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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 a jövőbeni 
német Európa-politika várható kilátásai?”

Feledy Botond

A Jamaica-koalíciós tárgyalási kísérlet bedőlése után a szociáldemokrata 
államfő, Frank-Walter Steinmeier nyomására Németország Szociáldemok-
rata Pártjának (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD) vezetés újra 

felvette a nagykoalíciós fonalat. Ez a lendület egyelőre a pártelitet jellemzi, az if-
júsági szervezetük a „No-GroKo” [„ne legyen nagykoalíció”] jelszóval igyekszik 
a véleményét kifejezni. A korábbi pártgyűlésen eldőlt, hogy az előzetes koalíciós 
egyeztetéshez megszületett ugyan a hozzájárulás, de ez még távolról sem jelent 
egyenes utat. Ha a későbbiekben az informális egyeztetések jól alakulnak, akkor 
januárban kaphatnak az illetékesek tárgyalási mandátumot; végül – hónapok múl-
va – az SPD-párttagok szavazhatnak a koalíciós szerződés elfogadásáról. Mindez 
már most ijesztően hosszú folyamatnak tűnik, amely során minden egyes „kanyar-
ban” kieshetnek/kiléphetnek a tárgyalásból.

A szociáldemokraták véleményében két érdek keményen ütközik. Egyfelől az 
eredetileg Martin Schulz által is képviselt álláspont, miszerint a választási vereség 
után önálló megújulásra kell készülnie a pártnak. Ehhez négy évet ki kell hagynia a 
hatalomból, s a hosszú távú érdekekre koncentrálva belső építkezést folytatni. Ezért 
is vannak a fiatal szociáldemokraták az ellen, hogy egy újabb nagykoalíció árán az ő 
jövőbeli vélt esélyeiket veszélyeztesse az idősebb pártelit.

Ugyanakkor az SPD-vezetés érzi, hogy az új választások kiírása sem jelentene 
előrelépést a pártnak, viszont a kormányzáshoz szokott pártvezetők a kisebbségi 
kormányzás helyett inkább megegyeznének a CDU-CSU-val. Néhányuknak lehet, 
hogy ez amúgy is már az utolsó esélye, hogy kormányzati pozíciót töltsenek be, de 
a koalíció elvetése másoknak is kihagyott lehetőségnek tűnhet.

További érv a koalíció mellett, hogy az EU megújítása során mindenképpen kép-
viselni kellene az SPD-érdekeket is. Ezt nagykoalícióban talán könnyebb, míg egy 
kívülről támogatott kisebbségi kormányzás esetén csak ad hoc alkuk mentén lenne 
lehetséges. Azt mindenki érzi, hogy a német kezdeményezőkészség kerülhet ve-
szélybe – azaz a brit kilépést követő kritikus időintervallumban az EU-párti francia 
elnök, Emmanuel Macron vehetné át a vezetést. Angela Merkel és Sigmar Gabriel is 
azzal érvel, hogy Párizzsal együtt Berlinnek is lépnie kell.

Hogy egy koalíciós szerződés tud-e megnyugtató kompetenciákat adni mind-
két nagy pártnak e téren, az egyelőre nem világos. Mindenki örülne, ha magának 
vindikálhatná az „új Európát”, illetve ha annak kialakítása során a választói érdekeit 
eredményesen képviselhetné.



4:1

4 Külügyi és Külgazdasági Intézet

A kisebbségi kormányzást egyelőre Merkel korábbi érve zárta ki, miszerint még 
akaratlanul sem szeretne AfD-szavazatokban részesülni. A német politikai kultúra 
és intézményrendszer valóban könnyebben működtet egy nagykoalíciót – amely-
nek létrejötte most az SPD belső csatáján múlik.

