BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN
2022. MÁRCIUS 28.
1. Christian Lindner szövetségi pénzügyminiszter bemutatta a 2022-es államháztartási
tervezetet
Március 22-én Christian Lindner szövetségi pénzügyminiszter bemutatta a jelzőlámpa-koalíció
2022. évi államháztartási tervezetét, amelyben 457,6 milliárd eurónyi kiadást és bevételt,
valamint 99,7 milliárd euró hitelt irányoz elő a folyó évre. Az újabb adósságcsomagot a
pandémia következményeinek ellensúlyozására veszi fel Németország. Mindazonáltal a
miniszter a Bundestag-képviselők előtt tartott beszédében hangsúlyozta, hogy a szövetségi
kormány célja a kiegyensúlyozott költségvetéshez történő visszatérés. Ez azt jelenti, hogy a
német Alaptörvényben meghatározott adósságféket ismét betartják 2023-tól. A múlt héten
bemutatott államháztartási törvénytervezetet a tervek szerint 2022. június 3-án fogadhatja el a
szövetségi parlament. Christian Lindner már most bejelentette továbbá, hogy a világjárvány
mellett az ukrajnai háború egy másik rendkívüli helyzetet is teremtett, amelyre Németországnak
fel kell készülnie. Így a szövetségi kormány „a lehető leghamarabb” pótköltségvetést terjeszt
majd a parlament elé, amely kizárólag a konfliktussal közvetlenül összefüggő kiadásokat
foglalja magába. Ilyenek például a humanitárius segítségnyújtás Ukrajnában és a környező
országokban, az állampolgárok tehermentesítő csomagja, amelyről szintén a héten egyeztek
meg a kormánykoalíció pártjai, valamint az infláció okozta nehézségek. A bejelentett
költségvetési tervezeten túl a szövetségi kormány a február 27-i bejelentésnek megfelelően
jóváhagyta még a Bundeswehr 100 milliárd eurós különalapját is, amely szintén hitelekből lesz
finanszírozva. Ennek érdekében az Alaptörvény módosítását tervezik, amihez
a Bundestag kétharmados többségére, és így az ellenzéki szavazatokra is szükség van.
A törvénytervezet szerint az Alaptörvényben ki kell mondani, hogy a különalap a védelmi
képesség erősítését szolgálja, és az erre felvett hiteleket mentesíteni kell az adósságfék szabálya
alól. Mindazonáltal az, hogy milyen projektekre költik ezt az összeget, továbbra is vitatott a
kormánykoalíción belül. Lindner a különalap létrehozásának szükségességét a Bundeswehr sok
évre visszatekintő elhanyagolásával indokolta.
A bemutatott költségtervezetet az ellenzék éles kritikával illette. A CDU költségvetési
szakértője, Christian Haase szerint „a szövetségi kormány minden elképzelhető trükkel
megpróbálja kijátszani az adósságfék intézményét”. Ezenfelül az Unió-pártok bejelentették,
hogy a különalap miatti alaptörvény-módosítást jelenlegi formájában nem támogatnák, mivel
az nem fogalmaz elég konkrétan a pénzeszközök felhasználását illetően, valamint az ezzel
kapcsolatos döntéshozatali folyamatba történő bevonásukat sürgették. A Baloldali párt szintén
komolytalan eljárási renddel és trükközéssel vádolta meg a szövetségi kormányt, és egy
lehetséges fegyverkezési verseny veszélyére figyelmeztetett. A szélsőjobboldali AfD
költségvetési szakértője, Kay Gottschalk az államadósság felhalmozásával vádolta Lindnert,
alkotmányellenesnek nevezve az eljárást.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
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2. Olaf Scholz újból biztosította Ukrajnát Németország támogatásáról, Friedrich Merz
kritikusan áll a kormány politikájához
Március 23-án, szerdán tartották a költségvetésről szóló általános vitát a szövetségi
parlamentben. Olaf Scholz kancellár elmondta, hogy a NATO nem lesz háborús partner, és
ismét biztosította Ukrajnát Németország támogatásáról. Beszédében a kancellár Volodimir
Zelenszkij ukrán elnöknek üzent közvetlenül. Elmondta, hogy a háborúnak azonnal véget kell
vetni, a fegyvereknek el kell hallgatniuk. Scholz ezzel egyidőben világos határt húzott az
Ukrajna felé irányuló segítségnyújtásnak. Kiemelte, hogy a NATO-nak nem szabad közvetlen
katonai részvételt vállalnia a háborúban. Kitért arra is, hogy a napokban gyakran és hosszan
beszélgetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy tisztán lássa a háborús helyzetet. Friedrich
Merz beszédében élesen kritizálta a kormányt, amely szerinte nem megfelelően reagált az
ukrajnai háborúra, és részleteiben vitatta a kormány pénzügyi politikáját. Véleménye szerint a
legfontosabb, hogy Németország a bruttó hazai össztermék 2%-át védelemi kiadásokra költse.
