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Fejérdy Gergely                       Franciaország Hollande első éve után 

Bő egy esztendővel François Hollande hatalomra jutása és a parlamenti választások után 
időszerű megvizsgálni, hogy hol is tart a Szocialista Párt (PS) vezette Franciaország. 
A voksolás kimenetele 2012 nyarán egyértelműen azt mutatta, hogy a szavazópolgárok 
többsége a „változást”, a gazdasági és társadalmi nehézségekre a baloldal által megfo-
galmazott válaszokat, a „francia álmot”1 támogatta. A PS, amelynek elnökjelöltje 2012. 
május 6-án 51,62%-kal győzött, a kétfordulós nemzetgyűlési választások után, június kö-
zepén megszerezte az abszolút többséget,s különleges felhatalmazással kezdhette meg a 
kormányzást.2

A frAnciA kormány A bizAlomvesztés útján?

Ez a kegyelmi állapot azonban különösen 2012 őszétől, lépésről lépésre elillant. 
François Hollande a „normális elnökség” szlogenjével nem tudott a francia 
polgárokhoz igazán közel kerülni; inkább csak fejtörést okozott a biztonsági szolgá-

latoknak, amikor például a megválasztása után Brüsszelbe vonaton utazott.3 A gazdasági 
válság egyre súlyosabb jelei, a sokszor hezitálónak látszó új elnök és az egyes kérdé-
sekben többször egymásnak ellentmondó kormánytagok, valamint a Szocialista Párton 
(PS) belüli, itt-ott felszínre kerülő feszültségek gyorsan megtépázták az újonnan hata-
lomra jutott politikusokba vetett bizalmat.4 Mindez 2012 őszétől a közvélemény-kutatási 
felmérésekben is tükröződött: François Hollande soha nem látott sebességgel vesztett a 

1 Utalás a jelenlegi francia elnök főbb elképzeléseit összegző könyvre: François Hollande: Le rêve 
français. Toulouse: Privat, 2011.

2 A francia szocialista párt – leszámítva az alkotmánymódosítást lehetővé tevő „kongresszust” – több-
ségben van a nemzetgyűlésben, a szenátusban, illetve helyhatósági és regionális szinteken is. Ráadásul 
2014-ig országos szintű választások nem háborgatják a francia közéletet. Vö.: Fejérdy Gergely: 
„Gondolatok a 2012-es francia elnök- és nemzetgyűlési választások után”. MKI-tanulmányok, No. 19. 
(2012). http://www.hiia.hu/pub/displ.asp?id=JKKSJL, 5. és 19. o.

3 François Hollande 2012. május 23-án váratlanul a Thalyst vette igénybe a brüsszeli útjához, nem kis 
nehézséget okozva a biztonságára felügyelőknek. Vö.: „Traun ou avion, La sécurité des déplacements 
du président en question”. Lexpress.fr, http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/train-ou-avion-la-
securite-des-deplacements-du-president-en-question_1118431.html. Letöltés ideje: 2012. május 25. 
2013 januárjában felreppent a sajtóban a hír, hogy a Maliban zajló hadműveletek miatt, biztonsági 
megfontolásból, már Lille és Párizs között is az elnöki repülőgéppel utazott Hollande, ezzel egy-
fajta új értelmezést adva a „normális” jelzőnek. „François Hollande un président normal qui prend 
désormai l’avion”. RTL.fr, http://www.rtl.fr/actualites/info/politique/article/francois-hollande-un-
president-normal-qui-prend-desormais-l-avion-7757347361. Letöltés ideje: 2013. január 27.

4 Már 2012 szeptemberében szokatlan bizalomvesztés volt tapasztalható: Jacques Chirac 1995-ben 
mért népszerűségi indexét (33%) leszámítva, az ötödik köztársaság legrosszabb értékét hozták a fel-
mérések (43%). Vö.: Solenn de Royer: „Sondage Hollande en chute libre”. Le Figaro.fr, http://www.
lefigaro.fr/politique/2012/09/23/01002-20120923ARTFIG00178-sondages-hollande-en-chute-libre.
php, 2012. szeptember 23. Egy hónappal később még komolyabb népszerűségvesztést regisztrál-
tak a közvélemény-kutatók: Hollande 36%-os támogatottságát. A tendencia megállítása érdekében 
a francia szocialista párt prominens személyiségei konkrét lépéseket sürgettek. Anne Royan – 
Solenn de Royer: „Les tenors de PS tire de sonnette d’alarme”. Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.
fr/politique/2012/11/01/01002-20121101ARTFIG00470-les-tenors-du-ps-tirent-la-sonnette-d-alarme.
php. Letöltés ideje: 2012. november 4.
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népszerűségéből. Úgy tűnt, minden erőfeszítés hiábavaló. Az első, 2012. november 13-án, 
több mint négyszáz újságíró előtt, a francia kormánytagok jelenlétében tartott, két és fél 
órás elnöki sajtókonferencia, a felelősség hangsúlyozása és a részleges gazdasági irány-
váltás sem hozott áttörést ezen a területen.5 2013-ban az elnök népszerűsége – a Maliban 
történt beavatkozást követő rövid periódust leszámítva – tovább csökkent. Márciusban 
már csak 27%-ot mértek,6 áprilisban 25%-ot; a májusban tapasztalt néhány pontos javulás 
után a 2013. június 23-án publikált felmérések alapján 26%-ra süllyedt Hollande elnök 
támogatottsága, miniszterelnökének, Jean-Marc Ayrault-nak pedig 31%-ra.7 A tendenciát 
még azzal sem sikerült megváltoztatnia az államfőnek, hogy a korábbi kampányígéretét 
megváltoztatva, július 14-én televíziós interjút adott az Elysée-palota kertjében. Ez, a 
„franciák újrameghódítását” célzó hetedik televíziós beszéde érzékelhető fordulatot nem 
hozott.8 A háromnegyed órás interjú csupán 6,8 millió főt vonzott a képernyő elé, ami je-
lentősen elmarad az egy évvel korábbitól, és az ünnepet követő felmérések sem mutatnak 
változást a népszerűség terén.9

Számos oka van ennek a korántsem szokványos népszerűtlenségnek,10 de a legfonto-
sabb tényezők között találjuk a gazdasági válságot, a vélt vagy valós hatalmi visszaélések 
miatt a hagyományos politikai elitből való fokozott általános kiábrándulást, a közös nem-
zeti jövőkép hiányát, de különösen a ma döntéshozói pozícióban lévők kevéssé meggyőző, 
vargabetűket író útkeresését.

GAzdAsáGi válsáG: nem jAvuló frAnciA AdAtok, tendenciák

A Szocialista Párt nehéz gazdasági és pénzügyi helyzetet örökölt. 2012 nyarán az 
ország 87%-os GDP-arányos államadóssággal rendelkezett, a munkanélküliségi 
ráta 10% közül mozgott (2,75 millió főnek nem volt munkája), az államháztartási 

hiány 5,2%-ra rúgott, a GDP-növekedés stagnált.

  5 Lásd: Elysée.fr, http://www.elysee.fr/conferences-de-presse/article/ouverture-de-la-conference-de-
presse-de-m-le-president-de-la-republique/. Letöltés ideje: 2013. június 20.

  6 Lásd: Baptiste Legrand: „En dix mois, François Hollande a décu 2 Francais sur 3”. Tempsreel.
nouvelobs.com, http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20130327.OBS5896/sondage-en-dix-mois-
francois-hollande-a-decu-2-francais-sur-3.html, 2013. március 27.

  7 Vö.: Leparisien.fr, http://www.leparisien.fr/flash-actualite-politique/baisse-de-la-popularite-de-
hollande-et-ayrault-barometre-ifop-pour-le-jdd-22-06-2013-2920643.php, 2013. június 22.

  8 Vö.: Elysée.fr, http://www.elysee.fr/videos/entretien-televise-du-president-de-la-republique-pour-tf1-
et-france-2/. Letöltés ideje: 2013. július 15.

  9 A nézettséget illetően lásd: Muriel Frat: „Allocution de François Hollande: une audiance en net recul”. Le 
Figaro.fr, http://www.lefigaro.fr/medias/2013/07/15/20004-20130715ARTFIG00209-allocution-de-
francois-hollande-des-audiences-en-net-recul.php, 2013. július 15. A közvélemény-kutatási adatokat 
lásd: Europe1.fr, http://www.europe1.fr/Politique/Sondage-Hollande-chute-chez-les-ecolos-1584757/. 
Letöltés ideje 2013. július 15.; „Sondage cote de confiance de Hollande stable, Ayrault gagne un 
point”. Le Monde, 2013. július 17. 7. o.

