
Situació política (antecedents)

• A 16 anys de governs de centre-dreta CDU-FDP 
sota Kohl (1982-1998) van seguir 7 anys (1998-
2005) de governs de coalició SPD-Verds sota 
Schroeder. 

• Des de la fundació de la RFA mai Verds havien
estat al govern federal.

• Governs havien estat CDU (1949-66), CDU-
FDP(1982-98), SPD-FDP (1969-82) o gran coalició
CDU-SPD 1966-69.



Trets destacats era Schroeder (I)
• Política europea: després de desavinença amb França pel

pes d’Alemanya a les institucions (tractat de Niça) 
col.laboració estreta Schroeder-Chirac amb acord sobre
manteniment finançament PAC fins 2013

• Favorable a integració política i econòmica però demanant
reducció aportació Alemanya al pressupost UE

• Suport a la Convenció Europea, Constitució Europea, 
ampliació, candidatura de Turquia

• Política europeista, favorable a integració i ampliació, 
basada en eix franco-alemany però menys acomplexada en 
questió pressupostària i defensa interès alemany



Trets destacats era Schroeder (II)

• Política exterior: Distanciament i crisi en 
relació amb EEUU (arran campanya re-
elecció Schroeder 2002 i invasió Iraq 2003), 
temes Kyoto, TPI, guerra contra terrorisme
de Bush.

• Apropament i relació estreta amb Rússia de 
Putin, reunió Kaliningrad, gaseoducte
Bàltic.



Campanya eleccions setembre
2005

• A tres setmanes de les eleccions (1-09-05) 
enquestes donaven 51% a 37% a favor de 
CDU/FDP front a SPD/Verds.

• Schröder estava sent molt durament criticat dintre
el seu partit però passà al contra-atac i començà
discurs contra el perill provinent reformes lliberals
de Merkel. Campanya to populista.

• Errors importants campanya CDU: triomfalisme, 
Kirchhof, increment IVA i manca carisma Merkel.



Resultats eleccions 2005/2002/1998
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Resultats eleccions federals 9/2005

• Total 614 diputats Bundestag
• CDU-CSU: 226
• SPD: 222 (Schroeder argument SPD primer 

partit)
• FDP: 61
• Die Linke Partei-PDS : 54
• B-90-Verds: 51



Eleccions 9/2005
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Resultats eleccions federals 9/2005

• Majoria absoluta Bundestag: 307
• Només 5 partits representats (semblant a Bundestags

anteriors)
• Extrema dreta absent a Bundestag però present a alguns

Landtags
• Equilibri forces entre centre-esquerra i centre-dreta
• CDU+FDP= 287
• SPD+Verds= 273
• SPD+Verds+Linke= 326 (majoria absoluta)
• Schroeder manté paraula de no governar amb Linke Partei

(SPD sí ho fa a nivell Land però no a nivell federal) 



Per què no tripartit alemany?

• Promesa electoral Schroeder no governar amb
Linke, buscava renovar mandat SPD+Verds.

• Forta enemistat Schroder i cúpula SPD amb
Lafontaine (líder Linke), antic cap SPD.

• Linke no és un partit que als Laender occidentals es 
consideri apte per estar al govern federal.

• Oposició frontal i campanya Linke contra Agenda 
2010. 



Gran coalició

• CDU i SPD 448 de 614: majoria 2/3 parts
Bundestag pot esmenar Constitució (necessari per
a reforma sistema federal).

• Disciplina vot grup parlamentari SPD no és total, 
especialment en temes reformes econòmiques.

• Dificultat mantenir suport de l’ala esquerra SPD 
per a reformes sistema pensions, sanitat, 
increments IVA, reforma sistema federal, retallada 
despesa.