Ezt kiegészítve hozzátette, hogy a 100 milliárd eurós külön forrást kifejezetten és kizárólag a
szövetségi hadseregre fordítsák. Merz továbbá azt is kiemelte, hogy a CDU/CSU frakció a
költségvetés elfogadása előtt pontosan szeretné tudni, milyen beszerzések vannak tervben.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. Videóösszefoglalóért kattintson ide.

3. A közlekedésilámpa-koalíció tehermentesítő csomagja
A közlekedésilámpa-koalíció március 24-én, csütörtökön tette közzé, hogy tehermentesítési
csomagot fogadott el tekintettel arra, hogy az orosz–ukrán háború miatt újra megemelkedtek az
energiaárak. A csomag átfogó és határozott intézkedéseket tartalmaz, és a koalíció pártjai
kiemelték, hogy a széles körű rendelkezések az energiapolitikai függetlenség elérését is
szolgálják. A koalíció a csomagban az energiaár átalányról döntött a fogyasztók, azaz
Németország összes munkavállalója számára, amelyet 2022-ben egyszer kell kifizetni a
jövedelemadón keresztül. A csomag gyermekenként tartalmazza a 100 eurós bónusz kifizetését,
amelyet az igénylő családok a jövedelem adómentes részéhez írva kapnak meg. A közlekedést
tekintve is szerepelnek intézkedések az új csomagban: így olcsóbb lesz a busszal és villamossal
közlekedés is, valamint 90 napig lehet majd 9 euróért utazni tömegközlekedéssel. Az
üzemanyagok árának visszatérítésére is kiterjed a tehermentesítés, hiszen azok energiaadójának
csökkentéséről is megállapodtak a kormánypártok. Azonban az üzemanyagárfék is csak három
hónapra vonatkozik. Ezáltal a benzin ára 30 centtel, a gázolajé 14 centtel csökken. A csütörtöki
közleményből mindazonáltal még nem derült ki, hogy mikortól lép majd életbe az üzemanyagra
vonatkozó árengedmény. A csomag konkrét pontjairól szóló vita során ellenállásba ütköztek az
SPD és a Zöldek részéről a mobilitást érintő kérdések, így például Christian Lindner
benzinárengedményre irányuló javaslata. Annalena Baerbock és Robert Habeck azon a
véleményen vannak, hogy az alacsony jövedelműeket kell támogatni az intézkedésekkel, és a
benzinárra vonatkozó engedmények helyett energiatakarékossági intézkedéseket akarnak
keresztülvinni.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
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4. Júliustól emelkednek a nyugdíjak Németországban
Nyugat-Németországban 5,35%-kal, míg Kelet-Németországban 6,12%-kal emelkednek a
nyugdíjak 2022. július 1-jétől. Az emelés – mintegy 21 millió német nyugdíjast érint –
keleten 1993 óta a legjelentősebb, nyugaton pedig a valaha volt legmagasabb pénzügyi
kiigazítás. A jelentős emelés oka a nyugdíjbevételek pozitív alakulása. A Szövetségi
Statisztikai Hivatal és a Német Nyugdíjbiztosítási Szövetség adatai szerint az emelés
hatására a kelet-németországi nyugdíjak értéke az eddigi 97,9% helyett a nyugati
nyugdíjérték 98,6%-ára emelkedik. A szövetségi munkaügyi és szociális miniszter, Hubertus
Heil (SPD) pozitívan fogadta az öregségi nyugdíjak jelentős emelését, és megköszönte
azoknak, akik évekig tartó kemény munkájukkal lehetővé tették azt. „Különösen a jelenlegi
kihívásokra tekintettel – legyen szó akár az emelkedő árakról, akár a nemzetközi
válsághelyzetről – fontos, hogy nyugdíjrendszerünk működőképes legyen. A nyugdíjak
fejlesztését nem szabad elválasztani a bérek alakulásától” – mondta Heil.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.

