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Hettyey András                                A német nagykoalíciós szerződés

Mintegy két hónapnyi tárgyalás után a CDU/CSU és az SPD november végén aláírta azt 
a 185 oldalas koalíciós szerződést, amely kijelöli az új kormány legfontosabb céljait és 
súlypontjait. A szerződés megkötésével – és az SPD tagságának pozitív, a nagykoalíciót 
támogató szavazatával – elhárult az utolsó akadály is az elől, hogy a Bundestag Angela 
Merkelt december 17-én újra kancellárrá válassza. Elemzésünk – a teljesség igénye nél-
kül – a szerződés néhány lényeges elemét veszi nagyító alá, és bemutatja a nagykoalíció 
várható fontosabb intézkedéseit.

A koAlíciós szerződés jelentősége

Számos országban a koalíciós szerződések nem lényeges elemei a politikai életnek, 
hiszen a felek a kormányzás nehézségeivel és kihívásaival szembesülve gyorsan 
eltérnek tőle, és olykor alig valósulnak meg a közösen kitűzött célok. Nem így 

Németországban. Természetesen itt sem ültetik át a gyakorlatba az összes előre meg-
határozott tervet, olykor pedig a koalíciós szerződésekben meg sem említett reformokat 
vezetnek be. (A Gerhard Schröder nevéhez köthető nagy munkaerő-piaci reform, az 
Agenda 2010 sem található meg például egyetlen koalíciós szerződésben). Ugyanakkor 
a mindenkori koalíciós szerződéseknek – ha jogi értelemben nem is, de – politikai érte-
lemben mindenképpen komoly súlyuk van. Szakértők és politikusok egyaránt úgy tartják 
például, hogy az előző, CDU/CSU–FDP-kormány egyik nagy problémája az volt, hogy 
2009-ben nem fogalmaztak elég precízen az akkori koalíciós szerződés megkötésekor, és 
a reformok gyakorlatba való átültetésekor derült ki, hogy a két párt mást ért a szerződés-
ben foglaltak alatt, ami komoly vitákra adott okot. Ez is magyarázza a mostani szerződés 
hosszú és részletes megtárgyalását, amelyet németes precizitással számos kétpárti tema-
tikai bizottság és albizottság dolgozott ki, hogy az igazán nehéz és vitatott kérdésekben a 
három pártelnök mégis zárt ajtók mögött döntsön.

A legfontosAbb reformok

1. Minimálbér – de minek?

A minimálbér bevezetéséhez az SPD a kezdetektől fogva ragaszkodott, és hamar 
nyilvánvalóvá tette, hogy e nélkül nem fog koalícióra lépni a CDU/CSU-val. 
Németország eddig ahhoz a hét uniós országhoz tartozott, ahol nincs törvényileg 

szabályozott, egységes minimálbér. Bizonyos ágazatokban (például tetőfedőknél 11,20 
euró/óra, takarítóknál nyugaton 9, keleten 7,56 euró/óra) ugyan már eddig is rögzítettek 
minimális órabért, az eddigi gyakorlat azonban az volt, hogy azt – már ahol van – a 
munkaadók és a munkavállalók (Tarifparteien) közösen határozták meg, nem pedig az 
állam, törvényi úton. Az eddigi rendszerben a rugalmasságot az is biztosította, hogy az 
ágazati minimálbérek földrajzilag nem egységesek: keleten általában alacsonyabb a bér, 
mint nyugaton, de arra is van példa, hogy tartományonként változó.
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http://www.bundestag.de/dokumente/analysen/2009/Koalitionsverhandlungen_-_Koalitionsvertrag.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/analysen/2009/Koalitionsverhandlungen_-_Koalitionsvertrag.pdf
http://www.tagesspiegel.de/politik/koalitionsvertrag-was-ist-vom-geblieben/7591852.html
http://www.tagesschau.de/inland/koalitionsvertrag136.pdf
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A minimálbér összege végül a szerződés értelmében 8,50 euró/óra lesz, amit egész 
Németországban és minden ágazatban 2017-től kell bevezetni. Addig átmenetileg még 
lehet kevesebbet fizetni. Jelenleg a munkavállalók 17 százaléka keres kevesebbet ennél. 
A minimálbér összegének jövőbeni változásáról (ez várhatóan csak emelést jelent) egy 
héttagú bizottság dönt majd, amely munkaadókból és munkavállalókból fog állni.

