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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rövi-
den ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk a 
magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd elő-
segítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: „Mik lesznek az új 
német kormánynak a koalíciós szerződés szerinti prioritásai?”

Jancsek enikő

Nagyon messzinek tűnik már az a 2017. szeptemberi este, amikor ismertté 
váltak a német szövetségi választások eredményei, és Martin Schulz kije-
lentette, hogy Németország Szociáldemokrata Pártja (Sozialdemokratische 

Partei Deutschlands, SPD) nem folytatja a kormányzati együttműködést az Angela 
Merkel vezette Kereszténydemokrata Unióval (Christlich Demokratische Union 
Deutschlands, CDU) és annak testvérpártjával, a Bajor Keresztényszociális Unióval 
(Christlich-Soziale Union in Bayern e. V., CSU).

A 2018. február 7-én lezárult koalíciós tárgyalások eredményeként létrejött szer-
ződést azonban még az SPD tagságának is el kell fogadnia – az erről szóló döntést 
a március 2-ig tartó voksolás végén hozzák meg. A szavazás, ami normális esetben 
csupán formalitás lenne, most azzal fenyeget, hogy semmissé válik a nagy nehezen 
megkötött alku, és az esemény a pártvezetés elleni bizalmatlanság kinyilvánításá-
nak a fórumává alakul. Ez egy újabb csavar lenne abban a történetben, amely eddig 
sem nélkülözte a fordulatokat.

Az SPD történelmi vereséget szenvedett a választáson, és úgy tűnt, ellenzékbe 
kényszerül. A CDU/CSU-nak azonban – amely bár továbbra is a legnagyobb frakció 
maradt, de a Szövetségi Köztársaság megalapítása óta a legrosszabb eredményét 
érte el – az ún. Jamaica-koalíció meghiúsulása után sok lehetősége nem maradt. 
Egy újabb nagykoalíció, kisebbségi kormány alakítása, illetve egy új választás kitűzé-
se szerepelt a továbbiakra vonatkozó lehetőségek között. A harmadik megoldással 
mind az uniópártok, mind a szociáldemokraták rosszabbul jártak volna, a támo-
gatottságuk ugyanis az elmúlt hónapokban tovább csökkent. A jelenlegi mérések 
szerint az előbbi 29,5, az utóbbi 16,5 százalékon áll.

Eleinte sem a CDU, sem az SPD nem kívánta folytatni a koalíciót, bár az együtt-
működésüket a múltban gördülékenység jellemezte (tekintve, hogy az elmúlt 
tizenkét évből nyolcban közösen, nagykoalícióban kormányoztak, és az ellentétek 
dacára sikerült együttműködniük). A CSU-nak azonban a nagykoalíción kívül más 
választása nincs. További indok még az együttműködésükre, hogy egyik pártnak 
sem áll érdekében az Alternatíva Németországért (Alternative für Deutschland, AfD) 
megerősödése. Ugyanakkor az SPD berkein belül sokan annak tulajdonítják a szep-
temberi rossz szereplést, hogy Angela Merkel (CDU/CSU) mellett a pártjuk nem 
tudott érvényesülni és karakteres saját politikát felmutatni.
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Ez a helyzet változhat meg most, mivel a tárgyalások során az SPD-nek sikerült 
mind személyi, mind tartalmi vonatkozásban többet elérnie, mint ami a katasztro-
fális eredményei, illetve a Bundestagban előállt erőviszonyok alapján várható lett 
volna. Ez különösen akkor válik nyilvánvalóvá, ha a pozíciók elosztását nézzük. Egy-
általán nem szokványos ugyanis, hogy egy nagykoalíció esetén ugyanaz a partner 
kapja meg a pénzügy- és a külügyminiszteri posztot is, ahogy az most az SPD-nek 
sikerült. A CDU gyengeségét az is jelzi, hogy bár Angela Merkel maradhat a kancel-
lár, a pártnak – a CSU javára – le kellett mondania a belügyminisztériumról is.

