben sorsdöntőek lesz-
nek: amennyiben a CDU/CSU–FDP-koalíció folytatja munkáját, a német feltételességi 
politika jó eséllyel megmarad; ha a baloldal kerül hatalomra, valószínűsíthető az előre-
lépés a közös adósságvállalás irányába. Olyan választási eredmény, amely nagykoalíciót 
feltételez, külön izgalmakat tartogatna: az európai kérdéskör ebben az esetben összeüt-
közési pont lehet a nagypártok között. Angela Merkel helyzetét saját szövetségesei sem 
könnyítik meg, hiszen koalíciós partnerei merev álláspontot képviselnek a válságkezelés 
egyes részeit illetően, s azzal igyekeznek megkötni a kancellár kezét. Ráadásul gyakran a 
Merkel által kényesen letárgyalt és politikai konszenzus által övezett kompromisszumok 
sem jelentenek azonnali megoldást: a német Alkotmánybíróság ugyanis hajlamos a meg-
hozott döntéseket felülvizsgálni, s egyes részeit megsemmisíteni. Ugyanakkor a német 
alaptörvény egyszerre okozhat Merkelnek fejtörést és jelenthet segítséget: probléma, ha 
letárgyalt ügyeket kell újra napirendre venni miatta; viszont amennyiben az alaptörvény 
akadályozná az újabb szuverenitástranszfert, s ezzel de facto a közös adósságvállalás el-
len hatna, végső soron segítséget jelentene a kancellárnak.

Látható, hogy a Merkel-féle eurómentési koncepció harapófogóba került: egyesek 
túl kevésnek tartják, mások szerint pedig már így is túl messzire megy. Mivel a német 
kancellár az elmúlt időszakban jól kezelte a témával kapcsolatban álló, rendkívül nagy-
számú intézményi és politikai szereplőt, nem elképzelhetetlen, hogy kisebb-nagyobb 
módosításokkal a fő irány továbbra is a jelenlegi lesz. Ugyanakkor számtalan lehetséges 
forgatókönyv okozhatja az eddigi politika gyökeres megváltozását: tovább erősödő euró-
pai nyomás, a válság további mélyülése, az Alkotmánybíróság esetleges elutasító döntései, 
s végső soron a 2013-as szövetségi parlamenti választások eredménye.*

* A szerző okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző, a Magyar Külügyi Intézet külső szakértője és a 
SZE RGDI hallgatója.
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