
Külügyi és Külgazdasági Intézet

     KKI 4:1
Hozhat-e újat hazájának az EU-n belül
a francia jobboldal?



KKI 4:1
A Külügyi és Külgazdasági Intézet időszaki kiadványa

Kiadó:
Külügyi és Külgazdasági Intézet

Szerkesztő:
Csornai Zsuzsanna – Külügyi és Külgazdasági Intézet

Csornai Zsuzsanna – Külügyi és Külgazdasági Intézet
Fülöp Anna – Külügyi és Külgazdasági Intézet

Koller Boglárka – Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Soós Eszter Petronella – Francia Politika Blog

Szerkesztés és tördelés:
Tevelyné Kulcsár Andrea

A kiadó elérhetősége:
H-1016 Budapest, Bérc utca 13-15.

Tel.: + 36 1 279-5700
Fax: + 36 1 279-5701
E-mail: info@ifat.hu

http://kki.gov.hu

Fotó:
Creative Commons

 http://traveljapanblog.com/

© Külügyi és Külgazdasági Intézet, 2017



2017/2

 Hozhat-e újat hazájának az EU-n belül a francia jobboldal? 3

A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol 
röviden ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk 
a magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd 
elősegítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: „Hozhat-e 
újat hazájának az EU-n belül a francia jobboldal?”

Koller BoglárKa

Franciaország az európai integráció alapító tagja, így a belpolitikában zajló 
folyamatai mindig is kiemelt hatással voltak az európai egységfolyamat ki-
menetelére. Az országban 2017 tavaszán elnökválasztás lesz, melynek első 

fordulóját április 23-án, a másodikat május 7-én tartják. Így a máltai elnökség alatt 
az Európai Unióban zajló politikai folyamatokat is alapvetően meghatározza majd a 
francia belpolitikai versengés és választási kampány.

A jelenlegi elnök, a szocialista François Hollande 2016 decemberében kijelentet-
te, hogy nem indul újra az államfői tisztségért. Döntését a népszerűtlenségi rekordja 
indokolta, de az a meggondolás is, hogy indulása és valószínűsíthető veresége csak 
a szélsőjobb szavazóinak a számát növelné. A baloldali elnökjelölt-állító választás 
még csak most zajlik. A közvélemény-kutatási adatok szerint azonban jelenleg 
egyikük sem számít valóban esélyesnek a tisztségre.

A következő francia elnök az ideológiai spektrum jobb, illetve szélsőjobb ol-
daláról érkezhet. A Köztársaságiak (Les Républicains, LR) végső jelöltje, François 
Fillon szuverenitáspárti Európa-politikával, a bevándorlás korlátozásával és a Mar-
garet Thatcher ihlette neoliberális/monetarista – a megszorításokat favorizáló, az 
állami kiadások csökkentését célzó – gazdaságpolitikával, a munkahét meghosz-
szabbításával, a nyugdíjkorhatár kitolásával készül, ami, úgy tűnik, egyelőre tetszik 
a konzervatív szavazók nagy részének.

Fillon legfőbb kihívója a Nemzeti Front (Front national, FN) szélsőjobboldali po-
litikusa, Marine Le Pen, aki a nacionalizmus, protekcionizmus és iszlámellenesség 
köré építi a kampányát. Célkitűzése, hogy az elnökválasztás első fordulójában Fillon 
előtt végezzen. Rajtuk kívül – nevető harmadikként – a korábbi baloldali gazdasági 
miniszter, de most függetlenként induló Emmanuel Macron rúghat még labdába, de 
a legvalószínűbb az, hogy a fináléban Fillon–Le Pen-meccset nézünk majd.

