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Fejérdy Gergely              Franciaország Európa-politikájának főbb kérdései

Bevezetés

A 2012. május 6-án 51,63%-kal megválasztott új köztársasági elnöktől, François 
Hollande-tól nem csupán a francia állampolgárok várják ígéretei megvalósítá-
sát, de a világ is kíváncsian figyeli – az új államfő hatvanpontos programjában 

megfogalmazottak tükrében – Franciaország külpolitikai lépéseit. Az európai kérdések, 
melyek a kampányban is kivételes hangsúlyt kaptak, különösen az érdeklődés középpont-
jában állnak.

A leköszönő, energikus, és döntéseivel partnereit sokszor meglepő Nicolas Sarkozy 
után többen úgy látják, hogy kiszámíthatóbb, következetesebb francia elnökkel számolhat 
az Európai Unió. Azt, hogy ez valóban így lesz-e, korai megítélni, de egyelőre inkább 
úgy tűnik, hogy François Hollande is tartogat meglepetéseket az európai kérdéseket ille-
tően. Továbbá a pénzügyi válság okozta problémák, Franciaország gazdasági, társadalmi 
nehézségei is mind olyan tényezők, amelyek kiszámíthatatlan helyzeteket idézhetnek 
elő, és ezzel az új francia elnököt is eltéríthetik a kampányban megfogalmazott Európa-
politikájának következetes megvalósításától.

A François Hollande által a napokban bemutatott munkatársainak, azaz első kormá-
nyának az összetétele is több kérdőjelet hagy maga után Európát illetően. Míg a volt 
némettanár, Jean-Marc Ayrault miniszterelnöki megbízatása felfogható a Berlin felé tett 
egyfajta gesztusként, és ezzel a francia–német vonatkozásban pozitív tényező is lehet, 
addig a 2005-ben az európai alkotmánytervezet ratifikációja ellen kampányoló – ma 
magát mélyen európainak valló – Laurent Fabius és Bernard Cazenave külügy-, illetve 
európai ügyekért felelős miniszteri kinevezése inkább megdöbbenést kelt. (A Le Monde 
2012. május 18-i számában Alain Frachon úgy véli, Hollande választása azért esett a 
két politikusra, mert ezzel a lépéssel az euroszkeptikusokra is hatást lehet gyakorolni és 
esetleg Európa oldalára lehet őket állítani, illetve a 2005-ös referendum kapcsán a francia 
szocialista párton belül kialakult ellentéteket is el lehet simítani.) Szintén nehezen magya-
rázható, hogy Jean-Pierre Jouyet – François Hollande egyik legközelebbi barátja, Jacques 
Delors volt munkatársa, elismert pénzügyi szakember, az euró franciaországi bevezeté-
sének egyik kivitelezője, az első és második François Fillon-kormány európai ügyekért 
felelős minisztere – nem került be az új elnöki stábba.

Még ha sok is az ismeretlen tényező, és az első személyi döntések szintén inkább a meg-
lepetés erejével hatnak, a François Hollande vezette Franciaország Európa-politikájának 
főbb kihívásai és elképzelései körvonalazhatóak.
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http://bruxinfo.hu/cikk/20120507-hollande-alatt-kiszamithatobba-valhat-franciaorszag.html
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Az európAi növekedés serkentése

A várakozásoknak megfelelően, François Hollande – a kampány időszakában éles 
vitákat kiváltó – európai uniós politikai elképzeléseinek tisztázása felé tesz 
elsőként lépéseket. Az új francia elnök távolodóban van korábbi, provokatív ki-

jelentéseitől, amelyekben a 2012. március 2-án aláírt, s három állam által már ratifikált, 
fiskális paktum újratárgyalását helyezte kilátásba. François Hollande a maastrichti kri-
tériumok szigorúbb betartását előirányzó, megszorító politikai koncepcióval szemben a 
növekedésorientáltabb szemlélet felé szeretné elmozdítani az Európai Uniót, de ma már 
úgy tűnik, nem kívánja a huszonöt tagállam által támogatott, nagyobb költségvetési fe-
gyelmet biztosító pénzügyi megállapodást megtorpedózni, inkább annak kiegészítését 
szeretné elérni. Elképzelése tehát közelít az Európai Központi Bank (EKB) elnökének, 
Mario Draghinak az április 25-én megemlített és május 3-án kifejtett javaslatához. 
A mérvadó elemzések gyakorlatilag egyetértenek abban, hogy François Hollande támo-
gatni fogja a fiskális paktum francia ratifikációját, ha sikerül valamilyen módon érvényre 
juttatni saját álláspontjának elemeit.