10 Az ötödik köztársaság története során az első évben ilyen fokú népszerűtlenséggel egyetlen el-
nöknek sem kellett megküzdenie. Lásd a grafikont: Data publica, http://www.data-publica.com/
content/2013/03/comparez-les-cotes-de-confiance-des-presidents-de-la-veme-republique-mesurees-
par-tns-sofres/. Letöltés ideje: 2013. június 25.

http://www.elysee.fr/conferences-de-presse/article/ouverture-de-la-conference-de-presse-de-m-le-president-de-la-republique/
http://www.elysee.fr/conferences-de-presse/article/ouverture-de-la-conference-de-presse-de-m-le-president-de-la-republique/
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20130327.OBS5896/sondage-en-dix-mois-francois-hollande-a-decu-2-francais-sur-3.html
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http://www.lefigaro.fr/medias/2013/07/15/20004-20130715ARTFIG00209-allocution-de-francois-hollande-des-audiences-en-net-recul.php
http://www.europe1.fr/Politique/Sondage-Hollande-chute-chez-les-ecolos-1584757/
http://www.data-publica.com/content/2013/03/comparez-les-cotes-de-confiance-des-presidents-de-la-veme-republique-mesurees-par-tns-sofres/
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E mutatók 2013-ban nagyrészt tovább romlottak. Franciaország GDP-arányos adós-
sága meghaladja a 91,7%-ot, ami azt jelenti, hogy minden egyes franciára 28.600 euró 
adósság jut. Ez az eladósodási folyamat a tervek szerint 2015-ben állhat meg, de addig 
akár 94,3%-ra is emelkedhet.11 Hasonlóan negatív rekordokat döntöget a munkanélküli-
ség is. Az elmúlt évtizedek alatt 1997. januárban volt kiemelkedően magas az álláskeresők 
száma: akkor 3,197 millió főnek nem volt munkahelye. 2013 tavaszára már e rekordszám 
is megdőlt: 3,264 millió regisztrált munkanélküliről tájékoztattak a francia hatóságok. Ez 
10,8%-os munkanélküliségi rátát jelent.12 Az OECD előrejelzése alapján 2014-re ez az ér-
ték átlépheti a 11,2%-ot is,13 miközben a francia kormány az év végére e romló tendencia 
visszafordítását ígéri.

Szintén súlyos gondot okoz a párizsi vezetésnek, hogy a tervekkel és az ígéretekkel 
ellentétben, 2013-ban nem sikerül az államháztartási hiányt 3% alá szorítania. Brüsszel 
idén 3,9%-kal számol, és még 2014-re is 3,6%-os hiányt prognosztizál. Maga a fran-
cia kormány 2013 februárjában volt kénytelen beismerni, hogy eredeti elképzeléseit nem 
tudja teljesíteni, de a kabinet hivatalosan 3,7%-ot tűzött ki iránycélként. A párizsi nem-
zetgyűlés pénzügyi bizottságának UMP-s elnöke, Gilles Carrez mindazonáltal 2013. 
június végén megkongatta a vészharangot: szerinte nem kizárt, hogy Franciaország akár 
a 4%-ot is meghaladó államháztartási hiányt lesz kénytelen elkönyvelni 2013 végére.14 
Az ország gazdasági növekedése sem a remények szerint alakult. Az Ayrault-kormány 
2013 áprilisában módosította az előrejelzést: 0,8% helyett csak 0,1%-os gazdasági nö-
vekedéssel számolt. Az eddigi adatok azonban a recessziót (-0,3%-os GDP-növekedést) 
erősítették meg.15 Mindazonáltal július elején a Francia Nemzeti Bank az előrejelzéseiben 
már pozitív irányba, 0,2%-ra javította a második negyedéves előrejelzését, elsősorban a 
gyógyszeriparban, illetve a szállítóeszközök gyártása területén várható jó eredményekre 
alapozva.16 Ezek az információk megerősítették a kormány reményeit és optimizmusát. 
Noha a francia vállalkozók és szakértők kritizálják a kormányt,17 François Hollande a júli-
us 14-i televíziós interjúban megerősítette, hogy megkezdődött a válságból való kilábalás. 
Ezt Pierre Moscovici gazdasági miniszter sem cáfolta, sőt szintén a már folyamatban lévő 

11 Marie Visot: „La dette francaise atteint un niveau record”. Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.fr/
conjoncture/2013/06/28/20002-20130628ARTFIG00339-la-dette-francaise-atteint-un-niveau-record.
php, 2013. június 28.

12 http://emploi.blog.lemonde.fr/2013/02/26/le-chomage-frole-le-record-de-janvier-1997/, 2013. febru-
ár 26.

13 Vö.: ocecd.org, http://www.oecd.org/fr/emploi/le-chomage-devrait-rester-eleve-dans-les-pays-de-
locde-en-2014-notamment-chez-les-jeunes-et-lestravailleurs-peu-qualifies.htm. Letöltés ideje: 2013. 
július 15.

14 Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/06/24/20002-20130624ARTFIG00609-alerte-
sur-le-deficit-de-l-etat.php, 2013. június 24.

15 Vö.: Le Monde.fr, http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/05/15/la-france-en-
recession_3226296_3234.html, 2013. május 15.

16 Vö.: „Indicateur conjoncturels France”. banque-france.fr, http://www.banque-france.fr/uploads/tx_
bdfgrandesdates/indic-conj_12-07.pdf. Letöltés ideje: 2013. július 15.

17 Vö. pl. „Les entreprises ne voient toujours pas d’embellie, Les fermissements actuels ne suffisent pas 
à convaicre les professionnels du retour de la croissance”. Le Monde, Économie et Entreprise, 2013. 
július 23. 3. o.

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/06/28/20002-20130628ARTFIG00339-la-dette-francaise-atteint-un-niveau-record.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/06/28/20002-20130628ARTFIG00339-la-dette-francaise-atteint-un-niveau-record.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/06/28/20002-20130628ARTFIG00339-la-dette-francaise-atteint-un-niveau-record.php
http://emploi.blog.lemonde.fr/2013/02/26/le-chomage-frole-le-record-de-janvier-1997/
http://www.oecd.org/fr/emploi/le-chomage-devrait-rester-eleve-dans-les-pays-de-locde-en-2014-notamment-chez-les-jeunes-et-lestravailleurs-peu-qualifies.htm
http://www.oecd.org/fr/emploi/le-chomage-devrait-rester-eleve-dans-les-pays-de-locde-en-2014-notamment-chez-les-jeunes-et-lestravailleurs-peu-qualifies.htm
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/06/24/20002-20130624ARTFIG00609-alerte-sur-le-deficit-de-l-etat.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/06/24/20002-20130624ARTFIG00609-alerte-sur-le-deficit-de-l-etat.php
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/05/15/la-france-en-recession_3226296_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/05/15/la-france-en-recession_3226296_3234.html
http://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/indic-conj_12-07.pdf
http://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/indic-conj_12-07.pdf
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recesszióból való kilábalásról beszélt július 16-án, a párizsi nemzetgyűlésben, ellenzéki 
kérdésre válaszolva.18

Az íGéretek és A GAzdAsáGi vAlósáG ellentmondásábAn

Mindazonáltal, a súlyos gazdasági helyzet nem marad észrevétlen a franciák hét-
köznapi életében sem, így az egy éve, a Sarkozy-korszak lezárására, a változásra 
szavazó francia polgárok körében is egyre fokozódik egyfajta kiábrándultság. 

A közelmúltban már a New York Timesban is a régi szép idők emlegetése helyett a szomo-
rúság beköszöntéről jelent meg egy cikk.19

A jelenlegi párizsi vezetés ezt a bizalomvesztést érzékeli, de különösen is nehéz hely-
zetben van, hiszen egyszerre próbál a kampányígéreteket megvalósító eredményeket 
felmutatni és a valóság adta keretek között a válságot kezelni. A kormánykörökből eredő 
kommunikációban egyre gyakrabban hangoztatják, hogy érzékelhető javulás csak az el-
nöki ciklus végére, de legkorábban is csupán 2015-ben várható, és a problémák okát nem 
elsősorban Franciaországban, hanem a kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, különösen az 
euró válságában kell keresni.

François Hollande mindazonáltal megpróbálja lehetőleg megőrizni a választások 
alatt kialakított „imázsát”. Ennek a tudatosan vállalt elemei közé tartozik az igazságo-
sabb világért való küzdelem. Noha ez a szólam a kampány óta elhalványult, a közterhek 
viselésével kapcsolatban előfordul az érveléseiben. Hollande 2012-ben látszólag a kisjö-
vedelmű, szegényebb társadalmi csoportok védelmezőjeként, a szociális kérdések iránt 
érzékeny politikusként lépett fel. Így elsősorban a középosztály és a vagyonos rétegek 
adóemelésein keresztül kívánta az állam pénzügyi problémáit orvosolni. De egy évvel 
megválasztása után egyre nyilvánvalóbb, hogy elképzelései megvalósítása nem megy 
zökkenőmentesen, és a várható eredményei is elmaradnak a várakozásoktól.

A François Hollande 60 pontos programjában megfogalmazott ígéretek szerint pl. a 150 
ezer eurós évi jövedelmet meghaladó adózók esetében a korábbi 41%-ról 45%-ra emelték 
az adókulcsot. Az évi 1 millió eurós jövedelemmel rendelkezőkre (kb. 1500 fő) kivetendő, 
nagy vitákat kiváltó, 75%-os adókulcsról szóló törvénytervezetről 2012 decemberében a 
francia Alkotmányozó Tanács megállapította, hogy az ellenkezik az alaptörvénnyel. 
A szocialista kormány azonban nem tett le erről a tervéről, és átalakított formában 2013 
szeptemberében kívánja újra beterjeszteni a nemzetgyűlés elé.20 2013-ban összességében 
24 milliárd euróval több adó- és járulékfizetési kötelezettség hárul az adófizetőkre, mint 

18 „Comme Hollande, Moscovici assure que la reprise est là”. afp-lefigaro.fr, http://www.lefigaro.fr/
conjoncture/2013/07/16/20002-20130716ARTFIG00439-pour-moscovici-aussi-la-reprise-est-la.php, 
2013. július 16.

19 Maureen Dowd: „Goodby Old World, Bonjour Tristesse”. nytimes.com, http://www.nytimes.
com/2013/07/07/opinion/sunday/dowd-goodbye-old-world-bonjour-tristesse.html?ref=france&_r=0, 
2013. július 7.

20 Cécil Crouzel: „Taxe a 75%: moins d’assujettis, mais plus de recettes”. Le Figaro.fr, http://www.
lefigaro.fr/impots/2013/04/02/05003-20130402ARTFIG00367-taxe-a-75-moins-d-assujettis-mais-
plus-de-recettes.php, 2013. április 2.
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2012-ben, és ezen összeg további növekedésére lehet számítani 2014-ben is.21 François 
Hollande ezt egyébként meg is erősítette a július 14-i interjújában is.