De bármennyire is észszerű kompromisszumként utalnak a pártvezetők a tár-
gyalások eredményére, nyilvánvaló, hogy azzal sem az SPD, sem a CDU tagsága 
nem igazán elégedett. A CDU-n belül szokatlanul erősek a kritikus hangok. Egyesek 
szerint soha ilyen bizalomhiány nem volt a pártban, és sokan attól félnek, hogy 
ez a kancellár helyzetének a gyengüléséhez vezet. Meghatározó problémát jelent 
továbbá az utódlás kérdése – még akkor is, ha Angela Merkel ki kívánja tölteni a 
következő ciklusát, és főtitkárnak egy hozzá hasonló politikust, a Saar-vidék volt 
miniszterelnökét, Annegret Kramp-Karrenbauert nevezné ki. Ami az igazán közeli 
jövőt jelenti, kijelenthető, hogy a CDU sem politikai, sem személyi tekintetben nem 
készült még fel a Merkel utáni időszakra.

Hasonló problémával küzd az SPD is, amelynek a legnépszerűbb politikusa, a 
korábban a pártvezetői posztot is betöltő Sigmar Gabriel külügyminiszter, valamint 
utóda, Martin Schulz is elvesztette a párttagság bizalmát. Úgy tűnik, hogy a tiszt-
ségre jelenleg a legnagyobb esélyesnek tartott, egyben potenciálisan a párt első női 
elnöke, Andrea Nahles megválasztása sem tudja majd megállítani az SPD mélyre-
pülését.

Összefoglalva kijelenthető, hogy a február 7-i megállapodás, illetve a miniszteri 
pozíciók elosztása nem tükrözi sem a választók, sem a koalíciós pártok tagságának 
a preferenciáit, ezért a német belpolitikában bizonytalan helyzetet teremtett. Még ha 
az SPD végül valóban az együttműködés folytatása mellett dönt is, Angela Merkel a 
következő időszakban egy törékeny, gyenge koalíció vezetője lesz. Ez pedig semmi 
jót nem ígér egy olyan időszakban, amikor a lakosságnak a politikai intézmények 
iránti bizalma egyre csökken, és olyan radikális mozgalmak érnek el választási si-
kereket, mint a Bundestagba a harmadik legerősebb pártként bejutott Alternatíva 
Németországnak. A koalícióalkotás dilemmái kicsiben az egész elmúlt nyolc évet 
jelenítik meg a választók szemében. Egy kompromisszum unalmas és fájdalmas, a 
szélsőséges pártok viszont egyszerű megoldásokat ajánlanak.

Molnár TaMás levenTe

Négy és fél hónappal a tavaly szeptemberi parlamenti választás után végre 
megszületett az országot jelenleg ügyvivői minőségben irányító német kor-
mánypártok közötti (újbóli) megállapodás, amelyet február 7-én ismertettek 

a nyilvánossággal. Az elmúlt hónapok csigalassúságú tempója után a koalíciós 
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tárgyalás rendkívül lendületesen zajlott le: mindössze másfél hétig tartott. A kon-
zervatív uniópártok és a szociáldemokraták által megkötött, 177 oldalas koalíciós 
szerződés egy igen terjedelmes dokumentum, ami önmagában véve nem egy ked-
vező jel a politikában – az okmány mérete általában fordított arányban áll a szerződő 
felek között meglévő bizalommal.

Kontinuitás kiegészítéssel – röviden nagyjából így lehetne értékelni a koalíciós 
szerződésbe foglaltakat. A dokumentumból azt lehet kiolvasni, hogy Merkel harma-
dik nagykoalíciós kormánya – amennyiben beiktatják – nem fog eltérni a jelenlegi 
fő csapásiránytól, csak kis módosításokat hajt majd végre. Az SPD-nek a szociális 
helyzet javítására vonatkozó ötletei közé tartozik, hogy juttassanak több pénzt a 
családosoknak, a nyugdíjasoknak; az állam fektessen be többet az egészségügybe, 
valamint a digitális infrastruktúra kiépítésébe. Mindezek a CDU-s „egy olyan Né-
metországért, ahol jól és szívesen élünk” kampányszlogenben megfogalmazott célt 
szolgálják. Viszont amint közelebbről megnézzük a hangzatos ígéreteket, rögtön 
felfedezzük azok tartalmi hiányosságait. A nyugdíjak reálértékének a megtartását 
2025-ig vállalják a szerződő felek – vagyis éppen addig az évig, amelytől kezdve 
a háborút követő baby boom generációja fokozatosan nyugdíjba vonul, ami való-
jában akkor fogja jelentősen megterhelni a nyugdíjkasszákat. Hogy 2025 után mi 
lesz a nyugdíjrendszerrel, arról nem szól a szerződés. A jövedelemből levont ún. 
szolidaritási pótlék (Solidaritätszuschlag) eltörlése csak 2021-től, tehát a jelenlegi 
kormányzati ciklus után következne be. A szélessávú internethez való, minden ház-
tartás részére biztosított hozzáférést pedig a jelenlegi nagykoalíciós kormány már 
egyszer megígérte, 2018-as céldátummal.