Európa szempontjából a francia elnökválasztásnak – a 2017 őszén tartandó 
német szövetségi választásokhoz hasonlóan – az európai integráció sorsát az öt-
venes évektől meghatározó francia–német tengely alakulása miatt van különös 
jelentősége. Az új elnök személye kibillentheti jelenlegi helyzetéből, illetve újraér-
telmezheti a két ország viszonyát. A Merkel-párti européer Macron konstruktív 
partner lenne az európai egységfolyamat megreformálásában. A szélsőjobb Le 
Pen számára azonban Angela Merkel az abszolút ellenség. Ő Európa menekültvál-
ságáért és iszlamizációjáért egyértelműen a német kancellárt teszi felelőssé, és a 
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francia–német tengely fenntartásának érdekében sem kíván vele együttműködni. 
A jó esélyekkel induló, konzervatív Fillon is tisztában van azzal, hogy a választási 
kampányban a francia–német tengely kapcsán meg kell majd nyilatkoznia, de az-
zal is, hogy bevándorláskorlátozó politikája feszültségeket teremthet a két ország 
viszonyában. Ennek ellenére a német kancellár szövetségest lát Fillonban – a gaz-
dasági és monetáris célkitűzések megvalósításában, illetve a szélsőjobb európai 
terjeszkedésének a megakadályozásában egyaránt. Fillon Európa-víziójának a 
közös védelem és biztonság, valamint egy szorosabb eurózónás együttműködés 
jelenti a fő pilléreit.

A 62 éves, katolikus, családpárti politikus igen nagy népszerűségre tett szert az 
iszlámról publikált könyvével, amelyben bírálta a jelenlegi francia politikát, amiért az 
nem tett eleget az iszlám terrorizmus legyőzéséért. Fillon fontosnak tartja hazája 
keresztény gyökereinek a hangsúlyozását, és háborút hirdet a szélsőséges iszlám 
ellen. E harcban pedig szövetségeseket keres, s adott esetben Oroszországra is 
számít. Megválasztása esetén tehát Fillon új fejezetet nyithat a francia bel- és Euró-
pa-politikában egyaránt, amivel új szövetségeseket szerezhet az Európai Unióban, 
ugyanakkor az uniós intézmények vezetői, a döntéshozók és tagállami vezetők kö-
rében ellenségessé váló légkörre is számíthat.

Térségünk szempontjából Fillon elnökké választásának lehetséges pozitív hatá-
sai közé tartozik, hogy visszahozhat az európai politika mainstream vonalába olyan 
elemeket (például a radikális iszlám terjedésének problémaként történő meghatá-
rozása), melyek eddig az Unió magját jelentő tagállamokban tabunak számítottak. 
Magyarország kül- és Európa-politikájához közelebb állnak Fillon elképzelései, mint 
elődjéé (különös tekintettel a bevándorláspolitikára), ezért megválasztása lágyíthat-
ja a visegrádiak – és benne Magyarország – Unión belüli különutas imázsát is.

Csornai ZsuZsanna

Franciaországban négy év után májustól ismét jobboldali elnök veheti át a veze-
tést. A közvélemény-kutatások szerint a Köztársaságiak elnökjelöltje, François 
Fillon vagy a Nemzeti Front vezetője, Marine Le Pen győzelme várható. 

A jelenlegi francia elnök, François Hollande politikáját számos kritika érte, 
mind politikai értelemben, mind pedig vezetői kapacitásait illetően, így az őt kö-
vető elnök mindenképpen nagyobb társadalmi támogatottsággal valósíthat meg 
ambiciózusabb terveket. Az Európai Bizottság (EB) az évek során számos ajánlást 
fogalmazott meg Franciaország számára; az ország már 2009 (tehát még Nicolas 
Sarkozy elnöksége) óta túlzottdeficit-eljárás alatt áll, és az EB hiányolja a liberalizá-
ciós törekvéseit is. Mindemellett a magas munkanélküliség folyamatos nehézséget 
ró a francia gazdaságra, amivel a következő elnöknek hatékonyabban kell majd 
megbirkóznia. A szocialista Hollande népszerűtlenségén viszonylag könnyen 

http://www.bva.fr/data/sondage/sondage_fiche/1938/fichier_intentions_de_vote_-_vague_8_-_pop2017_-_12_janvier_2017adbe6.pdf
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felkapaszkodhat a jobboldal, ami nemcsak a belügyeket tekintve erősítheti Fran-
ciaországot, de európai uniós viszonylatban is megalapozhatja a francia politika 
növekvő szerepét és jelentőségét.

Abban az esetben, ha Fillon lesz a következő elnök, gazdasági megszorításokra 
és strukturális változtatásokra lehet számítani. Feltett szándéka, hogy Németor-
szággal partneribb viszonyt alakít ki, ahhoz viszont szükséges a gazdasági előírások 
betartása. Ha a Fillon által ígért reformokkal – a köztisztviselői szféra csökkentése, 
adóreformok, a beruházások növelése – sikerül olyan strukturális változásokat elérni, 
amelyek pozitívan hatnak a francia gazdaság növekedésére, akkor az ország jelentős 
előnyökkel pozícionálhatja magát a későbbiekben az EU döntéshozásában is.