Az adók növelése mellett az állami kiadások területén bevezetendő takarékossági 
intézkedéseket is ígért François Hollande. A programja e tekintetben azonban számos 
ellentmondást tartalmazott. Szimbolikus lépésként a kormány hatalomra kerülése után 
30%-kal csökkentette saját miniszterei jövedelmét. Maga az elnöki hivatal 2012 második 
felében az előirányzott összegnél 6 millió euróval költött kevesebbet.22 Ugyanakkor szá-
mos vitatott elképzelése is napvilágot látott. Így többek között a nyugdíjkorhatár 60 évre 
való visszaállítása vagy az, hogy az oktatás és az igazságügy területén öt év alatt 65 ezer 
új köztisztviselői állás létrehozását ígérte.

Mindkét kérdés kulcsfontosságú, hiszen az állami kiadások legnagyobb összegét 
teszik ki. A francia kormányzat e területeken ellentmondásos politikát folytat. A Sarkozy-
korszak alatt bevezetett rendelet következtében, amely minden második nyugdíjba vonuló 
köztisztviselő állását betöltetlenül hagyta, 2012-ben például 27.000 munkahely szűnt meg, 
ami 930 millió eurós megtakarítást hozott az állam számára.23 A szocialista kormányzat 
felhagyott ezzel a gyakorlattal, viszont egyes minisztériumoktól súlyos létszámcsök-
kentéseket vár el, miközben az igazságügyi és az oktatásügyi tárca tovább növelheti a 
közalkalmazottjai számát. Az egyik legkomolyabb áldozatot a védelmi minisztériumtól 
várja a kabinet. Mindeközben Vincent Peillon, a közoktatásért felelős miniszter – töb-
bek között a Sarkozy-korszak politikáját kárhoztatva, amikor is közel nyolcvanezer fővel 
csökkent a szektorban dolgozók száma – 2013-ban 43.000 új állásra hirdetett pályázatot. 
A zömében külvárosi kerületekben kínálkozó tanári munkahelyek azonban nem vonz-
zák a jelentkezőket,24 ami a terv részleges kudarcát is okozhatja. Egyébiránt az állami 
számvevőszék – az elmúlt évekhez hasonlóan – 2013. június 27-én közzétett jelentésében 
is szigorú kritikát fogalmazott meg a közalkalmazottak magas, sőt továbbra is növekvő 
létszáma miatt. Több javaslatot is tettek arra vonatkozóan, hogy miként és milyen terü-
leteken lehetne az állások csökkentésével elősegíteni a közkiadások növekvő terhének az 
enyhítését. A jelentés többek között az audiovizuális szektorban, a televíziónál javasol 
létszámleépítést.25

21 Dánia után Franciaországban a legmagasabb az évi adó- és járulékfizetési kötelezettség, 2013-ban a 
GDP 46,3%-a, ami 2012-ben még 44,9% volt. Vö.: Carole Papazian: „Impots: ce qui vous attend”. Le 
Figaro.fr, http://www.lefigaro.fr/impots/2013/04/26/05003-20130426ARTFIG00422-impots-ce-qui-
vous-attend.php, 2013. április 26. A 2013-as évben bevezetett változások tekintetében lásd.: http://
www.economie.gouv.fr/cedef/mesures-fiscales-2013. Letöltés ideje: 2013. június 26.

22 Vö.: Elysee.fr, http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/rapport-de-la-cour-des-
comptes-201/. Letöltés ideje: 2013. július 16.

23 Nicolas Sarkozy elnöksége alatt 150.000 köztisztviselői állást számoltak fel Franciaországban, és 
részben ezzel próbálták enyhíteni az állami kiadásokat. Vö.: http://www.rfi.fr/france/20130528-
france-plus-60-fonctionnaires-pas-remplaces-2012. Letöltés ideje: 2013. június 27.

24 Maryline Baumard: „Peillon: »On ne trouve plus d’enseignants car le métier est difficile«”. Le Monde.
fr, http://www.lemonde.fr/education/article/2013/02/10/peillon-on-ne-trouve-plus-d-enseignants-en-
france-car-le-metier-est-difficile_1829758_1473685.html, 2013. február 10.

25 Vö.: „Situation et perspectives des finances publique 2013”. Cours des Compte, http://www.ccomptes.
fr/Actualites/A-la-une/Situation-et-perspectives-des-finances-publiques-2013. Letöltés ideje: 2013. 
június 28.
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Ami a nyugdíjkorhatár 60 évre történő visszaállítását illeti, a szocialista kormány 
még 2012 júliusában lehetővé tette, hogy – viszonylag szigorú kritériumok mellett – azok, 
akik 20 éves koruk előtt munkába álltak, korábban mehessenek nyugdíjba.26 A kormány 
adatai szerint ez az intézkedés közel 110 ezer embert érint 2013-ban, ami az államnak 
1,1 milliárd eurójába kerül, de folyamatosan növekvő kiadást fog jelenteni, s megközelí-
tőleg a 3 milliárd eurót is elérheti már 2017-ben.27 A kérdés átfogó rendezésére már idén 
megpróbál választ találni az Ayrault-kabinet, hiszen a nyugdíjak finanszírozása egyre 
nagyobb gondot fog okozni az államnak. Ugyanakkor mind az IMF, mind pedig Brüsszel 
jelentős reform végrehajtását javasolja ezen a területen Franciaországnak. Az Ayrault-
kormány 2013. június 14-én kapta kézhez a Yannick Moreau vezetésével készített jelentést 
a kérdésről. A szakértői bizottság javaslatai között szerepel a 2012-es elnökválasztások 
idején Hollande által kritizált, még a Sarkozy-időszakban megszavazott nyugdíjkorhatár-
emelés is.28 Az elnöknek a nemzeti ünnepen adott televíziós interjúja azonban egyértelmű 
fordulatot hozott ezen a területen. Hollande ugyanis kifejtette, hogy a nyugdíjkorhatár 
kitolása elkerülhetetlen, de annak fokozatos, egyeztetéseken alapuló bevezetését tervezi.29 
A társadalmi és szociális kérdések megvitatására 2013. június 20 21-én, immár másodszor 
egybehívott nemzeti konzultációs konferencia egyik fő témája szintén a nyugdíjkérdés 
volt. A nézeteltérések azonban nem tompultak (pl. a szakszervezetek és a munkaadók 
között),30 s a záródokumentum kevés konkrétumot határoz meg – de azt leszögezi, hogy a 
kormány szeptemberben beterjeszti a javaslatát.

A nyugdíjreform területe nem az első olyan terület lenne, ahol a francia szocialista 
kormány nem rendelkezik számottevő mozgástérrel, és kénytelen a 2012 tavaszán még kri-
tizált intézkedéseket mégis megvalósítani. 2012 őszén már sor került egy ilyen fordulatra. 
2012. november 6-án bejelentették a növekedés, versenyképesség és foglalkoztatás előse-
gítését célzó, 35 pontos intézkedéscsomagot, amely az EADS volt elnöke, Louis Gallois 
jelentése alapján készült, s a francia szocialista párton belül mindeddig tabunak számító 
elképzeléseket is tartalmazott. Az intézkedések központi eleme az, hogy 2013-tól a vállal-
kozások a negyedévenként befizetendő társasági adójukat csökkenthetik a minimálbér és 
annak 2,5-szerese közötti keresettel rendelkező dolgozóik bértömegének 6 százalékával. 
Az adóhitel költségeként felmerülő 20 milliárd eurót részint az állami kiadások csökken-
téséből, másrészt pedig az áfakulcsok 2014. január elsején életbe lépő változásából, illetve 
új (pl. a repülésre kivetett) környezetvédelmi adókból kívánják fedezni.31

26 A 2012. július 3-án közzétett dekrétum szövegét lásd: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000026106324&dateTexte=&categorieLien=id. Letöltés ideje: 2013. június 26.

27 Vö.: „Le Huffpost avec AFP”. Huffingtonpost, http://www.huffingtonpost.fr/2012/11/01/retour-a-la-
retraite-soixante-ans-decret-hollande-officiel_n_2055578.html, 2012. november 1.

28 Nathalie Birchem: „Les six recommendations du rapport Moreau sur les retraites”. La Croix.fr, 
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Les-six-recommandations-du-rapport-Moreau-sur-les-
retraites-2013-06-15-973572, 2013. június 15.

29 A tervekről lásd: „Les retraités feront leur part d’effort”. Le Monde, 2013. július 20. 6. o.
30 Az első ilyen nemzeti konzultációs konferencia 2012. július 9–10-én volt, szintén a Palais d’Iénában. 

A 2013-as esemény záródokumentumát lásd a francia kormány hivatalos honlapján: http://www.
gouvernement.fr/sites/default/files/dossier_de_presses/feuille_de_route_sociale_2013_vf.pdf.