Első ránézésre két területen mutatkozik újító szándék a jelenlegi kurzuséhoz 
képest. Az egyik az Európa-politika, amely kiváltképp a szociáldemokratáknak 
– azon belül is Martin Schultznak – a szívügye. A koalíciós szerződés első fe-
jezete – „Új ébredés Európának” – értelmében a kormány lendületet kíván vinni az 
európai integrációba. A kitűzött célok között szerepel a tagállamok közötti nagyobb 
együttműködés elérése a migráció, a külső határok védelme és a biztonságpoli-
tika területén; a közös költségvetésbe történő befizetésre vonatkozó hajlandóság 
növelése; egy európai valutaalap létrehozatala; az Európai Parlament jogkörének 
bővítése – mindezt az összeurópai felelősségvállalási szolidaritás égisze alatt. 
A szerződés ugyanakkor hallgat számos olyan dologról, amely az európai integ-
ráció fejlődési iránya szempontjából komoly jelentőséggel bír: a bankunióról, az 
eurózóna számára létrehozandó költségvetésről, a parlamentről és a pénzügymi-
niszterről.

A másik ilyen terület a bevándorlási – integrációs – és menekültpolitika, amely-
ben, legalábbis a szavak szintjén, komoly változás tapasztalható az előző cikluséhoz 
képest. Az előző, 2013-as koalíciós szerződésben olyan kijelentések szerepeltek, 
mint hogy „a migránsok jelentős mértékben járulnak hozzá országunk jólétéhez és 
kulturális sokszínűségéhez”, illetve „Németország egy, a világra nyitott ország”. Az 
új szerződésnek a menekültpolitikáról szóló alfejezetében e mondatok helyén az 
alábbi száraz megfogalmazás olvasható: „Németország elismeri a fennálló jogi és 

http://www.tagesspiegel.de/downloads/20936562/4/koav-gesamttext-stand-070218-1145h.pdf
http://www.tagesspiegel.de/downloads/20936562/4/koav-gesamttext-stand-070218-1145h.pdf
https://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf
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humanitárius kötelezettségeit”. A mostani szöveg szerint a leendő kormány prio-
ritása, hogy a már „itt élők igényeit” és a migránsokat, „tekintettel a bevándorlás 
jelentette kihívásokra, figyelembe vegye”. Mégpedig annak a fölérendelt célnak 
megfelelően, hogy a 2015-ös helyzet megismétlődését megelőzzék – ahogy ezt a 
dokumentum is elismeri.

Számos német kommentárban lehet olvasni olyan panaszokat, amelyek a 
koalíciós szerződésből a víziót, a szerződő felek között pedig az elánt, ha úgy tet-
szik, a politikacsináláshoz való szenvedélyt hiányolják. Figyelembe véve azonban, 
hogy eredetileg az egyik párt nem akart kormányra lépni a másikkal, a másik pedig 
egyáltalán nem akart kormányozni, már az is csodának számít, hogy egyáltalán 
megszületett a kompromisszumos megállapodás. Amennyiben létrejön az új nagy-
koalíciós kormány, arról egy dolgot lehet bizonyosan tudni: hogy az egy víziók és 
szenvedélyek nélküli kényszerszövetség lesz, amely professzionálisan fogja végezni 
a munkáját, amit a rengeteg rendelkezésre álló anyagi forrás fog biztosítani.