Ezt az új francia pénzügyminiszter 2012. május 17-én, a BFMTV-nek adott interjújá-
ban is megerősítette. Pierre Moscovici jelezte, hogy Párizs addig nem kívánja ratifikálni 
az uniós fiskális paktumot, amíg az ki nem egészül növekedésösztönző elemekkel is. 
Maga az új francia elnök egyébként már korábban értésére adta a világnak, hogy ennek az 
európai pénzügyi megállapodásnak a központi elemét, az ún. „aranyszabályt” nem fogja 
Franciaország az alkotmányba integrálni, mert ez utóbbi módosítása politikai és technikai 
szempontból is nehézségbe ütközhet.

François Hollande elkötelezettnek és taktikázónak tűnik ebben a kérdésben. Meg 
kell állapítani, hogy egyelőre sikereket is elkönyvelhet, hiszen a fiskális paktum újra-
tárgyalásának lebegtetésével elérte egyik célját: napirendi pont, sőt központi téma lett 
a növekedési paktum kérdése. Az európai vezetők, José Manuel Barroso, Herman Van 
Rompuy, illetve az államfők (elsősorban az eurózóna recesszióba hajló országaié) közül 
többen kifejezésre juttatták, hogy támogatják az ötletet, sőt megfelelő garanciák mellett 
Németország sem ellenzi. Nagy kérdés azonban az, hogy ki, milyen növekedési paktu-
mot kíván. Vélhetőleg François Hollande és – többek között – az olasz, illetve a spanyol 
miniszterelnök (Mario Monti és Mariano Rajoy) a gazdasági fellendülés költségvetési 
eszközökkel való serkentésétől sem zárkózna el, miközben Berlin és Brüsszel minden 
költségvetési hiányt és államadósságot növelő elképzelést teljesen kizár. Meg kell jegyez-
ni, hogy az új francia elnök tárgyalási pozíciói ebben a kérdésben nem feltétlenül erősek; 
ez annál inkább is így van, mert a látszat ellenére maga a növekedéspárti tábor sem egy-
séges. Például miközben a britek vagy az olaszok elsősorban a szerkezeti reformokkal, 
liberálisabb módszerekkel próbálnák élénkíteni a gazdaságot, François Hollande jobban 
hisz a Keynes-féle elméletben és a ciklikusan, közpénzekből finanszírozott beruházá-
sokban. Mindazonáltal, a francia államfő konkrét elképzelései és javaslatai ma még csak 
nagyvonalakban ismertek csupán.

http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Economie/Moscovici-pas-de-ratification-du-traite-budgetaire-europeen-sans-volet-de-croissance-_NG_-2012-05-17-807377
http://bruxinfo.hu/cikk/20120507-hollande-alatt-kiszamithatobba-valhat-franciaorszag.html
http://bruxinfo.hu/cikk/20120507-hollande-alatt-kiszamithatobba-valhat-franciaorszag.html
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Még az elnökválasztások két fordulója között, 2012. április 25-én, François Hollande 
jelezte, hogy az európai gazdaság fellendítését szolgáló további terveit megválasztása 
esetén már hatalomba lépése másnapján memorandumba foglalva juttatná el a tagor-
szágok vezetőihez. Győzelme után megerősítette, hogy az ígért javaslatokat tartalmazó 
dokumentum készülőben van. A május 15-i Merkel–Hollande-találkozón elhangzottak 
értelmében május 23-án fogják megismerni a pontos elképzeléseket az európai állam- és 
kormányfők. A tervek szerint a június végi csúcsra Németország és Franciaország közös 
álláspontot is ki fog alakítani a kérdésben.