Míg Fillon nem tekinthető euroszkeptikusnak, addig Le Pen határozott célja Fran-
ciaország EU-ból való kiléptetése. Ez a nacionalizmus és a protekcionizmus sokkal 
erőteljesebb megvalósítása lenne, mint amit a konzervatív jelölt tervez. Ez pedig 
egyúttal azt jelentené, hogy az EU-n belüli elhelyezkedés elsődleges motivációját 
a nemzetállami érdekek képeznék, ami az EU megosztottságát tovább növelné. Ez 
esetben francia vezetéssel létrejöhet egy esetleges EU-szkeptikus tagállami cso-
portosulás, ami az uniós migrációs politika radikális megváltozását is maga után 
vonná.

A franciák vezető szerepének egyik kulcseleme a német–francia tengely ala-
kulása is. François Fillon politikai elképzelései a Németországgal való kapcsolat 
tekintetében is sokkal mértéktartóbbak, mint Le Pen tervei. Fillon egyetért a német 
fiskális megszorításokkal, ennek következtében a francia gazdaság helyreállításával 
is. Ez a német–francia kapcsolatok fejlődését és hatékony együttműködését ered-
ményezheti. Ezzel szemben a Le Pen által képviselt politika a német megszorítások 
ellen foglal állást, így esetleges elnöksége idejére a két ország viszonyának elhide-
gülése és radikális megromlása predesztinálható.

Az eltérő gazdasági megközelítések mellett egy dologban mindkét elnökjelölt 
egyetért: az Oroszországgal Hollande és Merkel által fenntartott kapcsolatoknál 
szorosabbra kívánják fűzni a francia–orosz viszonyt. Így Oroszország kérdésében 
az EU-n belül a német–francia tengely megosztottsága fog dominálni.

Továbbá azt sem szabad elfelejteni, hogy a Brexittel teljesen új erőviszonyok 
alakulnak ki az Európai Unión belül, ami Franciaország szerepét jelentősen meg-
növelheti. A britek távozása a piacorientált gazdaságpolitika háttérbe szorulását 
jelenti, s ez a franciáknak az EU-n belüli gazdasági versenyképességére pozitívan 
hathat. Egy megerősödött Franciaország a mediterrán országok államközpontú 
gazdaságpolitikájának a vezetőjévé válhat, így a németek dominanciáját kiegyen-
lítheti. A gazdasági előretörésen túl pedig a védelempolitika terén elvitathatatlanul 
megnő Franciaország szerepe az EU tagállamai között.

Így elmondható, hogy a francia jobboldal – a hajdani gloire egyfajta újraértel-
mezéseként – kifejezetten megerősítheti és növelheti Franciaország szerepét az 
Európai Unión belül. Ezt azonban a két jelölt eltérő módon képzeli el: Fillon, ígéretei 
alapján, egyértelműen az EU keretein belül, de ha Le Pen kerül hatalomra, akkor a 
francia gloire hosszú távon nem az EU-n belül válik majd értelmezhetővé.

http://www.opencitiz.com/frances-economic-reform-outlook-fillon/
http://www.opencitiz.com/frances-economic-reform-outlook-fillon/
http://www.politico.eu/article/france-president-germany-fillon-macron-lepen-berlin-austerity-euro-eu/
http://www.politico.eu/article/france-president-germany-fillon-macron-lepen-berlin-austerity-euro-eu/
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Fülöp anna

François Fillon, a Köztársaságiak elnökjelöltje 2016. november 27-én, a francia 
jobboldali előválasztás második fordulójában közel hárommillió szavazatot 
kapott, így a 2017. áprilisi, illetve májusi (kétfordulós) elnökválasztás fő esé-

lyesévé lépett elő. Fillon a programja szerint két éven belül az ország gazdasági 
és politikai megújulását szeretné elérni, és öt év alatt – Németországot felvált-
va – az Európai Unión belül vezető szerepre kíván szert tenni. Ezt az ambiciózus 
programot a nemzetközi erőviszonyok átrendeződésére és a francia nagyhatalmi 
rang visszaszerzésére építi. A gaullista hagyományoknak megfelelően eleve visz-
szautasítja, hogy hazája az Egyesült Államok csatlósa legyen, ami azt jelzi, hogy 
Donald Trump politikai vonalával szembe fog szegülni. Ugyanakkor az Európai Unió 
Oroszországgal szembeni szankciópolitikáját elutasítja, mivel az károsítja a fran-
cia mezőgazdaság exportérdekeit. Az Ukrajna és Szíria vonatkozásában folytatott 
nyugati Oroszország-politikát pedig egyértelmű kudarcnak ítéli, ezért a francia kül-
politika irányvonalát teljes mértékben felül fogja vizsgálni.