Gran coalició (repartiment ministeris)

Merkel (Cancellera, CDU)
• Munterfering (Vice-canceller i ministre Treball i Afers

Socials, SPD)
• CDU: Schauble (Interior), De Maizière (Cancelleria), Jung

(Defensa), Schavan (Educació i investigació), Von der
Leyen (Família, joventut) total 5

• CSU: Glos (Economia i tecnologia), Seehofer (Agricultura 
i protecció consumidor) total 2

• SPD: Steinbruck (Finances), Steinmeier (Exteriors), 
Zypries (Justícia), Schmidt (Sanitat), Wieczorek
(Desenvolupment), Tiefensee (Construcció i transport), 
Gabriel (Medi ambient) total 7

• Sentiment per part SPD que CDU-CSU té ministeris més 
populars i que exigeixen menys reformes dures   



Balanç gran coalició
• La popularitat de Merkel ha augmentat. Efecte novetat

(dona, de l’antiga RDA) estil diferent de Schroeder
(serietat i sobrietat, cautela) situa el seu nivell acceptació
molt alt

• Primers mesos Merkel els dedicà a viatges de perfil alt
(Polònia, EEUU, Rússia) en què posició ferma temes 
Guantánamo i Txetxènia agradà electorat. 

• Reconciliació amb administració Bush (visita Bush a 
districte electoral Merkel juliol, possible invitació a 
Crawford), línea més dura amb Putin, reforçament lligams
amb Polònia i paisos petits UE (contraposició a Schroeder) 
i facilità acord perspectives financeres cimera UE 12/2005

• Eleccions regionals 3/2006 considerades revàlida aprovada
per a gran coalició. Després han començat negociacions i 
mesures dures.



Balanç gran coalició

• Entre novembre 2005 i Setmana Santa 2006 
Merkel gaudí lluna de mel amb electorat i es 
centrà en política exterior i europea, situant-se en 
posició equidistant entre Londres i París i fent
pont entre Blair i Chirac.

• Des d’aleshores s´ha complicat treball coalició al 
enfrontar-se a problemes interns.

• Canvi lideratge de SPD (Beck per Platzeck) no 
facilita tasca. 



Situació econòmica (I)
• Repte i principal obligació gran coalició és corregir 

problemes estructurals de l’economia i tornar Alemanya al 
camí del creixement i creació ocupació.

• Gran coalició sí té mandat per arreglar economia
mitjançant reformes dures (Schroeder no el tenia)

• Coalició ha de reduir atur, dinamitzar economia, sanejar
finances, sanejar sanitat pública i sistema pensions, 
reformar sistema federal, reformar fiscalitat

• Dèficit pressupostari superior a 3% PIB des del 2002



Situació econòmica (II)

• De 1980 (base 100) al 2004 el creixement
del PIB ha estat:

• fins a 212 a EEUU
• fins a 202 economia mundial
• fins a 180 Japó
• fins a 154 Alemanya
• Font: OECD National Accounts



SituaciSituacióó econòmicaeconòmica (III)/(III)/AturAtur

• Atur 10,5%, per sobre 10% des de 2002. El 1998 
quan Schroder guanyà estava a 11,3%. Per sota el 
3% 1980. (més empleats avui a BA que aturats als
1950s)

• S’ha reduit del 11,3% al 10,5% des de juny 2005. 
Tendència a baixa darrers mesos però molt 
gradualment

• 8,9 %  (2.964.000) a l’oest, 16,8 % (1.433.000) a 
l’est

• 4.397.000 aturats en total. 



Situació econòmica (IV)

• Creixement dèbil dels darrers anys (des de 
recessió 2003 i generalment des de finals dels
noranta) s’ha basat en increment exportacions
(Alemanya primera potència exportadora món) 
però gran debilitat demanda interna i de la 
inversió.

• Aposta Merkel es revifar prou demanda interna 
durant 2006 per a permetre mantenir creixement
malgrat fort increment impostos el 2007 per a 
reduir deute molt elevat.



Perspectives per a gran coalició
• Enquestes mostren que electorat vol govern fort que s’enfronti a 

problemes estructurals del país (problema és les mesures concretes).
• Per tant trencament gran coalició segurament comportaria càstig

electors a CDU i SPD (tot i que CDU avantatja SPD per poc) i 
increment 3 partits oposició.

• Aquest factor i nivell alt serietat i competència ministres claus del 
govern garanteixen segurament esgotament legislatura.

• Merkel a més de naturalesa cauta i àdhuc en cas fort avantatge CDU 
enquestes probablement no s’arriscarà a noves eleccions.

• Percepció classe política alemanya i població que problemes
estructurals país no es poden postergar més.

• Per tots aquests factors es mantindrà gran coalició fins 2009, tot i que 
divisions internes a SPD poden desgastar coalició.