Gazdasági szakértők már a választások előtt felhívták a figyelmet arra, hogy egy 8,50 
euró összegű minimálbér munkahelyek megszűnéséhez vezet. A Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW) kutatása szerint akár félmillió munkahely is megszűnhet. Mi 
több, a nagyobb bruttójövedelem nem vezet szignifikáns nettójövedelem-emelkedéshez: 
a magasabb adóteher miatt átlagosan csak 3 százalékkal fog nőni az érintett munkaválla-
lók jövedelme. Ha a minimálbér bevezetése után várható áremelkedéseket is figyelembe 
vesszük, a legszegényebb háztartások évi 19 euróval kevesebb reáljövedelemmel rendel-
keznek majd, a középosztálybeli háztartások pedig akár 200–300 euróval is rosszabbul 
járhatnak.

Nem csak a gazdasági kutatóintézetek óvtak a minimálbér bevezetésétől: a német 
pénzügyminisztérium belső anyagából is kiderül, hogy a minimálbér bevezetésével és 
a nyugdíjkorhatár tervezett csökkentésével akár 1,5–1,8 millió munkahely léte forog ve-
szélyben. Szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy nemcsak az a fontos, hogy van-e 
egyáltalán minimálbér egy országban, hanem az is, hogy az milyen magas az átlagjö-
vedelemhez képest. Az Economist szerint az új német minimálbér az átlagjövedelem 62 
százaléka lesz, ami jóval magasabb az ajánlott kb. 50 százaléknál. (Az Amerikai Egyesült 
Államokban 38, Nagy-Britanniában 47, Magyarországon 54 százalék ez az arány.)

A konzervatív Frankfurter Allgemeine Zeitung tágabb összefüggésben azt a kérdést 
fogalmazta meg februárban, hogy szükség van-e egyáltalán minimálbérre, amikor a né-
met munkaerőpiac jól működik, és alacsony a munkanélküliség. Így írt erről annak idején 
Heike Göbel, az FAZ munkatársa:

Mi piacgazdasági egy olyan rendszerben, ahol néhány ember dönt központilag mások 
béréről? Munkahelyekről és piaci lehetőségekről döntenek úgy, hogy nem felelősek a 
döntéseik következményeiért. Ha a minimálbér cégeket szorít ki a piacról vagy mun-
kahelyek szűnnek meg, a döntéshozók nem érintettek. Ez nagy különbség az eddigi 
rendszerhez képest, amelyben a két oldal tárgyalói [munkaadók és munkavállalók – a 
szerző] a rosszul megtárgyalt és előirányzott bérek következményeit maguk viselik. Ez 
olyan, mintha egy repülőgépen a pilótának nem lenne érdeke biztonságban megérkez-
ni… Érthetetlen, hogy a CDU és az FDP miért nem bízik jobban a piacban. A kedvező 
foglalkoztatottsági és bérhelyzet magáért beszél – és a kísérletezgetések ellen.

2. Kettős állampolgárság

Az SPD akarata érvényesült a kettős állampolgárság kérdésében is. Eddig ugyanis 
a már német területen született bevándorlóknak dönteniük kellett 23 éves korukig 
arról, melyik ország állampolgárságát (a németet vagy az „eredetit”) választják. 

A koalíciós szerződés értelmében 2014-től új jogi szabályozás lép hatályba, melynek 
eredményeképp eltörlik a választási kényszert, így az illető mindkét állampolgárságát 
megtarthatja.

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/mindestlohn-wer-weniger-als-8-50-euro-verdient-12623550.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/mindestlohn-diw-haelt-untergrenze-von-8-50-fuer-zu-hoch-a-924013.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/teure-koalitionsplaene-1-8-millionen-arbeitsplaetze-stehen-auf-dem-spiel-12673516.html
http://www.economist.com/news/leaders/21591593-moderate-minimum-wages-do-more-good-harm-they-should-be-set-technocrats-not
http://www.economist.com/news/united-states/21591616-americas-minimum-wage-debate-has-rolled-round-again-raising-floor
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/kommentar-der-diktierte-lohn-12093099.html
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3. Autópályadíj: a CSU sikere