A készülőfélben lévő francia dokumentumnak négy pontja ismeretes; ezek olyan in-
tézkedéseket sürgetnek, amelyek nem tűnnek teljesen elfogadhatatlannak az EU27-ek 
körében. Az új francia elnök a gazdaság fellendítése érdekében a Bizottság által már 
korábban felvetett, s az Európa Parlamentben szintén régóta napirenden lévő „projekt-
kötvények” kibocsátását (elsősorban infrastrukturális fejlesztésekre, zöldberuházásokra), 
az Európai Beruházási Bank tőkéjének emelését, a fel nem használt strukturális alapok 
átcsoportosítását és a pénzügyi tranzakciós adó bevezetését kívánná gyorsan elfogad-
tatni partnereivel. A többek között a növekedés témakörének szentelt, május 23-án sorra 
kerülő, informális találkozóra François Hollande ezekkel a témákkal készül. Vélhetően 
szóba fognak kerülni olyan, a francia elnök által még jelöltként, a kampány időszakában 
emlegetett, sokkal provokatívabb elképzelések is, mint az Európai Központi Bank feladat-
körének módosítása és az eurobond bevezetése.

A német–frAnciA viszony várhAtó AlAkulásA

François Hollande mindazonáltal tisztában van azzal, hogy javaslatait és elképzeléseit 
kénytelen lesz elsőként a német kancellár asszonnyal megvitatni. Angela Merkel – aki 
megválasztásáig nyíltan Nicolas Sarkozyt támogatta, a szocialista jelöltet még fo-

gadni sem volt hajlandó – május 15-én „kitárt karokkal várta” az Elysée-palota új urát 
Berlinben. Hollande már megválasztása előtt jelezte, hogy – a várakozásoknak megfelelő-
en – első külföldi útja, már a hatalomba lépése napján, Németországba fog vezetni. (Ezt a 
látogatási folyamatot Jacques Chirac indította újra, 2000. június 26-án. Így aztán Angela 
Merkelnek 2005. november 23-án, egy nappal kancellári posztjának elfoglalása után, az 
első útja Párizsba vezetett, ahol Chirac fogadta. Nicolas Sarkozy pedig 2007. május 16-án, 
hivatalba lépése napján ment Berlinbe.) Jóllehet, a meteorológiai viszonyok miatt kissé 
körülményesen, de a francia elnök és a német kancellár közötti első tényleges találkozóra 
2012. május 15-én este sor került. Az esemény legfontosabb célja az ismerkedés – a két 
politikus először találkozott személyesen – és az álláspontok egyeztetésének metódusáról, 
menetrendjéről történő megállapodás volt. François Hollande a berlini sajtótájékoztatón 
hangsúlyozta, hogy a két ország kapcsolatában „kiegyensúlyozottságot és tiszteletteljes 
viszonyt” vár. Az új francia elnök ezzel jelezte, hogy az ő szemében Franciaország – gaz-
dasági nehézségei ellenére is – egyenrangú Németországgal, tehát nem óhajt elismerni 
semmifajta német dominanciát.