Fillon Európa-programjában abból indul ki, hogy a Brexit François Hollande 
és az európai vezetők tehetetlenségének a következménye, az identitásválságban 
szenvedő, széteső Európai Unió pedig a fejlődés és a szabadság akadályának bizo-
nyult, így politikájának más irányt kell adni. A maastrichti szerződés ellen szavazó, 
antiföderális elveket valló jobboldali elnökjelölt Franciaország szuverenitásának 
és függetlenségének hangsúlyozásával egyértelműen szembemegy a német fö-
derációs törekvésekkel. Vagyis a nemzetek Európáját támogatja az Európai Unió 
szövetségi állammá alakítása helyett. A szubszidiaritás elvére alapoz, és az EU-t 
úgy akarja átszervezni, hogy annak hatásköre néhány fontos területre korlátozódjon.

François Fillon hazáját a megújulás motorjának tekinti, hiszen az az európai in-
tegráció alapító tagállama, húzóereje. Meggyőződése, hogy Franciaországnak az 
első helyet kell elfoglalnia. E változás élére kíván állni, a többi tagállamot ráébresztve 
arra, hogy Európát az Egyesült Államok és Kína által is tiszteletben tartott partnerré 
kell formálni. Franciaország ugyanis az egyetlen ország, amelyet demográfiai po-
tenciálja, munkaerejének termelékenysége, infrastruktúrája, közszolgálati szférája, 
régiói, kultúrája, világvállalatai és – a kontinensen egyedüli operatív – hadereje ké-
pessé tesz az Európai Unió átalakítására.

Fillon szerint azonban az elmúlt húsz évben hazája befolyása visszaesett, az 
európai integráció tévútra terelődött, államai elvesztették autonómiájukat. Németor-
szág egyszerre partner és versenytárs az Unió vezetéséért folytatott küzdelemben. 
Franciaország csak akkor lesz hiteles Németország szemében, ha az euróövezetre 
összpontosított átalakítási tervével párhuzamosan megvalósítja belső reformjait. 
Fillon három irányt jelölt ki: az állampolgárok biztonsága érdekében a külső határok 
ellenőrzését, a szabályozott bevándorlást, a közös védelmet; az euró tartalékva-
lutává alakításával gazdasági és pénzügyi szuverenitást; a beruházásoknak, az 
innovációnak és a kutatásnak a nagy európai projektek szolgálatába állításával a 
tudásalapú társadalom kialakítását.

https://www.fillon2017.fr/europe/
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François Fillon szakít a francia baloldal Németországnak teljesen alárendelt 
Európa-politikájával, a Hollande elnöksége alatti, Merkelnek mindenben helyeslő, 
„csatlós” magatartással Ehelyett az Európai Uniót és az euróövezetet új útra kívánja 
terelni Franciaország vezető szerepére törekvő, markáns Európa-programjával.

soós esZter petronella

Bár e sorok írásának idején (2017. január közepén) egyre szorosabbnak tű-
nik a francia választási küzdelem (François Fillon gyengülése és Emmanuel 
Macron egyre erősödő harmadik helye miatt), még mindig a Fillon-elnökség 

a legvalószínűbb 2017-es forgatókönyv. Ugyanakkor az sem mellékes, hogy a hely-
zet jelenlegi állása szerint két jobboldal – a republikánus és a radikális – csap majd 
össze az elnökválasztás második fordulójában. A címben feltett kérdésre adott 
válaszom csak a legesélyesebb jelöltre, illetve a republikánus győzelemre, így a 
Fillon-forgatókönyvre vonatkozik.

Az Európai Unió alapvetően olyan politikai rendszer, amely az elmúlt francia 
nagyhatalmiság egyfajta meghosszabbításának az egyik, ha nem a legfontosabb 
eszköze. Az V. köztársaság külpolitikai hagyományait követve, elvileg nem csak a 
jobboldal, de minden francia kormányzat számára hasznos az EU és a német–fran-
cia együttműködés: mindkettő a gloire megszerzésének kiemelt eszköze.