Enquestes
Partit 21.06

Allensbach
27.06
Emnid

28.06
Forsa

16.06 
Forschung
sgrup
Wahlen

21.06
GMS

16.06
Infratest

CDU-CSU
35,3 34 33 39 37 37

SPD 30,5 31 30 32 30 30

FDP 11,5 11 13 9 11 10

Verds 9,2 10 9 8 10 9

Linke 10,3 10 10 9 9 10



Envelliment i cost pensions

• Finançament públic pensions =12% PIB 
(ratios més alts països OCDE)

• Proporció població més gran 65 de 18% ara 
a 30% el 2035



Baixa taxa participació laboral 
població gran

• Només un 39% dels alemanys entre 55 i 65 
treballen

• Objectiu Agenda Lisboa per al 2010 és 50%
• Suècia 65%, Noruega 68%, Japó 63%, EEUU 

59% Regne Unit 56%, Espanya 41%, França 40%, 
Alemanya 39%, Itàlia 39%

• Mitja OCDE 51%

• Font:OCDE



Causes

• Jubilació als 60 (5 anys abans previst llei) possible
amb pensió complerta si s’ha estat aturat un any.

• Nombrosos incentius per a la jubilació anticipada 
introduïts fa anys especialment però no única per a 
facilitar tancament empreses de sectors no 
productius (carbó, acer, dressanes, sector públic).

• Actitud negativa de les empreses envers
assalariats/treballadors més grans.

• Millorar qualificació treballadors més grans amb
nivells baixos perquè sempre han estat a indústries
ara en decliu.



Reformes sistema pensions

• Augments edat jubilació governs CDU-FDP.
• Gran coalició pactà augmentar edat jubilació dels

65 als 67 anys però introduir-ho de manera molt 
gradual (a partir 2012 fins 2035).

• Persones  havent cotitzat 45 anys podran jubilar-se 
als 65 com fins ara.

• Implementació costarà per oposició població.
• Mesura impopular però necessària.



Reforma sanitat
• Sanitat pública ineficient i costosa malgrat retocs el 2003.
• Sistema perd entre 6.000 i 10.000 milions anualment.
• Objectiu controlar despesa i augmentar ingressos sense

incrementar contribucions (encareixen molt mà d´obra)
• CDU i SPD encara debaten tema.
• SPD vol augmentar despesa en 45.000 milions amb algun

impost a canvi reduir contribucions. CDU rebutja augment
impost.

• Proposta creació fons amb contribucions assalariats, 
empreses i ingressos fiscals, repartiria entre diferents
asseguradores. Més transparència al separar ingressos de 
despeses i permetre identificar asseguradores i metges
ineficients. Més facilitat per canviar asseguradora
augmentarà eficiència al haver-hi més competència.



Reformes mercat laboral

• CDU feia campanya amb mesures per a 
liberalitzar mercat laboral:

• Facilitar acomiadament treballadors en petites i 
mitjanes empreses.

• Reduir aplicació convenis col.lectius..
• Allargar periode de prova de treballadors durant el 

qual acomiadament més fàcil.
• SPD s’oposa a aquestes mesures però potser en 

forma molt més moderada alguna pot ser aprovada



Reformes sistema educatiu

• Sistema universitari extramadament generós fins
fa pocs anys (estudis gratuits indefinidament, 
subvencions altes per a vivenda, llibres, 
alimentació) resultat Dauerstudenten

• 5 Lander (Baden-Wurttemberg, Baviera, 
Hamburg, etc.) han introduit taxes universitàries a 
pagar a partir de cert número anys permanència a 
universitat (500 Euros per semestre)

• Protestes no semblen massa fortes



Política fiscal

• Increment IVA del 16 al 19 a partir del 2007. Proposta
original Merkel en campanya era utilitzar ingressos per a 
reduir contribucions a l’asseguranca atur (clau en 
encariment factor treball) .

• Negociació amb SPD comporta que 2/3 parts ingressos
aniran a reducció deute públic.

• Mesura molt polèmica criticada per sindicats, patronal, 
partits oposició (lliberals i esquerra), instituts d’estudis.

• Govern afirma que consum intern s’haurà revifat quan 
entri en vigor IVA més elevat, pessimistes temen petita
recuperació demanda interna es frenarà en sec.



Política fiscal (II)
• Increment impost sobre la renta (“impost sobre els

rics”. Aprovat ahir
• CDU-FDP havien fet campanya prometent reduir-

impost renta però realitat negociació coalició i 
estat desastrós finances obligà Merkel a acceptar
augment per als més rics.