Hettyey András

Arra a kérdésre, hogy a német kormánykoalíció megalakulása után Berlin 
milyen Európa-politikát fog folytatni, több válasz is adható. Ahhoz azon-
ban, hogy előretekintsünk, érdemes hátra is nézni, és az Unió által az utóbbi 

években megtett utat áttekinteni. Ez azért lényeges, mert az elmúlt esztendők ku-
darcai és sikerei (mert ilyenek is voltak) természetesen lenyomatot hagytak a német 
Európa-politika irányítóiban. Ahhoz, hogy lássuk, hogy most hol tart a német Euró-
pa-politika, és várhatóan merre fog haladni, röviden áttekintem német szemszögből 
a közelmúlt európai történéseit.

Először essen szó a kudarcokról és válságokról, amelyek Magyarországon is 
jól ismertek. Angela Merkel 2005-ben kezdődött kancellárságát voltaképpen akár 
nemzetközi válságok ciklikusan ismétlődő sorozataként is felfoghatjuk. A 2008-as 
pénzügyi világválság még nem csengett le, amikor – 2010 után – az euróövezet 
déli perifériája került az államcsőd szélére. Ezt „fűszerezte” a fukusimai katasztrófa. 
2014-ben következett Oroszország Ukrajna elleni agressziója; a következő évekre 
esett a migrációs válság, a brexit, Trump megválasztása és az európai populista 
pártok előretörése, nem utolsósorban az Alternatíva Németországnak (Alternative 
für Deutschland, AfD) megjelenése. A válságok többségének kezelésére Németor-
szágnak alig van ráhatása.

Amiről azonban napjaink rövid emlékezetű médiavilágában kevesebb szó esik, 
az az, hogy a déli periféria válságkezelése során, egy olyan drámai helyzetben, 
amikor az euróövezet széthullása fenyegetett, beláthatatlan következményekkel 
fenyegetve Németországot (és Magyarországot), Berlin rendre helyes válaszokat 
adott. Ennek a stratégiának is köszönhetően az Európai Unió gazdasága évek óta 
stabilan növekszik: ez 2016-ban például már nagyobb mértékű volt, mint az Ame-
rikai Egyesült Államoké – erre 2008 óta nem volt példa. A helyzet – fájdalmas 
megszorítások után – lassan a déli országokban is javul: a spanyol munkanél-
küliség például kilencéves mélyponton van. A német gazdaság – az eurózóna 
regenerációjától egyáltalán nem függetlenül – szintén erős számokat produkál. 
Természetesen sok még a tennivaló, de Berlin számára megerősítést nyert, hogy 
a megszorításokra és a strukturális, versenyképességet növelő reformokra építő 
gazdaságpolitikai stratégiájuk helyes volt.

Érdemes ezt a tanulságot megfontolni mindazoknak – itthon és külföldön sem 
kevesen voltak –, akik Merkelt „szűklátókörűsége” és „szükségtelen merevsége” 
miatt bírálták. Azt is ki kell emelni, hogy a szintén válsággal küzdő Magyarország 
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a német stratégia egyik mintaországává vált 2010 után, hiszen – némi útkeresést 
követően – a választások után hamarosan maga is a költségvetési fegyelmet és az 
adósságcsökkentést tűzte zászlajára.

Mi várható ezek után Németországtól a kormányalakítást követően? Erre egy 
lehetséges forgatókönyvet vázolnék fel. Berlin a déli periféria válságának sokkjá-
ból azt a tanulságot szűrte le, hogy mindenáron el kell kerülni egy olyan helyzetet, 
amelyben újra az EU (vagy az eurózóna) léte a tét. Ehhez az Unió egészét ellenállób-
bá kell tenni mind a belső, mind a külső válsághatásokkal szemben.