http://elections.lefigaro.fr/presidentielle-2012/2012/04/25/01039-20120425ARTFIG00619-le-candidat-hollande-se-voit-deja-president.php
http://www.elysee.fr/president/les-actualites/conferences-de-presse/2012/conference-de-presse-franco-allemande-du-15-mai.13229.html
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Egyébiránt, François Hollande látogatására egyfajta kimért udvariasság volt jellem-
ző: a kényes témákat mind a két fél láthatóan kerülte, inkább azt hangsúlyozták, ami 
Berlint és Párizst összeköti. A francia elnök gesztusértékű kijelentést is tett, amikor ki-
fejtette azt a kívánságát, hogy 2013-ra, az Elysée-szerződés ötvenéves évfordulójára, az 
eredeti szöveget további, a két ország kapcsolatát erősítő, az ifjúság és a kultúra terüle-
tét felölelő rendelkezésekkel egészítsék ki. A német–francia egységet szimbolizálta az a 
közös kijelentés is, amely Görögország eurózónában tartására irányult. Mindez teljesen 
természetes: a francia–német együttműködés alapvető létérdeke mindkét államnak. Ez az 
egymásrautaltság azonban nem jelenti azt, hogy könnyen meg fogja találni a két politikus 
a kompromisszumokat. A gazdasági válsággal kapcsolatos német megközelítés inkább a 
strukturális reformokra és a szigorú költségvetési politikára helyezi a hangsúlyt, szem-
ben az új francia elnökkel, aki a keresletnövekedésen alapuló fellendülésben látja a 
kiutat. A „Merkozy-korszak” után minden bizonnyal kemény egyeztetések után jöhet 
csak létre – ha egyáltalán létrejön – egy „Merkollande-nak” vagy „Homernek” nevezett 
páros. Nem szabad elfelejteni, hogy Nicolas Sarkozy és Angela Merkel között sem volt 
mindig felhőtlen a viszony, és a gazdaságpolitikai, valamint az európai kérdések terü-
letein a német és a francia megközelítésben a történelmi múltban gyökerező, jelentős 
különbözőség van, ami egyáltalán nem újdonság.

2012 májusában Franciaország, úgy tűnik, rosszabb alkupozícióból indul, hiszen 
gazdasági mutatói, illetve a François Hollande által meghirdetett, optimista forgatóköny-
veken nyugvó kampányígéretek kevés reményalapot jelentenek arra vonatkozóan, hogy 
Párizs képes lesz kiegyensúlyozni Berlin minden kétséget kizáró európai dominanciáját. 
(A 2012. május 11-i európai bizottsági országjelentésből kiderül, hogy az új francia elnök-
nek a növekedést és az államháztartási hiányt illető várakozásai kevéssé megalapozottak. 
François Hollande 2012-re 0,5%-os hiánnyal számol, szemben bizottsági jelentésben sze-
replő 0%-kal, és 2013-ra 1,7%-os gazdaságnövekedést vár, a Bizottság pedig 1,3%-ost. 
Ez a különbség súlyosan érinti az ígéretek megvalósításának lehetőségét, és súlyos milli-
árdokkal növelheti az új elnök terveinek megvalósításához szükséges összeget.) Meg kell 
azonban jegyezni, hogy Angela Merkel helyzete is változóban van, hiszen közelegnek a 
2013-as választások, így nem kizárt, hogy nagyobb rugalmasságról tesz majd tanúságot. 
Mindemellett számos további tényező is jelentős mértékben befolyásolhatja a német–fran-
cia viszonyt, és a kompromisszumkeresés folyamatát. Így például a június 10-én és 17-én 
tartandó franciaországi nemzetgyűlési választások eredménye, a görög politikai válság, 
illetve a szigorral szemben egyre növekvő általános európai elégedetlenség, a szélsőséges 
politikai erők támogatottságának további növekedése mind beleszólhat a két ország kap-
csolatának alakulásába.

François Hollande, ha tesz is ugyan gesztusokat (pl. a német szakos végzettségű 
Jean-Marc Ayrault miniszterelnökké történt kinevezése), első kijelentései alapján mégis 
inkább azt láthatjuk, hogy elődjénél kevésbé szándékozik a német–francia tengely ki-
zárólagosságára építeni, és más tagállamokat is igyekszik majd jobban bevonni európai 
elképzeléseinek megvalósításába. Az új elnök pártorientációtól függetlenül, szélesebb 
körben számít a kollégáira, többek között az európai növekedés beindításában. François 
Hollande – akár a Németországra való nyomásgyakorlásként – szorosabb együttműködést 
kínál Elio di Rupo belga, Mario Monti olasz, Mariano Rajoy spanyol és Donald Tusk 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-1_en.pdf
http://www.slate.fr/story/54563/hollande-international-premiere-interview#allemagne
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lengyel miniszterelnöknek. Párizs Európa-politikájában azonban változatlanul a német–
francia tengely „fogja vinni a prímet”: az egymásrautaltság olyan fokú, hogy ez nem lehet 
másként.