31 Az általános áfakulcs 19,6%-ról 20%-ra, az elsősorban a vendéglátást és a lakásfelújításokat érintő 
köztes áfakulcs 7%-ról 10%-ra nő. Eközben az elsődleges szükségletek fedezését szolgáló árucikkek 
(leginkább az élelmiszerek) áfakulcsa 5,5%-ról 5,0%-ra csökken.
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A nehéz gazdasági és pénzügyi helyzet nagyon leszűkítette a mozgásteret, és a pá-
rizsi kabinet számára kevés olyan intézkedést tesz lehetővé, amely nagyobb társadalmi 
támogatottságot tudhat maga mögött. Az Ayrault-kormány által eddig felmutatott apróbb 
eredmények nehezen kiaknázhatóak a politikai hatalom számára, mert fenntartha-
tóságuk hosszú távon nem feltétlenül biztos. 2012-ben például a társadalombiztosítási 
deficitet a GDP 5,3%-áról sikerült a GDP 4,8%-ára csökkenteni, de 2013-ban a terve-
zett hiánynál nagyobb összegre kénytelenek számítani már az év felénél.32 2014-re már 
most megszülettek azok a tervek, amelyek 2,5 milliárd euróval kívánják az egészségügyi 
kiadásokat csökkenteni, többek között a gyógyszertámogatások csökkentése, a csalások 
leleplezése és a rendszer működésének optimalizálása révén (pl. kórházak működése 
stb.).33 Megjegyzendő továbbá, hogy a külkereskedelmi mérleg negatívuma is csökkent 
2012-ben,34 azonban ez a tendencia egyelőre még kérdéses. Szintén pozitív jelenség, hogy 
a várakozásokkal ellentétben a turizmus tovább erősödött Franciaországban, és a 2011-
es rekordot is megdöntötte az országba látogató külföldiek száma. A 83 millió turista 
2012-ben 35,8 milliárd eurót költött, ami 6,5 milliárddal több, mint 2011-ben volt. A világ 
első turisztikai célpontja, Franciaország, az előrejelzések szerint ebben a szektorban még 
2013-ban is tudja növelni a bevételeit.35

A miniszterelnök 2013. július 17-én, annak érdekében, hogy 2014-ben 3 milliárd 
euróval lehessen az államháztartási hiányt csökkenteni, egy régen várt, 200 konkrét intéz-
kedést tartalmazó tervezettel lépett elő.36 Ebben a dokumentumban a kormány a nemzeti 
filmgyártás, a dízelolaj és a vállalatoknál a betanulók állami támogatásának csökkenté-
sétől egészen az étkezési jegyek, a feltölthető kártyaalapú juttatások bevezetéséig, azaz a 
közigazgatási szektor lehetőség szerinti jelentősebb átalakítása nélkül próbálna megtaka-
rításokat elérni. A bejelentett elképzelések azonnal komoly felháborodást szültek. Több 
esetben teljesen illogikusak tűnnek, többek között a munkahelyteremtéssel kapcsolatos 
remények tekintetében.37

Párizs mindezek mellett a hazai adóterhek elől külföldre menekített és be nem jelen-
tett vagyonok feltérképezése és a francia állampolgároknak a törvényes kötelességükre 

32 „Sécurité sociale: un déficit plus élevé que prévu en 2013”. Tempsreel.nouvelobs.com, http://tempsreel.
nouvelobs.com/economie/20130606.OBS2274/securite-sociale-un-deficit-plus-eleve-que-prevu-
en-2013.html, 2013. június 6.

33 Isabelle de Foucaud: „Comment la Sécu compte économiser 25 milliárd d’Euros en 2014?”. Le Figaro.
fr, http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/07/11/20002-20130711ARTFIG00357-comment-la-secu-
compte-economiser-25-milliards-d-euros-en-2014.php, Letöltés ideje: 2013. július 15.

34 Nicole Bricq: „Deficit comercial se réduit a 67,2 milliard en 2012”. Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.
fr/conjoncture/2013/02/07/20002-20130207ARTFIG00403-le-deficit-commercial-se-reduit-a-67-
milliards-en-2012.php, 2013. február 7.

35 „La France a acceuilli 83 millions de touristes en 2012”. Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.fr/
conso/2013/07/09/05007-20130709ARTFIG00470-la-france-a-accueilli-83-millions-de-touristes-
en-2012.php, 2013. július 9.

36 Lásd a kormány honlapját: http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/moderniser-l-action-
publique-3milliards-d-economies-et-200mesures-de-simplification. Letöltés ideje: 2013. július 18.

37 A betanulóknak járó állami támogatás terén 24 órán belül visszavonulót is fújt a párizsi kormány. 
Marc Landré: „Apprantisage: Le gouvernement recule au bout de 24 heures”. Le Figaro.fr, http://
www.lefigaro.fr/emploi/2013/07/18/09005-20130718ARTFIG00322-les-coupes-dans-les-aides-a-l-
apprentissage-risquent-d-achever-la-filiere.php, 2013. július 18.
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szorítása területén tett és tesz komoly előrelépést.38 Az adóparadicsomok megszüntetése 
érdekében a nemzetközi fellépést is fokozottan támogatja az Ayrault-kabinet és maga az 
elnök is.39 E téren komoly sikernek számít a Svájccal aláírt új megállapodás, amely az 
örökösödési kérdések, illetve az információszolgáltatás területén módosítja a korábbi sza-
bályozást a két ország között.40

A cAhuzAc-üGy

Ebben az összefüggésrendszerben nem várt bombaként robbant 2013. április 2-án 
Jérôme Cahuzac, a március 19-én lemondott francia költségvetési miniszter be-
ismerése, hogy 600 ezer eurót tart egy Franciaországban be nem vallott svájci 

bankszámlán.41 Az ügyet még 2012. december 4-én a Médiapart hírportál szellőztette 
meg, de az érintett hónapokon át tagadott. A beismerés annál is inkább kellemetlenül 
érintette a Hollande-ot és a francia kormányt, mert az igazságot, ha nem is minden két-
séget kizáróan, de már decemberben ismerte az elnök42 és vélhetően a kabinet prominens 
tagjai közül többen is, pl. Jean-Marc Ayrault, Pierre Moscovici gazdasági és pénzügy-
miniszter, Manuel Valls belügyminiszter, Christiane Thaubira igazságügy-miniszter és 
Laurent Fabius külügyminiszter. Ráadásul a kormányzati tisztséget vállaló személyisé-
gek átvilágításakor az ilyen információknak ki kellett volna derülniük. Nem véletlen, 
hogy Jean-Louis Borloo (UDI) javaslatára nemzetgyűlési vizsgálóbizottság állt fel, amely 
leginkább arra kíváncsi, hogy az ügyben az állami szervek megfelelően jártak-e 
el. A 2013. július 16-án kihallgatott miniszterek válaszai sem tudták eloszlatni a ködöt a 
kormányzati köröknek és leginkább François Hollande-nak az ügyben betöltött személyes 
felelősségéről.43 A vizsgálóbizottság július 23-án kihallgatta Cahuzacot, aki azt állította, 

38 Pierre Moscovici gazdasági és pénzügyminiszter szerint a 2012-es évben már 18 milliárd eurót 
hozott Franciaországnak, hogy az adóelkerülés végett külföldre menekített vagyonok tulajdonosai 
hazatérnek. 2013-ban átlagosan havi 95 visszatérőt regisztrálnak. „Moscovici: 95 fraudeurs fiscaux 
reviennent chaque mois”. Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/06/23/97002-
20130623FILWWW00084-moscovici-95-fraudeurs-fiscaux-reviennent-chaque-mois.php, 2013. június 23.

39 Lásd pl. a június 17–18-án Írországban megtartott G8-csúcson folytatott tárgyalásokkal 
kapcsolatos francia álláspontot: http://www.gouvernement.fr/gouvernement/le-sommet-du-g8-des-
17-et-18-juin-2013. Letöltés ideje: 2013. június 29.

40 Marie Visot: „Accord entre Paris et Berne sur la convention fiscale des successions”. Le Figaro.fr, 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/07/09/20002-20130709ARTFIG00273-accord-entre-paris-et-
berne-sur-la-convention-fiscale-des-successions.php, 2013. július 9.

41 Lásd: Charlotte Chaffanjon: Jérôme Cahuzac: Les yeux dans les yeux. Paris: Plon, 2013.
42 2013. június 18-án a nemzetgyűlési vizsgálóbizottság előtt Alain Zaboulon, az elnöki hivatal ve-

zetőjének helyettese elismerte, hogy december közepén magával François Hollande-dal is történt 
az ügyről egyeztetés. Sophie Huet: „Affaire Cahuzac: Hollande alerté des le 15 décembre de 
l’existence de l’enseignement”. Le Figaro.fr, „http://www.lefigaro.fr/politique/2013/06/18/01002-
20130618ARTFIG00413-affaire-cahuzac-hollande-alerte-des-le-15-decembre-de-l-existence-de-
l8216enregistrement.php, 2013. június 18.