Ez egybecseng a 2016-ban elfogadott új uniós kül- és biztonságpolitikai 
stratégiával, amely egy új paradigmát hozott. Ellentétben a korábbi, nor-
matív és transzformatív uniós külpolitika víziójával, a mostani stratégia – a 
válságok után – szerényebb igényekkel lép fel. A középpontban az EU ellenál-
ló képességének a megőrzése és megerősítése áll: a cél már nem annyira az 
Unió szomszédjainak az európai elképzelések szerinti transzformációja, hanem 
a magának az európai integrációnak a megerősítése, belső koherenciájának, 
összetartozásának a növelése. Ezt az ellenálló képességet nem csupán külső 
aktorok fenyegethetik, hanem minden, a tagállamoktól eredeztethető olyan lé-
pés, amely az uniós jogot és normákat kérdőjelezi meg.

Nem lepődnék tehát meg, ha – a déli periféria szigorú szabályokra építő vál-
ságkezelésének a sikere nyomán és az uniós paradigmaváltással összhangban – a 
jövendő német kormány határozottabban lépne fel az uniós normáknak a tagálla-
mok általi minden (vélt vagy valós) áthágásával szemben. Ha ehhez hozzávesszük, 
hogy Merkel – mint a legtöbb politikus a pályafutása végén – az utolsó ciklusában 
minden bizonnyal a saját „szobrát” is építeni kívánja, amelyen majdan az „Európa 
megmentője és megerősítője” feliratot szeretné látni, még valószínűbbé válik egy 
olyan forgatókönyv, amely alapján például a lengyel és a magyar kormánynak fel kell 
készülnie a korábbinál határozottabb német fellépésre. Az Európai Unió hatalmának 
és sikerének a záloga ugyanis ebben a megközelítésben nem a gazdasági-techno-
lógiai fejlettség, a tőkeerő vagy a katonai ütőképesség, hanem az, hogy a tagállamok 
alapvetően hasonlóan gondolkodnak, és közös normákban hisznek.

Molnár tAMás levente

A 2017-es németországi parlamenti választások eredményeit elemezve sokak-
ban alakulhatott ki az a meglehetősen elhamarkodott gondolat, hogy a német 
politika végérvényesen felhúzta a „stabilitás horgonyát”, és a biztos kikötőből 

zavaros vizek felé vette az irányt. Kétségtelen, hogy a nagy néppártok aprózódása, 
a széleken elhelyezkedő politikai csoportosulások megerősödése, illetve a kísérle-
tinek számító ún. Jamaica-koalíció elbukása erősítheti ezt a véleményt. Mindezt 
azonban téves lenne a német Európa-politikára vonatkoztatni, az ugyanis azon túl, 
hogy hosszú távú stratégiákat követ, komoly társadalmi konszenzusos alapokon is 
nyugszik, így lényegében immunis a választási eredményekre.
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Az Európát érintő kihívások kapcsán a német vezetés prioritásként keze-
li az európai integráció egészének az összetartását. A jelenlegi európai keretek 
fennmaradásához Németországnak komoly érdekei fűződnek. Ezek egyrészt 
morális jellegűek (az európai integrációs folyamat tette lehetővé a „németkérdés” 
rendezését), másrészt politikai és gazdasági természetűek. Berlinek pedig ahhoz is 
szüksége van az EU-ra, hogy globálisan vezető szerepet tudjon betölteni. Példaként 
szolgálhat erre az eurózóna válságkezelése vagy az Oroszország ellen meghozott 
uniós szankciók kapcsán tapasztalt német hozzáállás: mindkét esetben a cél az 
volt, hogy „mindenkit a fedélzeten tudjanak”.

Nem lehet ugyanakkor eltekinteni az Európai Unióban zajló aktuális folyama-
toktól sem, amelyekre Németországnak előbb vagy utóbb reagálnia kell. Úgy tűnik, 
hogy Európa – a számos kihívás ellenére – hosszú évek után végre lélegzetvételnyi 
időhöz jutott, amit a kontinens vezetői átfogó reformok meghozására használhat-
nának fel. Az alternatívák: vagy a lisszaboni szerződés által előírt „egyre mélyülő 
unió” továbbfejlesztése az EU27 keretein belül, vagy egy többsebességes modell, 
amelynek az elitebb klubjában való tagságot csak euróval lehetne megfizetni. Míg 
az előbbi a fiskális szigor „felvizezése” miatt jelentene gondot Németországnak, az 
utóbbi az európai integráció egységét tenné komoly próbára.