5. Robert Habeck az energiafüggőségről és az orosz olajimport csökkentéséről beszélt
Március 25-én, pénteken Robert Habeck alkancellár és gazdasági miniszter Berlinben
nyilatkozott arról, hogy Németország függetlenedni kíván az orosz olajtól és gáztól. Volker
Wissing szövetségi közlekedési miniszter szerint ez időbe fog telni, vannak azonban, akik az
azonnali embargót támogatják. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólította az
energiatermelő országokat, hogy növeljék termelésüket válaszul az országa elleni orosz
invázióra, hogy Oroszország ne használhassa olaj- és gáztartalékait fegyverként a világ
zsarolására. Robert Habeck az energiafüggőség csökkentésének üteméről úgy nyilatkozott,
hogy az gyors tempóban fog bekövetkezni, és május közepére előreláthatóan az orosz olaj- és
gázimport a felére fog csökkenni. Ezenfelül a miniszter hangsúlyozta, hogy év végéig
Németország nagymértékben függetlenedni akar az orosz energiától, amely csak a megújuló
energiaforrások erőteljes bővítésével lehetséges. Habeck arról is beszélt továbbá, hogy a széntől
való függőség az elkövetkező hetekben szintén 50%-ról körülbelül 25%-ra csökkenhet. Az
orosz széntől való függetlenedés őszre várható, mivel a vállalatok nem újítják meg az orosz
beszállítókkal kötött szerződéseket, miután azok lejártak.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.

6. A Saar-vidék vasárnap választott
2022. március 27-én, vasárnap tartották a kis Saarland [ejtsd: zárlánd], azaz Saar-vidék
17. parlamenti választását. A megmérettetés korántsem csak helyi jelentőségű, sokkál inkább a
2022-es évben lebonyolítandó további három tartományi választás (Schleswig-Holstein, ÉszakRajna-Vesztfália és Alsó-Szászország) előszele is lehet, és fokmérője az országos, azaz
szövetségi politika alakulásának. Ez volt az első voksolás az új, Olaf Scholz vezette kormány
beiktatása óta. Az eredmény egyfajta politikai földrengés, az eddig regnáló Tobias Hans (CDU)
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csúnyán megbukott, s az SPD abszolút többsége egyedülálló a jelenlegi német politikában. Az
új miniszterelnök Anke Rehlinger (SPD) lesz.