François Hollande nem véletlenül emlegette az Elysée-szerződés (1963) ötvenedik év-
fordulóját, amikor annak az elképzelésének adott hangot, hogy az európai integrációt egy 
újabb nagy tervvel kell lábra állítani: „az energia Európájának” megteremtésével, amely-
nek létrehozásában Berlin és Párizs összefogása adhat példát.

A frAnçois hollAnde-féle európA

Az új francia elnök európai elképzeléseiről keveset lehet tudni pontosan, de elej-
tett mondataiból, kampányígéreteiből néhány fontosabb elemére rá lehet mutatni. 
Általánosságban az szűrhető le a beszédeiből, hogy hivatali ideje alatt leginkább 

két cél megvalósítására szeretné felfűzni ebben a témakörben a döntéseit. Egyik törek-
vése, hogy Európát újra megszerettesse a franciákkal, illetve az európai polgárokkal; a 
másik, hogy Franciaország kiszámíthatóságát, imázsát és presztízsét helyreállítsa, fel-
emelje partnerei körében. E célok megvalósításához azonban, amint azt a fiskális paktum 
problematikája, a görög válság és egyéb gazdasági, társadalmi természetű problémák is 
nyilvánvalóvá teszik, az új francia elnök túl széles mozgástérrel nem rendelkezik.

A jelek szerint François Hollande és az új francia külpolitikai vezetés az Unión belüli 
franciaországi érdekérvényesítésben nem fog elődjéhez képest változtatni. Így például 
a közös agrárpolitika költségvetési vitái területén aligha várható Párizs hozzáállásában 
bármiféle változás. Ugyanakkor Hollande az EU büdzséjének csökkentése tekintetében 
kevésbé radikális, mint Nicolas Sarkozy volt. (Ismeretes, hogy Sarkozy 2012. április 
5-én bejelentette, megválasztása esetén befagyasztaná a Franciaország által az európai 
költségvetésbe fizetendő összeget, s ezzel – számításai szerint – évi 600 millió eurót 
spórolna az államnak. Párizs nem először próbálja megakadályozni a közös büdzsébe 
befizetendő összegek növekedését. A jelenlegi kb. 19 milliárd euróval Németország után 
Franciaország az európai kiadások második legjelentősebb hozzájárulója.) Vélhetően tá-
mogatja viszont elődjének a „buy european act”-hez hasonló, a reciprocitást szem előtt 
tartó, protekcionista elképzeléseit a kereskedelem és a közbeszerzési piac területén. Az 
új elnök mindazonáltal nem ért egyet elődjének a schengeni egyezmény már folyamat-
ban lévő reformjának sürgetésével, és ellenzi az Unión belüli szabad mozgást korlátozó 
esetleges módosításokat. Nicolas Sarkozyvel ellenkező véleményen van Törökország EU-
csatlakozásával kapcsolatban is: François Hollande – a kötelező kritériumok betartása 
mellett – támogatja a felvételét. Egyébiránt, a Földközi-tenger térségében a távozó elnök 
egyik – ellentmondásos – vívmányaként is emlegetett Mediterrán Unióra támaszkodva 
szeretné, elődjéhez hasonlóan, megerősíteni Franciaország pozícióit. (Az oktatás és a kul-
túra területén szeretne nagyobb együttműködést ösztönözni, különösen az észak-afrikai 
országokkal. Talán szimbolikus az is, hogy a Mediterrán Unió újjászervezése mellett ér-
velő és a külügyi bizottságban 2010-ben jelentést tevő Vincent Peillon EP-képviselő mint 
oktatásügyi miniszter, részt vesz az Ayrault-kormányban.)

http://francoishollande.fr/le-projet
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François Hollande kampányában programjára tűzte a regionális és a kisebbségi nyel-
vek európai kartájának ratifikációjához szükséges alkotmánymódosítást, illetve magának 
az egyezménynek a franciaországi elfogadtatását. (Franciaország 1999-ben ratifikálta az 
1992-ben létrejött megállapodást, de az alkotmánybizottság nem engedte azt hatályba 
lépni, mert alkotmányellenesnek ítélte. Azóta a kérdés éles vita tárgyát képzi, mert a 
Francia Köztársaság egységének és megoszthatatlanságának elvét sérti.) Ezzel a – látszó-
lag inkább a belügyeket érintő – kérdésben való állásfoglalásával a kisebbségek védelme 
iránti elkötelezettségéről is tanúságot tett, amit több, a kérdésben érdekelt EU-tagállam 
pozitívan értékelhet (így egyik építőeleme lehet a francia–magyar kapcsolatoknak is).