• Mesura no negociable per a SPD.
• Tipus per a individus amb ingressos superiors a 

250 000 i famílies amb 500 000 passa de 42% a 
45%

• Imprescindible per a reduir ja dèficit i deute.
• 2007 només aportarà 250 milions per exclosió

molts ingressos.



Política fiscal (III)

• Impost sobre empreses: CDU i SPD volen reduir-
lo des de 2003 però encara estan negociant els
detalls.

• Tipus nominal actual 38% (tercer més alt paisos
desenvolupats). Competència fiscal paisos est
alicient per a reforma.

• Proposta reforma Steinbruck reduiria tipus
nominal a 30%, per sota promig majoria grans
economies Europa occidental.

• Tipus únic 25-30% sobre plusvalues



Politíca fiscal (IV)
• Simplificació sistema fiscal i eliminació deduccions: 

promesa electoral CDU, SPD està d’acord en principi però
s’oposa a eliminacions de deduccions per persones que fan 
torns de nit. Eliminació deduccions per a construcció i 
renovació vivendes més probable.

• Acord 29-06 (votació ahir Bundestag) entre CDU i SPD 
elimina bastantes subvencions, desgravacions i 
deduccions: per a desplaçaments a feina només es podrà
deduir a partir km. 31, menys subvencions famílies amb
fills grans a càrrec, desgravació estalvis retallada en 50% 
(fins a 750 per persona i 1500 per matrimoni no tributa, 
meitat que abans)



Reducció deute

• Amb mesures fiscals explicades i d’altres com
increment de la setmana laboral per a funcionaris
en una hora (de 40 a 41 hores) coalició vol reduir
dèficit fiscal en 35.000 milions el 2007 i cumplir 
amb criteri pacte estabilitat el 2007.

• Govern ha pres mesures impopulars però
necessàries (i donat exemple amb pagues extra 
Nadal alts funcionaris).

• Cumpliment Pacte Estabilitat dependrà creixement
economia. 



Reforma sistema federal
• Poders Laender a Càmara alta (Bundesrat) dificulten 

governabilitat i allarguen procediment legislatiu. Bundesrat
sovint controlat per partit oposició (CDU durant era 
Schroeder i SPD durant era Kohl).

• Nombre lleis que requeriran aprovació per part Bundesrat
disminuirà del 60% al 30%.

• A canvi 16 Laender tindran més competències en política 
educativa i altres àmbits (àdhuc regulació “Biergarten”!).

• Acord pràcticament assolit entre CDU i SPD (requereix
esmena Constitució i majoria 2/3 Bundestag).

• Però per assolir acord s´ha deixat de banda tema fluxes 
financers entre Laender i govern federal.



Política europea (status quo)

• Apropament a Londres sense excessiu allunyament de París.
• Més inclusió EM petits i Polònia (tema gaseoducte Bàltic complicat).
• Merkel promourà l’agenda de mesures concretes de Barroso.
• Status quo en tema Turquia malgrat oposició CDU (almenys proper

any)
• En temes com armonització fiscal, reforma regulacions ajudes a nivell

UE, directiva liberalització serveis, nous impostos europeus (taxa
sobre fluxes capitals especulatius o sobre bitllets avió), postura UE a 
ronda Doha, reforma PAC i reestructuració pressupost UE govern
alemany tindrà una posició més propera a Regne Unit, Irlanda i EM est
que Schroeder pero tampoc tan liberal com hagués volgut Merkel per
presència SPD al govern.



Política energètica

• CDU-CSU està reobrint debat nuclear però
SPD es nega a fer marxa enrera

• Postura alemanya en desenvolupament
política energètica comuna europea decisiva



Conclusions (I)

• Govern si realment vol cumplir expectatives
població estarà centrat en reformes internes 
i no tindrà molt temps per a política europea 
i exterior.

• Degut a serietat situació i amenaça pèrdues
per a CDU i SPD coalició seguirà endavant
fins 2009



Conclusions (II)

• Metodologia implementació i resultat
reformes estructurals alemanyes poden ser o 
no model per a altres economies europees.

• Política europea i exterior no sofrirà grans
canvis per l’èmfasi en temes interns, per
presència SPD i àdhuc per certa evolució
CDU (menys atlanticista que era Kohl)
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