43 Megjegyzendő, hogy a meghallgatását követően Pierre Moscovici egy levélben élesen kikelt a bizott-
ság ellenzéki elnöke ellen, amelynek részleteit a sajtó is lehozta. „Affaire Cahuzac: le coup de colère 
de Pierre Moscovici”. Le Monde, 2013. július 20. 8. o.
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semmit sem tud a január 16-án lezajlott informális megbeszélésről. Ezen az egyeztetésen 
állítólag arról volt szó François Hollande, Jean-Marc Ayrault és Pierre Moscovici között, 
hogy kérvényezzék-e a svájci banktól az adatok szolgáltatását. Nem véletlen, hogy július 
24-én újból felvetődött a miniszterelnök kihallgatása is. Ezt a bizottságban részt vevő 
szocialista képviselők elutasították; erre az UMP-s honatyák bejelentették, hogy kilépnek 
a vizsgálóbizottságból. Ezzel, úgy tűnik, kudarcba fulladt a nemzetgyűlésnek annak a 
kiderítésére tett kísérlete, hogy a végrehajtó hatalom megfelelően járt-e el az ügyben.44 
Charles de Courson (UDI), a kérdést vizsgáló parlamenti bizottság elnöke váltig állítja, 
hogy megfelelően bizonyíthatónak látja a jelenlegi kormány felelősségét, míg a bizottság 
szocialista tagja, Alain Claeys ezt cáfolja.45

A botrány hullámainak tompítása végett46 François Hollande 2013. április 10-én, a 
minisztertanáccsal egyetértésben, váratlanul úgy döntött, hogy az „átláthatóság” szel-
lemében április 15-én mind a 38 kormánytag közzéteszi a részletes vagyonnyilatkozatát 
(nem az adóbevallását). Az elnök kérte továbbá, hogy a megválasztott nemzetgyűlési kép-
viselők is tegyenek hasonlóképpen. Ez utóbbi felszólításra a parlament szocialista elnöke, 
Claude Bartolone éles kritikával reagált.47 Az aggodalma megalapozott volt. A minisz-
terek vagyonnyilatkozata a politikai válság tompítása helyett lényegében olajat öntött a 
tűzre. Kiderült, hogy a Szocialista Párt vezető személyiségei között több kiemelkedő-
en gazdag milliomos van,48 ami ellentmond a francia társadalomban inkább elfogadott 
sztereotípiának, hogy a jobboldali politikusok és köreik a különösen tehetősek. A nyi-
latkozatok közlése a gazdasági válság közepette inkább negatív visszhangot váltott ki. 
A közvélemény-kutatási eredmények többek között arról tájékoztattak, hogy a francia 
társadalom 70%-át egyáltalán nem érdekli a miniszterek vagyoni helyzete, és jelentős 
részük nem hisz a vagyonnyilatkozatok őszinteségében.49 A lépés inkább a megbotránko-
zást növelte, és a kormányzat amúgy is fogyó támogatói körét csökkentette, ugyanakkor 
a szélsőséges irányzatok táborát növelte. Ráadásul a vagyonnyilatkozatok valójában igen 
csalóka képet mutatnak, hiszen a legtöbb miniszter hosszú évek munkájával és örökségek 
révén gazdagodott meg. Megjegyzendő, hogy a vagyonukat zömmel ingatlanok képezik, 
s az ingatlanpiaci árak az elmúlt évtizedben 150-200%-kal növekedtek Franciaországban.

44 „Cahuzac: Jean-Marc Ayrault ne sera pas entendu, l’UMP claque la porte”. Le Figaro.fr, http://www.
lefigaro.fr/politique/2013/07/24/01002-20130724ARTFIG00459-affaire-cahuzac-jean-marc-ayrault-
ne-sera-pas-entendu.php, 2013. július 24.

45 „Affaire Cahuzac: la commission de l’enquête parlementaire tourne en rond”. Le Monde, 2013. július 
19. 8. o.

46 A botrány, különösen baloldali körökben, jelentős felháborodást szült. Jó példa erre a szakszervezeti 
vezető könyve: Gérard Filoche: Le choc: Cahuzac et après? Paris: Gawsewitch Jean-Claude, 2013.

47 Hélène Bekmezian – Bastien Bonnefous: „Claude Bartolone, ancien »porte-flingue« s’affiche en 
rempart dans la tourement”. Le Monde, 2013. április 14–15. 2. o.

48 A három „dobogós”: Laurent Fabius 6,07 millió euró, Michele Delaunay 5,3 millió euró, Michel Sapin 
2,15 millió euró vagyonnal rendelkezik. Vö.: http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/. 
Letöltés ideje: 2013. április 16.

49 Megjegyzendő, hogy a megkérdezettek 63%-a jónak tartja, hogy a minisztereknek vagyoni hely-
zetükről számadást kell adniuk. Vö.: „Les ministres français dévoilent leur patrimoine”. Tdg.ch, 
http://www.tdg.ch/monde/europe/Les-ministres-francais-devoilent-leur-patrimoine/story/28280672. 
Letöltés ideje: 2013. április 16.
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A francia parlament 2013. június 25-én, hosszú egyeztetések után elfogadta az ún. 
„átláthatósági” törvény tervezetének első olvasatát, amelynek előkészítésére a Cahuzac-
ügy kapcsán, François Hollande kérésére került sor még a nyári szünet előtt. A képviselők 
az eredeti elképzelésnél kevésbé ambiciózus szöveget fogadtak el. A törvénytervezet a 
minisztereken kívül a parlamenti és a helyhatósági képviselők, a magas közigazgatási 
funkciót ellátó személyek és az állami vállalatok vezetői esetében teszi kötelezővé a va-
gyonnyilatkozatot. Egy 28 tagú főhatóság felügyeli majd a közélet vagyoni szempontú 
tisztaságát. Az intézmény élére a francia elnök által kinevezett, köztiszteletben álló sze-
mély kerül. A tervezet közel hétezer főt kötelez vagyonnyilatkozat tételére, s azokat az 
illetékes prefektúrákon a választási jegyzékben szereplő, voksolásra jogosult állampolgá-
rok megtekinthetnék, de az ott szereplő adatokat nyilvánosságra nem hozhatják. 
A tervezet kifejezetten szigorú büntetést helyez kilátásba arra az esetre, ha valaki a megis-
mert információkat közzéteszi.50 A szenátus a 2013. július 16-ra virradó éjszaka elfogadta 
a törvénytervezetet, de annak legfontosabb részét, a vagyonnyilatkozatok közzétételére 
vonatkozó részt, kivették a szövegből. A két ház közötti egyeztetések után, az elnök hatá-
rozott kérése ellenére, a nyári ülésszak vége előtt (július 26.) már nem került sor a törvény 
megszavazására, annak idejét szeptember 10-re tűzték ki.51

A Cahuzac-ügy azonban ezzel még nem zárult le, mert a volt szocialista politikust 
más visszaélésekkel is gyanúsítják. Többek között 2013. júniusban a Médiapart a politikus 
1988 és 1991 közötti egészségügyi minisztersége idején elkövetett túlkapásairól rántotta 
le a leplet, de további adócsalással és pénzmosással is vádolják. Cahuzacot a Szocialista 
Párt kizárta soraiból, és a nemzetgyűlési székét is elvesztette. A politikus mandátumát a 
2013. júniusi választásokon az UMP (Népi Mozgalom Uniója) szerezte meg.

A villeneuve-sur-lot-i válAsztások és tAnulsáGuk

Jérôme Cahuzac a botrány után lemondani kényszerült a parlamenti helyéről, így 
Villeneuve-sur-Lot városának mandátumáért előrehozott választásokat kellett tar-
tani. A kétfordulós törvényhatósági voksolás első fordulójában a szocialista jelölt, 

Bernard Barral az elért 23%-kal csak a harmadik helyen végzett és kiesett. Június 23-án 
így a Front National (FN) és az UMP jelöltje, Étienne Bousquet-Cassagne és Jean-Louis 
Costes között dőlt el a választás: 53,76%-os eredményével az utóbbi nyert. Ezt az időközi 
választást különleges figyelem övezte, részben a jövőre (2014-ben) esedékes helyható-
sági és európai parlamenti választások miatt, másrészt az FN további erősödése okán. 
A kormányzó baloldalnak a közvélemény-kutatásokban érzékelhető népszerűtlenségét az 
urnák is megerősítették, ami élénk visszhangot váltott ki a szocialista párti körökben. 

50 A büntetés akár egy év börtönnel és maximum 45.000 eurós büntetéssel járna. Vö.: Sophie Huet: 
„Loi sur la transparence: un arsenal moins ambitieux que prévu”. Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.
fr/politique/2013/06/25/01002-20130625ARTFIG00562-loi-sur-la-transparence-un-arsenal-moins-
ambitieux-que-prevu.php, 2013. június 25.

51 „Le vote sur le projet de loi sur la transparence repoussé en septembre”. Le Monde, 2013. július 19. 9. 
o. A kérdéssel kapcsolatban lásd továbbá: Hélène Bekmezian: „Loi sur la transparence: le chemin de 
croix de la majorité continue”. Le Monde, 2013. július 24. 7. o.
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Maga François Hollande is elismerte, hogy „le kell vonni a tanulságokat”.52 A helyzet 
annál is kritikusabb a Szocialista Párt számára, mert a felmérések azt mutatták, hogy 
a jelenleg Harlem Désir által vezetett politikai formációra voksolók köréből – annak 
kiesése után – a második fordulóban 15% az FN-re adta le a szavazatát.53 A neves polito-
lógus, Dominique Reynié elemzése szerint a villeneuve-sur-lot-i választások egy teljesen 
új helyzetet teremtettek, ugyanis 2013 nyarára a Front National nem a jobbközép erők-
re, nevezetesen az UMP-ra vált veszélyessé, hanem a jelenleg hatalmon lévő Szocialista 
Pártra.54 A széthúzó baloldali erők között egyensúlyozó, kompromisszumot kereső, fon-
tos kérdésekben hezitáló vagy váratlan gyorsasággal döntő elnöki politika a klasszikus 
francia pártokból kiábrándult szavazókat akaratlanul is az FN, illetve a szélsőbaloldali 
formációk támogatóivá teszi. Reynié szerint ez a helyzet lényegében rég várt kegyelmi 
állapotot teremtett az UMP számára. Ehhez hozzátartozik, hogy Jean-Louis Borloo, az 
UDI vezetője a villeneuve-sur-lot-i választások után a jobbközépen elhelyezkedő pártok 
alaposabb ellenzéki összefogását javasolta.55 Az UMP számára, úgy tűnik, minden kö-
rülmény adott, hogy a 2012-es vereség után ismét megerősödhessen, de a párton belüli 
hatalmi harcok egyelőre hátráltatják ezt a folyamatot.