François Hollande az európai gazdasági növekedés serkentésére, a nagyobb biztonság 
és az Európai Uniónak a polgárai általi szélesebb körű elfogadása érdekében felvetet-
te továbbá – történelmi példákra (pl. Európai Szén- és Acélközösség) hivatkozva – az 
„Európai Energiaközösség” ötletét. Ebben a tervben fontos helyet kap a környezetvéde-
lem és az EU-n kívüli országok felé történő, hatékonyabb közös érdekérvényesítés; de 
elemzők véleménye szerint egy ilyen vállalkozás nagyon költséges, és problémákat okoz-
hat az energiaellátás biztonsága területén.

Az új francia elnök, akinek európai elkötelezettségéhez nem fér kétség – ahogyan az 
Serge Raffy: François Hollande, itinéraire secret című könyvében olvasható, 2005-ben, 
párttársai többségével szemben, az európai alkotmányszerződés-tervezet ratifikálását tá-
mogatta, s mentoraként tartja számon az Európai Bizottság volt elnökét, Jacques Delors-t, 
a Témoin nevű politikai klub alapítóját –, nagyobb hangsúlyt szeretne adni a közös intéz-
ményeknek. Az Európai Tanács (EiT) fontosságát nem kérdőjelezi meg, de a döntésekben 
a jelenleginél nagyobb szerepet kívánna juttatni az Európai Bizottságnak és az Európai 
Parlamentnek. François Hollande a demokráciadeficit orvoslását is fontosnak tartja, így 
az e kérdésben zajló vitákban a direkt vagy a képviselőkön keresztüli választáshoz kötött 
döntéshozói funkciók bevezetését támogatja. Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy az új 
elnök, aki lépten-nyomon François Mitterrand-t tekinti példaképének, nem a kormány-
közi módszert fogja-e inkább előnyben részesíteni. Problémát okoz az is, hogy François 
Hollande leszögezte: a „politikai Európa” területén történő előrelépéseket nem támogatja 
addig, amíg nem sikerül a 27-ek állampolgárainak bizalmát visszaszerezni.

Az új elnök a saját kiadásban megjelent, Le rêve français, discours et entretien (2009–
2011) című könyvében kifejti, hogy szeretné, ha a világban láthatóbbá válna Európa. E cél 
elérésében – a francia felfogás hagyományaihoz híven – fontosnak véli Franciaország sze-
repét. Hollande várhatóan tehát a közös biztonság- és védelempolitika (CSDP) területén 
egyfajta francia vezető szerepet képzel el. Ezt a célt – elődjével ellentétben – vélhetően ala-
posabb európai egyeztetésekre alapozva kívánja majd megvalósítani. François Hollande, 
ezekhez az elképzelésekhez kapcsolódva, szeretné a közös védelmi és katonapolitikát is 
fejleszteni. Három olyan célt jelöl meg, amely előrelépést hozhat: a nemzeti hadseregek 
közös stratégia mentén történő racionálisabb alkalmazása; a szükséges európai technikai 
és ipari bázis fejlesztése; a meglévő kétoldalú katonai kapcsolatok elmélyítése (pl.: brit–
francia, illetve a weimari háromszög). Elemzők azonban a jelentős kiadások, illetve a 
meglévő partnerkapcsolatokban rejlő nehézségek miatt jobbára szkeptikusak az új francia 
elnök védelmi, de egyéb terveinek megvalósulását illetően is.
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A várhAtó fejlemények

Az új francia elnök, Nicolas Sarkozyhoz hasonlóan, tisztában van azzal, hogy 
Franciaország, de az öreg kontinens, sőt áttételesen a világ jelene és jövője szem-
pontjából sem elhanyagolható Párizs Európa-politikája. Mindazonáltal, François 

Hollande nyilatkozataiból és kampányából egyértelműen kiderül, hogy az Elysée-palota 
új urának Európa jövőjéről és benne Franciaország helyéről alkotott képe számos ponton 
eltér elődjéétől.