A 61,4%-os részvételi arány mellett a választást az SPD nem teljesen váratlanul nyerte meg, a
szavazatok 43,5%-át söpörte be (plusz 13,9%). Ez kiváltképp jó eredménynek számít, utoljára
1994-ben sikerült ilyen kimagasló szereplés. Azonban a második helyre szoruló CDU 28,5%os eredménye az elvárások szerint alakult (mínusz 12,2%), azaz helycsere történt. Ezzel
szemben így is történelmileg a legrosszabb eredménye, csak 1955-ben szerepelt rosszabban, de
akkor még nem német tartomány volt a Saar-vidék, hanem francia protektorátus. Az AfD 5,7%a jól mutatja, hogy túlvan ez a párt a zenitjén (mínusz 0,5%), de minden belső vita ellenére
stabil szavazóbázisa van. Szintúgy nagy belső vitái voltak a Balpártnak, ők a maguk 2,6%-ával
egyértelműen kiestek a törvényhozásból (mínusz 10,3%). Az egész este során nagy izgalom
volt a Zöldek és az FDP háza táján, és csak a késő este közölt előzetes hivatalos eredmény tette
egyértelművé: Mindketten megbuktak, az FDP 4,8%-ot szerzett (plusz 1,5%), a Zöldek pedig
– nem elírás – 4,995%-on álltak meg (plusz 1,0%), és csak 23 (!!!) szavazat hiányzott a
mandátumszerzéshez. Azaz a saarbrückeni parlament most így fest: SPD 29 képviselő, CDU
19, AfD 3 mandátum.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
Magyar nyelvű részletes összefoglalásért kattintson a Mandiner oldalára és olvassa el
Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence és munkatársunk DARKÓ Tünde Tímea által írt cikket
a saar-vidéki választásról.

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
Az eurót 1999. január 1-jén vezették be, napjainkra pedig 19 állam és kb. 337 millió ember
használja hivatalos fizetőeszközként. Vajon milyen előnyökkel és hátrányokkal járt az egységes
valuta bevezetése az Európai Unió egyes tagállamai számára? Ezt a kérdést járja körbe 2022.
március 31-én 18.00 órától a Magyar-Német Intézetnél tartott előadásában a téma elismert
szakértője, Prof. Dr. Dominik Geppert, a Potsdami Egyetem Történettudományi Intézetének
professzora.
További információért kattintson Intézetünk oldalára.
2022. március 28. és április 3. között számos kulturális és oktatási programot kínál
országszerte a Wunderbar Fesztivál, melynek célja a német nyelv és a német nyelvű országok
kultúrájának népszerűsítése. A programokról a https://wunderbarfesztival.hu/ honlapon
tájékozódhat.

Cikk- és interjúajánló:
Herausforderungen der Europäischen Union – Perspektiven aus Ungarn címmel jelent
meg Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence cikke az Ungarn Heute oldalán, március 26-án.
A cikk elolvasásához kattintson az Ungarn Heute oldalára.
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Németország visszakapcsolhatja atomerőműveit a háború miatt címmel jelent meg
Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence cikke a Vasárnap.hu-n március 25-én.
A cikk elolvasásához kattintson a Vasárnap.hu-ra.
Absurd und gefährlich címmel jelent meg egy összefoglaló március 26-án Birgit Kelle, a
Genderkomédia könyv szerzőjének budapesti látogatásáról.
A cikk elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.
Nem befolyásolja a válság a lengyel–magyar barátságot címmel jelent meg munkatársunk,
DOBROWIECKI Péter cikke a Demokrata XXVL. évfolyam, 12. számában,
a 24–26. oldalakon.
A lengyel–magyar barátság történelmi gyökereiről adott interjút munkatársunk,
DOBROWIECKI Péter a Kossuth Rádiónak március 23-án.
A cikk elolvasásához kattintson a Kossuth Rádió oldalára.
Herausforderungen der Europäischen Union – Perspektive aus Ungarn
A cikk elolvasásához kattintson a Tichys Einblick oldalára.
Er hat die Wiederwahl fest im Blick. Intézetünk igazgatójának cikke a német Tagespost
folyóiratban március 23-án jelent meg német nyelven a magyarországi parlamenti választás
kilátásairól és Orbán Viktor miniszterelnök-jelölt újraválasztásáról.
A cikk elolvasásához kattintson a die Tagespost oldalára.
A német kormány első 100 napja: meddig tart az energia? címmel jelent meg Intézetünk
igazgatója, Dr. BAUER Bence és az MCC Klímapolitikai Intézetének igazgatója, LITKEI Máté
közös cikke az Indexen március 22-én.
A cikk elolvasásához kattintson az Index.hu-ra.
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