Az umP sArkozy távozásA után

Mint ismeretes, Sarkozy az elnöki mandátumának lejárta után visszavonult 
a politikától. Hogy ez a döntés időleges vagy sem, az a mai napig kérdés. 
Mindazonáltal Nicolas Sarkozy árnyéka rávetül az UMP-re. Alig néhány hó-

nappal a veresége után, 2012 végére a volt elnök népszerűsége már meghaladta François 
Hollande-ét.56 Az UMP-n belül a pártelnökválasztás körül kirobbant csúfos viszálykodá-
sok után szintén a volt államfő lett a favorit a 2017-ben esedékes elnökjelölti pozícióra. 
Az összetett támogatói rendszernek köszönhetően végül két személy, François Fillon 
(a volt miniszterelnök) és François Copé (a párt főtitkára) között alakult ki belháború. 
A kampány, amely 2012. szeptember 18-tól november 18-ig tartott, felszínre hozta 

52 „Villeneuve-sur-Lot: le candidat UMP l’emporte face au FN”. Le Monde.fr, http://abonnes.
lemonde.fr/politique/article/2013/06/23/villeneuve-sur-lot-le-candidat-ump-l-emporte-face-au-
fn_3435118_823448.html, 2013. június 23.

53 Jim Jarassé: „Villeneuve-sur-Lot: la gauche n’a pas suivi les consignes anti-FN”. Le Figaro.fr, http://
www.lefigaro.fr/politique/2013/07/01/01002-20130701ARTFIG00519-villeneuve-sur-lot-la-gauche-n-
a-pas-suivi-les-consignes-anti-fn.php, 2013. július 1.

54 A FranceInter rádió 2013. június 24-én 13 órakor kezdődő híradójában hangzott el az elemzés. A poli-
tológus kijelentéseivel lényegében megcáfolta azt az általános nézetet, amely többek között a tavasszal 
megjelent Mathieu-elemzés ad, miszerint az UMP-ben zajló ellentéteknek az FN a haszonélvezője. 
Lásd: Marika Mathieu: La droite forte, année zéro – Enquête sur les courants d’une droite sans chef. 
Paris: La Martiniere, 2013.

55 Jean-Baptiste Garat: „Il faut des états généraux de l’opposition”. Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.
fr/politique/2013/06/25/01002-20130625ARTFIG00543-borloo-il-faut-des-etats-generaux-de-l-
opposition.php, 2013. június 25.

56 „Sarkozy préféré à Hollande”. Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/03/12/97001-
20130312FILWWW00519-sarkozy-prefere-a-hollande.php, 2013. március 12. Még 2013 júliusában is 
a francia társadalom 40%-a volt pozitív véleménnyel róla.
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az ellentéteket. A várakozásokkal ellentétben magas részvétel mellett zajló választások 
eredménye nagyon szoros lett, így mindkét jelölt – húszperces különbséggel – saját győ-
zelmét jelentette be. A voksolást ellenőrző bizottság Jean-François Copét (50,3%) nevezte 
meg elnöknek, de ezt François Fillon és támogatói megkérdőjelezték. November 26-án a 
párt vizsgálóbizottsága is megerősítette az eredményt. Ekkor François Fillon az őt támo-
gató képviselőkkel létrehozott egy új politikai csoportot, az ún. „Rassemblement-UMP-t”. 
Az ellenségeskedés a 2012. december 17-én kötött megállapodással ért véget, amely 2013 
szeptemberére a két fél újabb megmérettetését és a nemzetgyűlésben a különállás meg-
szüntetését írta elő.57 A párt rossz anyagi helyzetére, a 2014-es európai parlamenti, illetve 
helyhatósági választásokra való tekintettel és a belső feszültségek újraéledésének elke-
rülése érdekében döntés született arról, hogy az előrehozott belső tisztújító választást 
elhalasztják François Copé mandátuma lejártának az időpontjára, azaz 2015 novembe-
rére. Ezt a változtatást az érintettek mellett 2013. június 28. és 30. között a párttagság is 
jóváhagyta.

Mindeközben François Fillon (japán útja alatt) 2013. május 9-én bejelentette, hogy a 
2017-es elnökválasztásokon az UMP jelöltje kíván lenni, viszont a 2014-es helyhatósági 
választásokon a párizsi polgármesteri székre nem pályázik. Ez utóbbi jelöltségre több 
párttag közül 2013. június 3-án Sarkozy 40 éves volt minisztere, Nathalie Kosciusko-
Morizet került ki győztesen. A Szocialista Párt részéről a kihívója Anne Hidalgo lesz.58 
A közvélemény-kutatásokban 10 hónappal a voksolások előtt kevés előnnyel, de ő vezet.59

Az UMP a francia társadalomban tapasztalható általános elégedetlenség következté-
ben jó eséllyel indul a 2014-es választásokon. Az összes francia politikai formáció közül 
a legnagyobb, háromszázezer főt meghaladó tagsággal rendelkezik. Jean-François Copé 
szerint 2013 júniusáig tizenötezer új tag csatlakozott az UMP-hez.60 A párt számára leg-
inkább a pénzügyi nehézségek jelentenek gondot, mert megközelítőleg 35 millió eurós 
adósságot görget maga előtt. A 2012-es vereség miatt a korábbi 54 millió eurós bevétel 
helyett csak 35 millió euróval gazdálkodhat, amiből 21 milliót áll az állam, 14 milliót a 
tagság fizet be a pártkasszába. A gond ott van, hogy ez az összeg nem fedezi a kiadáso-
kat, ráadásul a 2012-es elnökválasztási kampány idején Sarkozy túlköltekezett, amit az 
Alkotmányozó Tanács ellenőrzése során is felróttak, így az UMP-nek a meglévő adóssága 
mellett további 11 millió eurót kell előteremtenie, miután 2013. július 4-én fény derült 
arra, hogy Sarkozy fellebbezését is elutasították. A párt a 46 millió eurós adóssággal tör-
ténelmi eladósodás küszöbére került.61

57 Vö.: Jean-Baptiste Marteau – Nella Latrous: Bal tragique à l’UMP. Paris: Flammarion, 2013.
58 Sophie de Ravinel: „Municipal à Paris: la bataille NKM-Hidalgo”. Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.fr/

politique/2013/06/04/01002-20130604ARTFIG00574-municipales-a-paris-la-bataille-nkm-hidalgo-
est-lancee.php, 2013. június 4.

59 Adrien Siegel: „Municipales: Hidalgo battrait NKM a Paris”. bfmtv.com, http://www.bfmtv.com/
politique/sondage-csa-bfmtv-municipales-a-paris-hidalgo-depasserait-nkm-dune-tete-551848.html. 
Letöltés ideje: 2013. július 18.

60 Judith Waintraub – Jean-Baptiste Garat: „Jean-François Copé: „Les militants UMP ont voulu tourner 
la page”. Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.fr/politique/2013/06/30/01002-20130630ARTFIG00148-
jean-francois-cope-les-militants-ump-ont-voulu-tourner-la-page.php, 2013. június 30.

61 Alexandre Lemarié: „Rejet des comptes de Sarkozy: l’UMP proche de gouffre”. Le Monde.fr, 
http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2013/07/04/rejet-des-comptes-de-sarkozy-la-situation-
financiere-de-l-ump-devient-alarmante_3442671_823448.html, 2013. július 4.
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Az Alkotmányozó Tanácsnak a fellebbezését elutasító határozata jó alkalmat biztosí-
tott Sarkozy számára, hogy a visszatérése lehetőségét meglebegtesse. 2013. július 8-án a 
volt elnök a pártvezetésnek és az UMP-frakciónak a pénzügyi kérdéseket megvitató vál-
ságtanácskozásán tett látogatást. A székházban való – előre beharangozott – megjelenését 
egyfajta diadalmenetként lehet értékelni. A nagyszámú hallgatóság előtt többek között 
kifejtette, hogy tiszteletben tartja ugyan az Alkotmányozó Tanácsot – amelynek ő is tag-
ja –, annak a kampánypénzek vonatkozásában hozott döntésével nem tud azonosulni. 
Ezt követően, a 40 perces politikai beszédében tanácsokat osztva gyakorlatilag mintegy 
visszavette a párt irányítását. Nem véletlen, hogy a sajtókommentárok Sarkozy vissza-
téréséről cikkeztek, még ha az érintett tagadta is ezt. A volt elnök vélhetően a 2017-es 
elnökválasztásokon való megmérettetésről nem tett le, így még idejében szeretné a rivá-
lisait – köztük François Fillon-t – háttérbe szorítani.62 Ez utóbbi természetesen kritikusan 
reagált Sarkozy július 8-i akciójára: három nappal később, a La Grand-Motte nevezetű 
községben, támogatói előtt tartott beszédében többek között megjegyezte, hogy az „UMP 
nem élhet lefagyasztva, mozdulatlanul, vigyázzállásban várva a Gondviselés emberét”.63

Sarkozy váratlan megjelenése a politikában egyelőre inkább csak a népszerűségét 
csökkentette,64 miközben valóságos terveit továbbra is homály fedi. Egy újabb politikai 
szerepvállalás azonban nem feltétlenül lesz teljesen egyszerű a számára, hiszen számtalan 
eljárás folyik ellene. Mint ismeretes, a volt elnököt a l’Oréal milliárdjait öröklő Liliane 
Bettencourt által 2007-ben (esetleg illegálisan) finanszírozott kampány ügyében gyanú-
sítják, habár nem kizárt, hogy ebben az ügyben sikerül tisztáznia magát, bírói döntés 
szeptemberben várható.65 Sarkozyt azzal is vádolják, hogy Kaddáfi elnöktől is vett fel 
pénzt a 2007-es választások előtt. A Patrick Buisson-nal kötött szerződés miatt is szá-
míthat kellemetlenségre, ugyanis az 1,5 millió eurós közbeszerzési pályázatra vonatkozó 
kiírási kötelezettséget annak idején figyelmen kívül hagyták.66 Sőt, azzal is szembe kell 
néznie, hogy 1995-ben, az akkori elnökválasztások során, Édouard Balladur pénzügy-
minisztereként és szóvivőjeként része volt a fegyvereladásokból származó bevételek egy 
részének szintén kampánycélokra történt eltérítésében, s így áttételesen a 2002. májusi, 
igencsak összetett karacsi merénylethez is.67 2013-ban e vádakhoz továbbiak társultak: 
elsősorban az elnöksége idején történt korrupciós ügyekben próbálják a felelősségét 

62 Alexadnre Lemarié: „Nicolas Sarkozy se pose en homme providenciel”. Le Monde, 2013. július 10. 6. o.
63 A teljes szöveget lásd.: „Le texte du discours de François Fillon à La Grande-Motte”. Lesechos.fr, http://

www.lesechos.fr/economie-politique/politique/document/0202892839527-le-texte-du-discours-de-
francois-fillon-a-la-grande-motte-585655.php. Letöltés ideje: 2013. július 19.; Nicolas Fertin: „Fillon 
contre-attaque, les proches de Sarkozy appellent à la retenue”. Lcitf1.fr, http://lci.tf1.fr/politique/
fillon-contre-attaque-les-proches-de-sarkozy-appellent-a-la-retenue-8125320.html. Letöltés ideje: 
2013. július 19.