Csakhogy Hollande elnök nem használta ezeket az eszközöket a hagyományok-
nak megfelelően, belpolitikai-ideológiai okokból egyedül hagyta Németországot és 
a német gazdasági erőt (pedig a látványos német hegemónia nemcsak a németek, 
hanem az európai integráció megítélésének sem előnyös). Ezért az Hollande-
korszakhoz képest aktívabb, a francia–német motort jobban működtető politikára 
számítok 2017 májusa után. Ez szimbolikus okokból is fontos: a franciák ismét a 
„nagyok között” láthatják majd az államfőjüket, azaz visszatérhetnek a látványos 
német–francia különegyeztetések, melyek a Merkozy-tandem időszakában sok-
szor legalább olyan érdekesek voltak, mint egy-egy tanácsi találkozó.

François Fillon – a szuverenizmus hagyományait felelevenítve – „nemzetállami 
alapokon nyugvó Európában gondolkodik”, azt tartja ugyanis az euroszkepticizmus 
és a populizmus elleni harc egyik zálogának. Visszanyesné és fókuszáltabbá tenné 
például az Európai Bizottság hatásköreit, ugyanakkor nem zárja ki, sőt egyenesen 
kívánatosnak tartja, hogy bizonyos területeken szorosabb együttműködés való-
suljon meg a tagállamok között. Az eurózóna-politika irányítását például kiemelné 
a jelenlegi intézményrendszerből, és egy külön főtitkárság életre hívása mellett az 
állam- és kormányfők hatáskörébe utalná. Ezzel párhuzamosan egy átfogó gaz-
daságstratégia megvalósítását bízná az Európai Központi Bankra, végső célként 
megjelölve a fiskális uniót, így az államadósságok mutualizálását. Fillon szoro-
sabb együttműködésben gondolkodik a határvédelem és a menekültügy kapcsán 
is. Azt ígéri ugyanakkor, hogy a francia nagyság európai visszaállításához olyan 
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piacbarát belső reformokat valósít meg, melyek javítják az ország versenyképessé-
gét, növelik a tekintélyét, szélesítik a mozgásterét – és nem utolsósorban polírozzák 
Franciaország sajtóját is, amely az elmúlt években, különösen angolszász területen, 
kifejezetten rossznak volt mondható.

Amennyiben Fillon képes megvalósítani ezt az ambiciózus, de kockázatos 
programot (megvalósíthatósága belpolitikailag az ígért gazdasági intézkedések 
népszerűtlensége miatt kérdéses, de német részről sem minden szempontból 
elfogadható), az mindenképpen azt jelenti, hogy az Unió kilendül a jelenlegi bénult-
ság állapotából. Történeti szempontból ez minden bizonnyal jelentős dolog lenne. 
Amennyiben a történelem úgy értékeli, hogy az integráció fejlődött, s fenntartható, 
és a közösség világpolitikai befolyását erősítő irányba történt az elmozdulás, akkor 
utólag majd kimondhatjuk, hogy sok szempontból a francia gloire újabb, EU-n belüli 
fejezetének lehettünk a tanúi.

Csakhogy egyrészt a Fillon-programban sok a nyitott kérdés (pl. szerződésmó-
dosítás, intézményi hatáskörök problémája), másrészt a következő francia elnök és 
vele Franciaország mozgásterét, befolyását és erejét alapvetően az határozza majd 
meg, hogy képes lesz-e végrehajtani az ígért gazdasági reformokat. S ha képes is 
lesz, azok meghozzák-e a növekedést, a csökkenő munkanélküliséget, s mindezzel 
együtt az önbizalmat is a franciáknak? Az ország 2017–2022 közötti nemzetkö-
zi ambícióinak a sikerességét továbbá nemcsak az határozza majd meg, hogy a 
következő elnök ügyesebbnek bizonyul-e a reformok véghezvitelében és a német–
francia motor működtetésében, hanem hogy képes lesz-e alternatív eseti koalíciók 
építésére is. Hollande elnökben a szándék erre is megvolt, de eredményeket felmu-
tatni alig tudott.

A kézirat lezárásának ideje: 2017. január 26.
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