Mindehhez azonban előbb az SPD-tagságának a jóváhagyását kell adnia – a 
helyzet pedig nem sok jót ígér. Martin Schulznak a csúcspolitikából történt távozása 
óta az SPD-ben addig is meglévő belső konfliktusok exponenciálisan felerősödtek; 
nem túlzás kijelenteni, hogy jelenleg káosz uralkodik a párton belül. A vezetőség 
folytatná a Merkellel való kormányzást, a fiatal tagozat teljes mértékben ellenzi azt, 
a tagság pedig a végletekig megosztott. Hiába a szerződésbe foglalt számos szoci-
áldemokrata követelés vagy a minisztériumi póker során elért komoly eredmények 
(külügy-, pénzügy-, munka- és szociálisügyi minisztérium), a párton belüli turbulen-
cia miatt nem elképzelhetetlen, hogy a március 4-i eredményhirdetés során végül a 
nemek kerülnek többségbe. Ez eseten pedig kezdődhetne minden elölről.

naszádos zsófia

A nagykoalíciós megállapodásnak a német belpolitikai közegre gyakorolt 
hatása egyelőre nehezen megjósolható. Ami az SPD-t illeti, a párt több 
vezető politikusa és a tagság szélesebb rétegeiből is sokan ellenzik az új 

kormányban való részvételt, noha a pártkongresszus tagjai még nem szavaztak 
a megállapodásról. A hatalmon maradás, némileg paradox módon, a siker érzése 
helyett a megosztottságot és a párt saját karakterének a további megkopását ered-
ményezheti. A Martin Schulz által szorgalmazott baloldali fordulat ugyanis, amely a 
párt hagyományos bázisának az újjáépítését tűzte ki célul, az új koalíciós szerződés 
megkötésével teljesen ellehetetlenül. A megvalósításának a politikai garanciája ép-
pen az lett volna, ha a párt, ragaszkodva az elveihez, képesnek bizonyul arra, hogy 
csak önállóan vagy olyan párttal együttműködve kormányoz, amelynek programja 
és értékrendje könnyedén összeegyeztethető az SPD-ével. (Ez hagyományosan 
legfőképp a Zöldpárt [Die Grünen].) Az SPD esetében tehát valószínűsíthető, hogy a 
belső feszültségek fokozódása, valamint annak nyomán akár további népszerűség-
vesztés fog bekövetkezni.
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Az új nagykoalíció megalakulásának a CDU/CSU és Merkel kancellár sem egy-
értelmű nyertese. A kényszerű kompromisszumok és a belső feszültségek ugyanis 
a keresztény pártokat éppúgy gyengítik, mint a szociáldemokratákat. Mint ismere-
tes, a CSU hosszú ideje bírálja a kormány menekültpolitikáját, és a menedékkérők 
befogadására vonatkozó felső határ megállapítását sürgeti. A közhangulat válto-
zása és az AfD előretörése pedig csak megerősítette Horst Seehofert abban, hogy 
karakteres konzervatív üzenettel kell megkülönböztetnie a pártját a CDU-tól.

Az elfogadott koalíciós szerződést – a létrejötte körülményeinek megfe-
lelően – erősen áthatják a kompromisszumok. Gazdaságpolitikai területen 
egyértelműen pozitívumnak tekinthető, hogy a felek nagy hangsúlyt helyeznek 
a beruházásösztönzésre. Az alacsony befektetési ráta hosszú évek óta a német 
gazdaság egyik legfőbb gyengesége, és az a tény, hogy ezt végre kezelni kívánják, 
az Európai Unió egészének a működésére pozitív hatást gyakorolhat. A program 
számos infrastruktúra-fejlesztési és építőipari beruházást vetít előre, amelyekben 
kiemelt szerep jut a vasút és a közúthálózat korszerűsítésének, illetve az iskolák 
felújításának is. Emellett kiemelt cél, hogy 2025-re Németország teljes területén 
legyen hozzáférhető a szélessávú internet. Feltehetően a pártok közötti jelentős 
felfogásbeli különbségekre és a politikai kockázatkerülésre vezethető vissza, hogy 
sem átfogó közigazgatási, sem átfogó nyugdíj- és adóreformot nem terveztek a 
következő ciklusra – az utóbbit 2025-re halasztották.