François Hollande egyik határozott célja, hogy olyan európai intézkedések szülessenek 
a gazdasági válság közepette is, amelyek inkább a reményt, mint az elfordulást növelik az 
uniós állampolgárok széles körében. Részben ebből fakad egyik emblematikus ígérete: a 
„Merkozy” páros által fedél alá hozott, szigorú megszorítások kiegyensúlyozása érdeké-
ben növekedést elősegítő rendelkezéseket fogadtat el partnereivel. François Hollande – az 
V. Köztársaság hagyománya szerint – szeretné továbbá a gazdasági válság következtében 
megkopott rangú Franciaország befolyását, akár vezető szerepét, az EU-n belül is meglé-
vőnek láttatni, és ezen keresztül visszaszerezni. (A nemzetállami nagyság és a nemzetközi 
befolyás szorosan kapcsolódik a növekvő franciaországi euroszkepticizmushoz. A francia 
társadalom jelentős része ugyanis az EU-ban a globalizáció trójai falovát és a nemzeti 
érdekek elsikkadását látja, és ez ellen az egyetlen védelmet egy erős államtól várja. 
A kérdésnek jelentős volt a szerepe a választási eredményeket illetően is.)

A kitűzött célok megvalósulásának lehetőségét számos tényező befolyásolja, de kö-
zülük talán három a legmeghatározóbb: a növekedési paktum kérdése, a görög válság és 
a francia nemzetgyűlési választások végeredménye. Mindezt szem előtt tartva, többféle 
forgatókönyvvel is lehet számolni.

A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy François Hollande-nak és Angela Merkelnek si-
kerül megállapodnia a francia növekedést serkentő intézkedésekről, a fiskális paktum 
lényegét érintetlenül hagyva. Ezt a minden bizonnyal kompromisszumokon nyugvó meg-
oldást sikerülni fog az európai partnerekkel is jóváhagyatni, de legalább az euróövezeti 
országok többségével. Ennek a megállapodásnak az eredményeként François Hollande 
– ígéretét teljesítve – egy időre politikai tőkét tud kovácsolni magának. Azonban a fran-
cia elnök (eddig ismertté vált) terveiben szereplő, a növekedést serkentő intézkedéseinek 
hatása a gazdasági elemzők véleménye szerint csak közép- és hosszú távon hozhat esetle-
ges javulást, de pozitív hozadéka minimális lenne Franciaországra nézve. A legnagyobb 
probléma, hogy ennek a növekedésnek a finanszírozására kevés pénz áll rendelkezésre 
a szélsőségesen eladósodott Európában, így bárhogyan is alakul, a megszorítások elke-
rülhetetlenek, ami aligha fogja megnyugtatni a közvéleményt. François Hollande tehát 
kénytelen lesz „népjóléti” ígéreteiből visszavenni vagy az adókat tovább emelni, és jelen-
tős belső elégedetlenséggel, sztrájkokkal számolni. Szélsőséges esetben ez még előrehozott 
francia parlamenti választásokkal is járhat.

Nagyon kicsi az esélye, és egyáltalán nem kívánatos, de nem lehet teljesen kizár-
ni – még akkor sem, ha eddig nem volt rá történelmi példa –, hogy a francia–német 
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együttműködés „megfeneklik”, vagy nagyon hosszú időn keresztül képtelen a kompro-
misszumra. Ez esetben az euró és azon keresztül az EU jövője is megkérdőjeleződne, és a 
hosszan elhúzódó politikai válság Európa-szerte jelentősen rontaná az amúgy is kritikus 
gazdasági, társadalmi helyzetet, ami súlyos elégedetlenségi hullámhoz vezethet.