Ha a minimálbér volt az SPD legfontosabb követelése, akkor a személyautókra 
kivetendő autópályadíj (PKW-Maut) volt a bajor CSU legfőbb politikai projektje. 
A CSU elképzelése szerint az autópályadíj (várhatóan matrica formájában) csak a 

külföldön üzembe helyezett autókra vonatkozna, amelyek ilyen módon járulnának hozzá 
a német autópálya-hálózat fenntartásához és fejlesztéséhez. Az autópályadíj ugyanakkor 
hangsúlyozottan nem vonatkozik a német autósokra, így hamar kétségek merültek fel, 
hogy az intézkedés vajon nem ellentétes-e az uniós jogszabályokkal.  Emiatt, és a várható 
alacsony bevételek miatt a CDU egy része és az SPD ellenezte a díj bevezetését. 
A Peer Steinbrück SPD-s kancellárjelölttel folytatott vitájában Angela Merkel ki is jelen-
tette, hogy nem lesz autópályadíj, ám a tárgyalások során a CSU átvitte az akaratát. 
A díj bevezetésére várhatóan 2014-ben kerül sor, az európai jogi problémákat egyes el-
képzelések szerint úgy kerülnék el, hogy technikailag a németeknek is kell majd matricát 
venniük, ugyanakkor Németországban csökkentik a gépjárműadót, így összességében a 
német autósok nem járnak rosszabbul. Becslések szerint a német autópályákat használó 
személyautók csupán 5 százaléka tartozik a külföldön forgalomba helyezettek közé, ezért 
mindössze 250–800 millió euró bevétel várható az általuk fizetendő díjakból. (A 12 tonna 
feletti megengedett össztömegű haszongépjárművek után már eddig is kellett autópálya-
használati díjat fizetni, ezt az új szerződés kiterjeszti a főutakra is.)

4. Szociális intézkedések, adópolitika

A legnagyobb vitákat a nyugdíjakat érintő kérdésekben folytatták a közös kormány-
zásra készülő felek. Az előző nagykoalíció 2007-ben fogadta el azt a törvényt, 
amely a munkaképes korúak számának drámai csökkenése miatt a nyugdíj-

korhatárt 2029-ig, több lépcsőben, 67 évre emeli. Ezt a rendelkezést az új szerződésben 
többféle módon is felhigították. Így például az, aki 45 éves foglalkoztatottsági viszonnyal 
rendelkezik, mostantól 63 évesen nyugdíjba mehet, méghozzá teljes összeggel. Sőt, a 45 
évbe nemcsak a foglalkoztatottság évei, hanem a munkanélküliség időszaka is beleszá-
mít. Növelik azoknak az édesanyáknak a nyugdíját is, akik 1992 előtt szültek, és otthon 
nevelték gyermekeiket. Egy kétgyermekes, Nyugat-Németországban élő édesanya évi 672 
euróval (mintegy 200 ezer forinttal) megnövelt nyugdíjra lesz jogosult. Mindezek és az 
egyéb nyugdíjkedvezmények 20 milliárd eurójába kerülnek a német adófizetőknek, de a 
nagykoalíció szándékai szerint minderre adóemelés nélkül is lesz forrás.

Az adók újbóli emelésének a kizárása volt ugyanis a CDU legfontosabb követelése. 
A jelentős adóbevételeknek köszönhetően a tervek szerint a következő négy évben így is 
lesz pénz a befektetésekre, 23 milliárd euró értékben: egyetemekre és főiskolákra 5, kuta-
tási-fejlesztési célokra 3, a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére pedig 5 milliárd eurót 
szánnak a CDU/CSU–SPD tervei szerint.

http://www.sueddeutsche.de/politik/neue-regierung-dobrindt-verspricht-pkw-maut-fuer-1.1844785
http://www.sueddeutsche.de/politik/neue-regierung-dobrindt-verspricht-pkw-maut-fuer-1.1844785
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/einigung-bei-union-und-spd-pkw-maut-fuer-auslaender-soll-kommen-12681843.html
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5. Európa-politika

A német Európa-politikáról szóló fejezet nem a szerződés prioritásai között kapott 
helyet, amit az is mutat, hogy a 185 oldalas dokumentum legvégére került, a bel-
politikai fejezetek után. A szerződés tanulmányozása után azt a következtetést 

vonhatjuk le, hogy komoly változások nem várhatók e tekintetben. A szöveg ugyanakkor 
némi kritikát gyakorol az EU intézményi struktúrájával kapcsolatban: „Európa-politikai 
döntések gyakran komolyan érintik a polgárok mindennapi életét. Az Európába és az EU-
ba vetett bizalom miatt fontos tehát, hogy növeljük a demokratikus legitimációt és az EU 
döntéseinek érthetőségét.” A német kormánypártok ezért egy erős Európai Parlamentet 
szeretnének, továbbá a nemzeti parlamentek döntésekbe történő bevonását a szubszidia-
ritás elvének betartása mellett. A szerződés szerint meg kell erősíteni Catherine Ashton 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselő posztját, valamint az Európai Külügyi Szolgálat 
hatékonyságát is, ami kritikaként is felfogható.