A program legambiciózusabb része az Európa-politikával foglalkozó fejezet. Eb-
ben a kérdésben valódi egyetértés körvonalazódik a koalíciós partnerek között a 
szorosabb integráció szükségességéről és a mag-Európa megerősítéséről. A tervek 
között szerepel az Európai Stabilitási Mechanizmusnak egy Európai Valutaalappal 
történő felváltása, noha annak működtetésében a nemzetállami parlamenti kontroll 
továbbra is erős maradna.

A koalíciós szerződés értékrendjén és szakpolitikai fókuszán erősen érződik, 
hogy a felek a radikális jobboldali és populista kihívást kívánják semlegesíteni: az 
állami beruházásösztönzés, az iskolakorszerűsítési programok, illetve a radikális re-
formok elkerülése egyaránt arra enged következtetni, hogy a program az AfD elleni 
politikai orvosságként is értelmezhető.

(Az írás a szerző nemrég megjelent, „A német nagykoalíciós megállapodás: régi 
megoldás újracsomagolva” című elemzésének a része.)

Pócza kálMán

Nem kérdés, hogy a tavaly őszi választásokkal alapvetően megváltozott a 
német belpolitika dinamikája. Már akkor látszódott, hogy lassan Német-
országot is eléri az a trend, amely a nyugat-európai országok zömének 

– Hollandiának, Franciaországnak, Spanyolországnak, illetve részben az Egyesült 
Királyságnak – a második világháború utáni (kiváltképp baloldali) néppártjait 

https://mfor.hu/cikkek/makro/A_nemet_nagykoalicios_megallapodas__regi_megoldas_ujracsomagolva.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/A_nemet_nagykoalicios_megallapodas__regi_megoldas_ujracsomagolva.html
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fertőzte meg. A német szociáldemokraták akkor elért történelmi mélypontját azóta 
„sikerült” alulmúlni: míg az újonnan a Bundestagba került AfD országos szinten 
16 százalékos támogatottságot élvez, addig az SPD csak 15 százalékon áll. A rossz 
választási szereplés és az azóta is tartó zuhanás okai viszonylag egyértelműek. Az 
SPD-nek nincs saját profilja, a nagykoalíciós évek alatt tulajdonképpen semmilyen 
komolyabb eredményt nem tudott felmutatni a választói bázisának, amikor pedig 
sajátos arcélt szeretett volna kialakítani, akkor a kancellár egész egyszerűen elsajá-
tította az elsőre népszerűnek tűnő ötleteket, és Merkel maga aratta le a babérokat.

A választásokat követően a korábban megváltóként fogadott Martin Schulz 
felvillantotta ugyan a reményt, hogy a legnagyobb ellenzéki párt visszanyerheti a 
szavazói bázisa egy részét, ám ez nem sokáig tartott. A nyilvános, s meglepően 
egyértelmű és kategorikus kijelentése, miszerint sem az SPD, sem pedig saját maga 
nem fog Merkel következő kormányában részt vállalni, súlyosan visszaütött, miután 
a Jamaica-koalícióról szóló tárgyalások zátonyra futottak, a szociáldemokraták pe-
dig mégiscsak beadták a derekukat, és leültek tárgyalni a nagykoalíció folytatásáról.

Az SPD bázisa és legfőképpen a fiatal szocialisták (Jusos) azóta sem nézik 
jó szemmel a pártvezetés kiszámíthatatlan lépéseit. Ambiciózus vezetőjük, Kevin 
Kühnert pedig a (március elejéig tartó) pártszavazással összefüggő körútján egy-
értelműen a nagykoalíciós szerződés elutasítása mellett ágál. Hogy milyen sikerrel, 
az egyelőre kérdés, ám egy dolog már most is viszonylag egyértelműen megál-
lapítható: hiába hagyja esetleg jóvá az SPD párttagsága a koalíció megkötését, a 
kormányzás során komoly belső ellenállásra és állandó feszültségre lehet számíta-
ni a párton belül is.