64 „Sondage: Sarkozy chute Hollande rest stable”. Lejdd.fr, http://www.lejdd.fr/Politique/Actualite/
Sondage-Sarkozy-chute-Hollande-reste-stable-619393. Letöltés ideje: 2013. július 19.

65 „Affaire Betencourt: l’instruction pour abus de faiblesse suspendu”. Le Monde.fr, http://abonnes.
lemonde.fr/societe/article/2013/07/05/affaire-bettencourt-l-instruction-pour-abus-de-faiblesse-
suspendue_3443217_3224.html, 2013. július 5.

66 Erről a bonyolult ügyről lásd: Samuel Laurent: „L’affaire des sondages de l’Elysée fait son retour”. Le 
Monde.fr, http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/12/11/l-interminable-saga-des-sondages-de-
l-elysee_1804557_823448.html, 2012. december 11.

67 Fejérdy: i. m. 14. o.
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kimutatni. Így a volt minisztereivel kapcsolatba hozható dossziék – Christine Lagarde mi-
nisztersége idején a Bernard Tapie és az állam közötti per előnytelen, erőltetett lezárása,68 
a Claude Guéant belügyminisztersége alatt történt illegális kifizetések stb.69 – áttételesen 
mind Sarkozy és korszaka kritikájáról is szólnak. Ráadásul a kormányoldal a széthúzó és 
inkább kiábrándult támogatóit még 2013-ban is a volt elnök elleni felszólalásokkal próbál-
ja újra összefogni és csatasorba állítani.

Mindezeket figyelembe véve megállapítható tehát, hogy az UMP számára a Sarkozy-
kérdés bonyolult feladvány, ami egyelőre számos, a párt jövője szempontjából meghatározó 
ügyre is rányomja a bélyegét.

A frAnciA bAloldAl hollAnde árnyékábAn

Miközben a legnagyobb ellenzéki párt vonatkozásában elmondható, hogy lénye-
gében a volt elnöke árnyékába kényszerül, az is megállapítható, hogy a francia 
baloldalon François Hollande próbálja kézben tartani a gyeplőt. Jó példa erre 

a legutóbb, 2013. július 22-én rendezett vacsora, ahol a szocialista pártvezetőket egyez-
tetésre fogadta az államfő az Elysée-palotában, annak ellenére, hogy a kampány idején, 
2012-ben az ilyen jellegű gyakorlat megszüntetését ígérte.70

A jelenlegi államfő – korábbi pártvezetői tapasztalatait felhasználva – leginkább a 
személyi konfliktusok elkerülését próbálja – magasabb szinten – továbbra is szem előtt 
tartani a politikai döntéseinél. A 2012-es győzelem eufóriájának elmúltával, 2012 őszétől 
egyre látványosabban törtek a felszínre a francia baloldalon belül az ellentétek. A Jean-Luc 
Mélanchon nevével fémjelzett radikális erők, melyeknek jelentős szerepük volt Hollande 
győzelmében, amint az várható volt, a választások után azonnal ellene fordultak.71 Az 

68 A „Tapie-ügy” egy 1992-ben, az Adidas cég eladása kapcsán kirobbant, Bernard Tapie üzletemberhez 
kapcsolódó, bonyolult per, amelyben a Credit Lyonnais bankon keresztül az állam is érintett volt, s 
lezárására Christine Lagarde minisztersége idején, 2008-ban tettek kísérletet. A francia vállalkozó 
jelentős kártérítéshez jutott ekkor. A feltételezések szerint erre nem tiszta körülmények között került 
sor. „Szervezett csalással” vádolják Tapiet és az ügyben érintett további magas rangú állami tisztvi-
selőket. Bírósági döntés értelmében többüket letartóztatták és vagyonukat is elkobozták. 2013. június 
17-én, a Le Monde-ban közzétett levélen keresztül közvetlenül is felmerült Nicolas Sarkozy neve az 
üggyel kapcsolatban. Vö.: „La lettre d’allégeance de Christine Lagarde à Nicolas Sarkozy”. Le Monde.
fr, http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/06/17/la-lettre-d-allegeance-de-christine-lagarde-a-
nicolas-sarkozy_3431248_3224.html, 2013. június 17.

69 A Sarkozy idején az Elysée-palota főtitkári, majd belügyminiszteri tisztségét betöltő politikust hat ügy-
ben is gyanúsítják. „Les six affaires qui menacent Claude Guéant”. Le Monde.fr, http://www.lemonde.
fr/politique/article/2013/06/18/les-six-affaires-qui-menacent-claude-gueant_3429804_823448.html, 
2013. június 18.

70 Anne Rovan – Judith Waintraub: „Le diner à l’Elysée nourrit la polémique”. Le Figaro.fr, http://
www.lefigaro.fr/politique/2013/07/23/01002-20130723ARTFIG00224-le-diner-a-l-elysee-nourrit-la-
polemique.php, 2013. július 23.

71 Jean-Luc Mélanchon, a radikális baloldal volt elnökjelöltje, már 2012 augusztusában, a 100 napos 
mérleg kapcsán is éles kritikát fogalmazott meg. Mélissa Collado: „Mélenchon attaque Hollande 
en jugeant »creux« ses 100 jours”. bfmtv.com, http://www.bfmtv.com/politique/melenchon-attaque-
hollande-en-jugeant-creux-ses-100-premiers-jours-223424.html. Letöltés ideje: 2013. július 21.
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Hollande kampányígéretének megfelelően koalíciós partnerré lett EELV gyakorlatilag 
perifériára szorult, de a kormány elhagyását egyelőre nem kockáztatta meg.72 A legfel-
tűnőbben François Hollande saját pártján belül jelentek meg a disszonáns hangok. 2012. 
október 18-án még sikerült saját jelöltjét, a viszonylag könnyen kézben tartható Harlem 
Désirt a PS élére állítania, de a fokozódó gazdasági válság kihívásai és a kampányígéretek 
betartása közötti szakadék láttán nőtt a kiábrándultság az Hollande megválasztását tá-
mogatók között. Még a miniszterek közt is egyfajta rossz hangulat lett úrrá.73 Az Ayrault 
vezette kabinetbe a Szocialista Párt legkülönbözőbb irányzatait képviselő, zömében am-
biciózus, de kormányzati tapasztalattal nem rendelkező politikusok kerültek, akik közül 
többen minden egyeztetés nélkül a miniszterelnök és az államfő által képviselt elképze-
lésekkel is nyíltan szembefordulnak. A legeklatánsabb példa erre Arnaud Montebourg 
termelésfejlesztési miniszter sorozatos polémiát kavaró megszólalása. Többek között a 
válságban lévő nagyvállalatok (Alcerol Mittal, Florange) államosítását és a palagáz ki-
termelésének megkezdését szorgalmazza, ellentmondva a kormány politikájának.74 De 
nemzetközi szinten is megdöbbenést keltett, amikor az Európai Bizottság elnökét, José 
Manuel Barrosót hibáztatta a franciaországi szélsőjobboldal megerősödése miatt.75 Az 
Európai Bizottság elnökét egyébként szintén élesen bírálta a francia külkereskedelmi mi-
niszter, Nicole Bricq és a párizsi nemzetgyűlés szocialista elnöke, Claude Bartolone is.76 E 
disszonáns hangok, sőt a Cahuzac-ügy sem eredményeztek lényeges kormányátalakítást. 

Általános meglepetést okozott ugyanakkor, hogy François Hollande 2013. július 2-án 
megvált környezetvédelmi miniszterétől, Delphine Bathótól. A politikusnak azt rótták 
fel vétkéül, hogy a jövő évi költségvetés-tervezetet merte kritizálni, mert az általa veze-
tett minisztériumtól 7%-os kiadáscsökkentést és több mint ezer munkatárs elbocsátását 
várták.77

Noha a döntés mögött vélhetően más tényezők is szerepet játszottak, többek között 
– a kampányígéretek ellenére – a „környezetvédelmi fordulat” kérdésének háttérbe 
szorítása, a nehéz gazdasági helyzet okozta kényszerhelyzet, de talán a legfontosabb 
üzenet az lehetet, hogy példát statuáljon a többi miniszter felé. Aurnaud Montebourg 

72 Raphaelle Besse Desmoulieres: „Les ministres EELV jouent l’indignation, mais reste au pouvoir”. 
Le Monde.fr, http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2013/07/03/les-ministres-eelv-jouent-l-
indignation-mais-restent-au-pouvoir_3441011_823448.html, 2013. július 3.