A görögországi politikai válság remélt – és a közvélemény-kutatások alapján ma már 
inkább reálisnak látszó – megoldása, az eurót megtartani kívánó tábor győzelme és kor-
mányalakítása, gyakorlatilag létkérdés Franciaországnak ugyanúgy, mint Európának. 
Egy ilyen pozitív fejlemény ráadásul segítené a növekedést és a megszorítást ösztönző 
megközelítések közötti kompromisszumot is, így nyilvánvalóan François Hollande szá-
mára alapvető érdek.

A görög válság elmérgesedése, az országnak az euróból való kilépése és adósságai 
visszafizetésének teljes felfüggesztése jelentős földrengést okozna. Ha erre 2012 nyarán 
sor kerülne, az 1800 milliárd eurós adósságot görgető francia állam megközelítőleg 59 
milliárd eurót veszítene. Ez az összeg François Hollande kezét lényegében teljesen meg-
kötné, és ígéretek helyett megszorítások és nagyfokú elégedetlenség következne. Persze 
ebben az esetben az euró fennmaradása is kérdésessé válhat.

Mint ismeretes, 2012. június 10-én és 17-én nemzetgyűlési választásokat tartanak 
Franciaországban, amelyek kimenetele szintén befolyásolja a várható francia Európa-
politikát. Ma még egyáltalán nem biztos, hogy a szocialista pártnak sikerül egymagában 
vagy szövetségeseivel többséget szereznie a nemzetgyűlésben, de az elnökválasztási 
eredmény alapján ez tűnne logikusnak. Ez esetben a François Hollande által meghirdetett 
program előtt nincs lényeges akadály rövid távon, habár vélhetően a növekedés kérdéséről 
való egyeztetés és a fiskális paktum betartása komoly vitákat – az utóbbi esetében problé-
mákat – fog okozni. Nem kizárt, hogy a francia baloldalon belül éles feszültségekhez fog 
vezetni már a ratifikáció kérdése is, hiszen ha a fiskális paktum jelenlegi kritériumai meg-
maradnak, azokhoz kell majd igazítani a költségvetést is, ami jó néhány, szimbolikusnak 
tartott ígéret (a nyugdíjkorhatár leszállítása, a közalkalmazottak számának növelése stb.) 
megvalósítását teljesen lehetetlenné teszi.

A jelenlegi közvélemény-kutatások alapján azonban az sem kizárt, hogy a balolda-
li pártok nem szerzik meg a többséget a nemzetgyűlésben, és a „társbérlő” rendszerre 
kerülhet sor. François Hollande ilyen körülmények között kénytelen lenne a leköszönő 
elnök pártjának elképzeléseit is integrálni saját terveibe, ami valószínűleg a német–fran-
cia egyeztetések felgyorsulását eredményezné, és a fiskális paktum betartása érdekében 
jó néhány, az államháztartást terhelő ígéretének törlésével is járhat. Mindehhez hozzájön 
– különösen, hogy a Front National előretörése várható – az európai bevándorlási politika 
szabályozása, és a schengeni szerződés reformjára is nagyobb hangsúlyt lesz kénytelen 
fektetni.

* * *

Bármelyik forgatókönyv valósul is meg, François Hollande kénytelen lesz minden esetben 
Franciaország nehéz gazdasági helyzetével számolni, amely nem ad széles mozgásteret. 
Szinte biztos, hogy választani lesz kénytelen az európai prioritások és egyes, a választói 
megnyerését szolgáló ígéretei megvalósítása között.
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Az új francia elnöknek a május 6-i győzelme óta sikerült egyfajta bizalmi légkört 
kovácsolnia európai partnerei körében, a gazdasági szféra szereplőinél és az első nemzet-
közi találkozókon is inkább pozitív közeledést tapasztalhatott (Franciaország soha nem 
tudott annyira alacsony kamaton kölcsönhöz jutni, mint 2012. május 16-án), félő azonban, 
hogy ez a kezdeti kegyelmi állapot nem tart hosszan, ha konkrét tettek nem kísérik.

2012. május 18.
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