Az európai integráció sikertörténete arra mutat rá, hogy annak fejlődéséhez el-
engedhetetlen feltétel a német–francia tengely olajozott működése. Párizs hosszas 
bénultságát követően most reformerők kerültek hatalomra, amelyek új impulzust 
adnának a megfáradt európai gépezetnek. A felmerült reformjavaslatok – legalább 
részleges – német támogatása mindenképp indokolt. Amennyiben az Európa-pár-
ti francia köztársasági elnök megfelelő támogatás híján semmilyen áttörést nem 
tudna elérni ambiciózus Európa-terveivel, az öt év múlva akár a köztársasági elnöki 
tisztségébe is kerülhet, az alternatíva pedig se Németország, se Európa számára 
nem túl vonzó…

Németország érdekei tehát valamelyest ambivalensek. Egyfelől össze akar-
ja tartani az „európai építményt” és a belső piac egységét. Egyidejűleg a kedvező 
külső feltételek hatására elérkezett arra is az idő, hogy a folytonos tűzoltásszerű 
válságkezelésen túl az EU számára politikai impulzust, az integrációnak pedig na-
gyobb lendületet adjon. Németország a sokrétű érdekei és az önmagáról alkotott 
képe következtében nem fogja az EU jövőjét jelentő kérdést vagy-vagy formában 
kezelni. A német politika várhatóan megkísérli azt a politikai kötéltáncnak nevezhető 
mutatványt, hogy valamilyen formában összeegyeztesse az integráció mélyítését 
és az EU egységének a megtartását. E politika fenntartásához és folytatásához 
Berlin részéről elvárás lesz, hogy az európai partnerek a szabályok betartásával és 
a kiszámíthatóság szem előtt tartásával alakítsák a saját politikájukat. Amennyiben 
az együttműködés az EU27-ek által nyújtott keretek között túlságosan fáradsá-
gosnak és akadozónak bizonyulna, elképzelhető, hogy Berlin hajlandó lesz az unió 
mélyítésére vonatkozó terveket kisebb részcsoportokra szabottan folytatni.
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osztrovszky edinA

Németország egészen a szeptemberi szövetségi parlamenti választásig 
az Európai Unió motorjának, a stabilitás megtestesítőjének számított. 
A Jamaica-koalícióról szóló tárgyalások zátonyra futása és az azt kö-

vető bizonytalanság olyan káoszt teremtett a belpolitikában, melyre az ország 
történetében a második világháború vége óta nem volt példa. A válsághelyzetet 
nemcsak a német, hanem az európai közvélemény is napról napra figyelemmel kí-
séri, a bel- és külföldi politikusok pedig egyaránt az aggodalmuknak adnak hangot. 
A kormányalakítási válság miatt ugyanis kérdésessé vált a német Európa-politika 
jövőbeni irányvonala.

Martin Schulz szociáldemokrata pártelnök a decemberi pártkongresszuson 
felhatalmazást kapott a Kereszténydemokrata Unióval (Christlich Demokratische 
Union Deutschlands, CDU) és annak bajor testvérpártjával, a Keresztényszociális 
Unióval (Christlich-Soziale Union in Bayern e.V., CSU) való, egy esetleges újabb 
nagykoalícióról szóló tárgyalások megkezdésére. Németország Szociáldemokrata 
Pártja az egyeztetések központi kérdésévé tette az Európai Unió jövőjét. Amennyi-
ben a tárgyalások sikerrel zárulnak, az SPD – amelynek vezetősége a választások 
után kategorikusan kijelentette, hogy a párt ellenzékbe vonul – ismét kormányzati 
erő lesz, s ezzel új fejezet nyílhat meg a német Európa-politikában.