Mivel időközben Martin Schulz, aki érzékelte a párttagság igencsak erőteljes 
elégedetlenségét, előbb a pártelnöki, majd a leendő külügyminiszteri pozíciójáról is 
lemondott, nemcsak a profilvesztés fokozza immár az SPD bajait, hanem egyben 
vezetési válságról is beszélhetünk. Már az is a pártvezetésen belüli törésvonalak-
ra utalt, ahogy Schulz végeredményben megpróbálta kigolyózni Sigmar Gabrielt a 
külügyminiszteri pozícióból, magának vindikálva a külpolitika jövőbeli irányítását. 
Ugyanakkor ezt még sokan annak tudták be, hogy Gabrielnek a párton belüli egyik 
meghatározó riválisa, Andrea Nahles Schulzra támaszkodva és vele összefogva 
próbálta meg kimozdítani a pozíciójából az SPD egyébként legnépszerűbb politi-
kusát.

Schulz a lemondását követően azt a Nahlest javasolta az SPD pártelnöki tiszt-
ségébe, akiről a rossz hírek azt mondják, Gerhard Schröder óta tulajdonképpen az 
összes SPD-elnök elmozdításában valamilyen módon részt vett. Nem kérdés, hogy 
Nahlesnek nagyon jó a támogatottsága a pártban, ám talán még őt is meglepetés-
ként érte, hogy nem azonnal választották meg a párt elnökének, hanem csak egy 
interregnum időszakot követően, áprilisban kerülhet arra sor.

A profilvesztés, az újbóli nagykoalíciós tárgyalás és a vezetési válság együtte-
sen igen komoly kihívás elé állítja a szociáldemokratákat. Úgy kellene megújulniuk, 
hogy ismét nagykoalícióra lépnek; úgy kellene saját profilt felépíteniük, hogy közben 
az FDP és az AfD egész biztosan könyörtelen kritikusaik lesznek, ráadásul az ifjú 
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szocialisták igen komoly belső ellenzékként funkcionálhatnak. Miközben félig már 
lezajlott a vezetőváltás, új irányt biztosan nem sikerült szabni az SPD-nek: az új 
vezetők is kénytelenek voltak kiállni a nagykoalíciós szerződés mellett. Márpedig 
a párt számára a nagykoalíció inkább egy elhúzódó agónia, mintsem a megújulás 
záloga. Az SPD új vezetői (ha létrejön a nagykoalíció) csak egyetlen dologban bíz-
hatnak: a koalíciós tárgyalások során megszerzett pénzügyminiszteri pozícióban – ami 
egyébként a CDU-n belül okozott komoly felháborodást.

A politika tehát kétségkívül visszatért Németországba, és ez nemcsak az SPD-n 
belüli személyi harcokban mutatkozik meg, hanem abban is, hogy az esetleg 
létrejövő nagykoalíciót már most mindenki egy korszak utolsó felvonásaként érté-
keli. A vesztesek koalíciójának aposztrofált kormány mindhárom nagy pártja súlyos 
veszteségeket szenvedett el, és a szociáldemokraták esetében egyelőre nem is lát-
szódik, hogy fel tudnának állni a padlóról. Nem véletlen, hogy a szerződésről szóló 
megállapodás óta a német újságok szinte egyáltalán nem foglalkoznak az amúgy 
igencsak vaskosnak mondható koalíciós programmal: egyelőre olyannyira kérdéses 
még a nagykoalíció létrejötte, ráadásul a személyzeti ügyek olyan, rég nem látott 
módon kerültek ismét a német politika középpontjába (Merkel „utódlása” körül is 
komoly csaták várhatók), hogy a tartalom egyelőre elveszni látszik. A nagykoalíciós 
szerződés tartalma csak március eleje után lesz érdekes, ha és amennyiben az SPD 
tagsága és a CDU pártkongresszusa is jóváhagyja a dokumentumot. Addig azon-
ban egyértelműen a politikai pozícióharc dominálja a német belpolitikát.