Az új kormány továbbra is határozottan kiáll amellett, hogy minden uniós ország 
maga feleljen az államadósságáért, és ne vezessék be az ún. eurobondot. („Az eurobond 
az eurózóna-tagországok közös kötvénye lenne, a kötvények kamata az összes tagország 
számára azonos lenne. Ezzel a megoldással a nehéz helyzetbe került tagországok, mint 
például Görögország is, a jelenleginél jóval kedvezőbb kondíciók mellett juthatna hitel-
hez, ez azonban azt is jelentené, hogy az erősebb országok, mint Németország számára 
megdrágítaná a hitelfelvételt” – írta a Portfolio.hu.) A válságból kivezető út a szerződés 
szerint két elemből áll: „jobb versenyképességhez vezető strukturális reformok és szigorú, 
fenntartható költségvetési konszolidáció”, de mindezt a foglalkoztatottságba és fejlődésbe 
történő befektetésekkel kell kombinálni. Törökország EU-tagságának a kérdése „egy nyi-
tott végű folyamat”, amelynek kifutása a szerződés szerint várhatóan egy „privilegizált 
partnerség” lesz, anélkül, hogy konkretizálnák, hogy ez mit is jelent.

A koAlíciós szerződés megítélése

A szerződést az aláírása óta (részben már előtte is) komoly kritikák érték. A nagy 
befolyású BDI (Német Iparosok Szövetsége) vezetője szerint a dokumentum „egy 
elszalasztott lehetőség…, a szerződés üzenete pedig egy helyben állás, lendület 

helyett”. A Commerzbank vezető elemzője, Jörg Krämer úgy véli, a tervezett intézkedések 
a Schröder-féle Agenda 2010 felfüggesztését jelentik. (Politikusok és gazdasági szakér-
tők, ritka egyetértésben, ma már úgy tekintenek a munkaerő-piaci reformokat tartalmazó 
Agenda 2010-re, mint Németország mai sikerének egyik fő eredőjére.) A szakszervezetek 
és a munkaadók érdek-képviseleti szervezetei természetesen sokkal pozitívabban fogad-
ták a szerződést, különösen a minimálbér bevezetését.

A sajtóban is komolyan bírálták a szerződést. A Focus egyenesen „tervgazdasági” 
elemekről írt, például annak az intézkedésnek a kapcsán, amely bizonyos frekventált vá-
rosokban maximalizálja a tulajdonosok által elkérhető lakbérek mértékét. „A koalíciós 
szerződés káros és irreleváns intézkedések keveréke” – állapítja meg az Economist „Die 

http://www.euractiv.de/europa-2020-und-reformen/artikel/europapolitische-signale-aus-berlin-008290
http://www.portfolio.hu/users/elofizetes_info.php?t=cikk&i=153794
http://www.spiegel.de/wirtschaft/deutsche-wirtschaft-zeigt-sich-enttaeuscht-vom-koalitionsvertrag-a-935968.html
http://www.focus.de/finanzen/steuern/thewes/thewes-rechnet-ab-nun-fehlt-nur-noch-die-einigung-auf-den-brotpreis_aid_1150302.html
http://www.economist.com/news/leaders/21590903-germanys-proposed-new-government-set-turn-motor-europe-slowcoach-die-grosse
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grosse Stagnation” című cikkében. „Németország régi dicsőségéből él – ami elsősorban 
az Agenda 2010-nek köszönhető… De lassan elfogy a lendület. A munkaerő-produkti-
vitás az utóbbi 10 évben fele olyan gyorsan nőtt, mint Spanyolországban. Az állami és a 
magánbefektetések mértéke a GDP 17 százalékát teszi ki, vagyis 2000 óta 20 százalékkal 
csökkent. Egyetlen másik európai ország sem hajtott végre a válság kezdete óta olyan ke-
vés reformot, mint Németország” – írta a brit gazdasági hetilap, amely azt is kiemeli, hogy 
Merkel sokat és jogosan kritizálta François Hollande kormányát az elmaradt reformok és 
a nyugdíjkorhatár csökkentése miatt, amit most Németország is megtesz. A szerződést 
azonban nem csak kívülről kritizálták: a CDU munkaadókhoz közeli szárnya úgy ítéli 
meg, a szerződés „nem alkalmas a német versenyképesség megtartására és kiépítésére”.

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/bundestagswahl-2013/falsche-signale-unions-wirtschaftsfluegel-zerreisst-koalitionsvertrag/9139164.html
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/bundestagswahl-2013/falsche-signale-unions-wirtschaftsfluegel-zerreisst-koalitionsvertrag/9139164.html