Ez a helyzet különösen Emmanuel Macron francia államfőnek kedvezne, aki a 
német választások óta várja a választ arra a kérdésre, hogy Németország hajlandó-e 
nemcsak ígéretekkel, hanem tényleges tettekkel is támogatni az Unió megújítására 
és mélyítésére vonatkozó törekvéseit. Macron a tervei megvalósításához tökéletes 
társra lelhet Schulzban. Már a választás előtt is egyértelmű volt, hogy sokkal köny-
nyebb dolga lenne vele, mint a szintén Európa-párti, ám ortodox gazdaságpolitikát 
képviselő Angela Merkellel és pártjával. A francia elnök és az Európai Parlament volt 
elnöke egyaránt kiemelt célul tűzte ki a francia–német együttműködés megújítását, 
az Unió magjának, az eurós országoknak az erősítését. Mindketten támogatnák 
az eurózóna élén a közös pénzügyminiszteri poszt, valamint egy közös beruházási 
alap létrehozását.

Az már a júliusi francia–német kormányközi találkozóról készült német kormány-
jelentésből is kiderült, hogy a felek az eurózóna kérdésén kívül minden szakpolitikai 
területen konkrét célokat fogalmaztak meg, és azokról 2017 végén kívántak további 
tárgyalásokat folytatni. A kialakult német belpolitikai helyzet következtében ezt a 
célt már nem tudják teljesíteni. Ráadásul annak ellenére, hogy a német kancellár és 
a francia államfő is támogatná a közös valutaövezet stabilizálását és erősítését, a 
mikéntről való tárgyalásra – feltehetőleg a német fél miatt – a találkozó során nem 
adtak meg konkrét időpontot.

Az SPD politikusai szerint az Európa-politikát illetően Merkel taktikázik, nin-
csenek konkrét reformjavaslatai, és a politikája nem segíti az Unió problémáinak 
a megoldását. Az eurózónán belüli fiskális közeledés, s ezáltal a mag-Európa 
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erősítése lehet az aduász az SPD kezében a koalíciós tárgyalásokon. A jövendő 
német Európa-politika irányvonala ma attól függ, hogy egy esetleges nagykoalí-
ció keretében milyen kompromisszumokra lesz hajlandó Angela Merkel – vagyis a 
szociáldemokratáknak milyen mértékben sikerül ráerőltetniük a kancellárra a saját 
Európa-politikájukat. Egy újabb nagykoalíció esetén – különösen akkor, ha Martin 
Schulz kapja meg a külügyminiszteri posztot – fel kell készülni a francia–német 
együttműködés megújításán alapuló, főleg az eurózóna erősítésére, bővítésére és 
ezáltal az európai integráció mélyítésére koncentráló Európa-politikára.

A túlzott, egy irányra fókuszáló politika azonban kockázatot jelenthet Né-
metország számára. Nem szabad megfeledkezni ugyanis arról a tényről, hogy a 
németeknek mind gazdasági, mind biztonság- és védelempolitikai okokból érdekük-
ben áll az egészséges egyensúly megteremtése a francia–német vonal, valamint a 
visegrádi országokkal és a kelet-európaiakkal történő kooperáció között.

A nagykoalíciós kormányzás folytatása ugyanakkor csupán az egyik – jelen-
leg a legvalószínűbb – lehetséges forgatókönyv a jövőre nézve. Egy kisebbségi 
kormányzás vagy új választás kiírása természetesen újabb fejtegetések tárgyát ké-
pezhetné. A mostani instabil helyzet rámutatott arra, hogy a bástya szilárdságúnak 
hitt Németország is sebezhető. Az ország kibillent a stabilitásból – ez a helyzet 
azonban nem lehet tartós. Németország jövője nagymértékben befolyásolja az Eu-
rópai Unió jövőjét is, ezért egy stabil német kormány létrejötte minden tagállam 
alapvető érdeke.