73 Solenn de Royer: „Les ministres dépriment à l’épreuve de la crise”. Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.
fr/politique/2012/12/26/01002-20121226ARTFIG00449-quand-les-ministres-ont-le-blues.php, 2012. 
december 26.

74 Jim Jarrassé: „Montebourg persiste et signe sur le gaz de schiste”. Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.
fr/politique/2013/07/12/01002-20130712ARTFIG00370-montebourg-persiste-et-signe-sur-les-gaz-
de-schiste.php, 2013. július 12.

75 „Montebourg accuse Barroso d’être ‘carburant du Front National”. Le Figaro.fr, http://www.
lemonde.fr/europe/article/2013/06/23/montebourg-accuse-barroso-d-etre-le-carburant-du-front-
national_3435103_3214.html, 2013. június 23.

76 „Après les tentions Hollande et Barroso veulent passer à autre chose”. Le Figaro.fr, http://www.
lefigaro.fr/politique/2013/06/28/01002-20130628ARTFIG00522-apres-les-tensions-hollande-et-
barroso-veulent-passer-a-autre-chose.php, 2013. június 28.

77 „Delphine Batho met en cause les lobbies économiques”. Le Figaro.fr, http://www.lemonde.fr/politique/
article/2013/07/04/delphine-batho-met-en-cause-les-lobbies-economiques_3442514_823448.html, 
2013. július 4.
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valószínűleg nagyobb veszélyt jelentene kormányon kívül, mint a kabinet tagjaként, míg 
Delphine Batho ebből a szempontból nem okoz gondot, hiszen politikai befolyása a balol-
dali körökben sokkal kisebb.

Hollande bő egy évvel megválasztása után szeretné megerősíteni a hatalmát, és lát-
ványosabban összefogni a mindinkább széthúzó minisztereit. A fő cél saját nagyobb 
elfogadottságának és a kampányígéretek szerinti eredményeknek az elérése, az ország 
gazdasági válságból való kivezetése. A kormánytagoktól nagyobb aktivitást vár el az ál-
lamfő, és a nyári pihenés lehetőségét is elveti. Ezt azonban a miniszterelnöknek végül 
sikerült kijárnia, jóllehet Hollande az augusztus 2–19. közötti, vakációs időszakban is 
egyfajta készenlétet vár el, ő maga pedig nem megy szabadságra.78 Ezzel a gesztussal 
vélhetően javítani kíván erodálódott elnöki imázsán, és szeretné elérni, hogy a francia 
társadalom nagyobb bizalommal legyen iránta.

Hollande pirruszi győzelmei?

François Hollande és kormánya mintha elsősorban azt keresné, miként tudja látvá-
nyosan ellensúlyozni azokat a nehézségeket, kudarcokat, amelyek Franciaországot 
érik, különösen a gazdasági és a szociális kérdések területén, illetve hogy miként 

lehet elterelni a figyelmet a be nem tartott kampányígéretekről. Az államfő leginkább az 
őt hatalomra juttató, igencsak heterogén baloldali politikai erőket szeretné megnyerni, 
így olyan ügyekben próbál eredményeket felmutatni, amelyek ezekben a körökben egy-
értelmű konszenzust élveznek. Ezért kezdték el 2012 őszétől előkészíteni, majd pedig 
szavazták meg az egyneműek házasságát lehetővé tévő, 2013. május 25-től életben lévő 
törvényt. Ez az – igazságügy-miniszter asszony, Christiane Taubira nevét viselő – jog-
szabály éles társadalmi megmozdulást szült, amire a francia kormányzat nem számított. 
Hollande-nak a Cahuzac-ügy kirobbanása után és a romló gazdasági mutatók ellensú-
lyozása érdekében79 szűksége volt ennek a törvénynek az elfogadására, ezért még olyan 
eszközöktől sem riadt vissza, amelyek aggályokat vetnek fel egy demokratikus, szabad 
államban. Az ún. „Le Manif pour tous” tüntetéseken részt vevők számának jelentős le-
felé kerekítésével, több esetben indokolatlan letartóztatásokkal80 és a katolikus egyházat, 
illetve a szélsőjobboldalt vádolva81 próbálta letörni vagy diszkreditálni a törvény ellenzőit. 

78 Bastien Bonnefou – David Revault d’Allones: „L’Elysée et Mantignon se divisent sur les vacances des 
ministres”. Le Monde.fr, http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/07/25/l-elysee-et-matignon-se-
divisent-sur-les-vacances-des-ministres_3453261_823448.html, 2013. július 25.

79 A felmérések szerint pénzügyi hatása sem elhanyagolható. Vö.: Isabèle de Foucaud: „Le mariage pour 
tous est déjà un marché très convoité”. Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.fr/societes/2013/04/23/20005-
20130423ARTFIG00440-le-mariage-pour-tous-est-deja-un-marche-tres-convoite.php, 2013. április 23.

80 Lásd Nicolas Bernard-Buss esetét: Delphine de Mallevoüe: „Manif pour tous: Nicolas 
Beranrd-Buss enfin libre”. Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/07/09/01016-
20130709ARTFIG00577-manif-pour-tous-nicolas-bernard-buss-enfin-libre.php, 2013. július 9.

81 Ebből a szempontból érdekes említést tenni a szélsőbaloldali aktivista, Clément Méric tragikus ha-
lála kiváltotta reakciókról. Egy 2013. június 5-én, utcai verekedésben elhunyt fiatal gyilkosait a „Le 
Mariage pour tous” mellett megjelent szélsőséges, skinhead csoportokkal azonosították. Az antifa-
siszta csoport jelentős felvonulást is szervezett a baloldali aktivista tiszteletére, s felhívta a figyelmet 
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Mindez teljesen érthetetlennek tűnik annak a ténynek a tükrében, hogy a felmérések 
58%-ra tették a törvény megszületését támogatók arányát. Megjegyzendő továbbá, hogy 
a beláthatatlan következmények,82 illetve a mélyen gyökerező hagyományokon alapuló 
családmodell miatt pártállástól függetlenül vettek részt az emberek a tüntetéseken, és 
nem csupán a katolikus egyház, hanem az összes világvallás vezetője közösen tiltakozott 
a tervezett törvény ellen. Hollande azonban még fogadni sem volt hajlandó a delegációi-
kat. Az elnök minden jelentősebb előzetes társadalmi vita nélkül, július 17-én egy másik, 
szintén érzékeny kérdés, az embriókísérletek előtt is megnyitotta a kaput.83

A várakozásokkal ellentétben, ezek a jogszabályok nem hoztak látványos sikert a 
francia baloldali kormánynak, és a komoly gazdasági nehézségekről sem terelték el a 
figyelmet, sőt lényegében növelték a társadalmi feszültségeket.

A párizsi vezetés egyedül a külpolitika területén tudott eredményeket felmutatni, de 
mivel Franciaország nemzetközi szerepének megőrzése egyfajta társadalmi elvárás, ezek 
a lépések valójában csekély mértékben befolyásolták Hollande és az Ayrault-kormány 
teljesítményének belföldi megítélését. Mindazonáltal, a kormányzat a leglátványosabb 
sikerként a Maliban lezajlott hadműveletet tudja felmutatni. Párizs ezt megpróbálja a 
legalaposabban kiaknázni a kommunikáció terén. Így nem véletlen, hogy a július 14-i 
díszszemle vendégei is ennek az afrikai országnak a katonái voltak. François Hollande, 
elődjéhez hasonlóan, komoly hangsúlyt fektet a Földközi-tenger térségében a megfele-
lő befolyás megőrzésére. A francia diplomácia hagyományosan Algéria, Tunézia, Szíria 
ügyében mutat jelentős aktivitást. A szintén tradicionálisan francia érdekszférának 
számító nyugat-afrikai térségben és a Száhel övezetben a Maliban lezárult katonai ese-
mények után is sikerült – a biztonságpolitikai és a gazdasági szempontokat is figyelembe 
véve – a befolyását megőriznie. E lépések jelentősége Franciaországban leginkább a ra-
dikális iszlám csoportok veszélye és a térségben szedett túszok miatt válik kézzelfogható 
eredménynek.

Az Hollande és Laurent Fabius által vezetett külpolitika mindazonáltal elsődlegesen 
a francia gazdasági nehézségek leküzdését látja a fő célnak.84 A kampányígéreteknek 
megfelelően az államfő elsősorban Európára és az euróválság kérdésére koncentrál. 
Legfőbb célja a növekedés beindítása és a Berlinhez köthető, szigorú megszorítási politi-
ka kiegyensúlyozása. A német vezetéssel egyre inkább szembekerült francia szocialista 
hatalom a németországi választások közeledtével, annak várható eredményét figyelembe 

a szélsőjobboldali csoportok brutalitására. Hollande bejelentette, hogy egyes szélsőjobboldali cso-
portokat feloszlatnak (ez azóta meg is történt). Mindezek után, a térfigyelő kamerák képe alapján 
kiderült, hogy Clément Méric saját csoportja volt a támadó, és a halálos sérülést vélhetően nem az 
ütések, hanem a földre zuhanása okozhatta. Jean-Marc Leclerc: „Clément Méric: une video conforte 
la thèse de la bagarre”. Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/06/25/01016-
20130625ARTFIG00301-clement-meric-une-video-accredite-la-these-de-la-mort-accidentelle.php, 
2013. június 25.

82 Vö.: Faragó Béla: „A házasság reformja – francia módra”. Kommentár, No. 2. (2013). http://kommentar.
info.hu/iras/2013_2/a_hazassag_reformja_francia_modra. Letöltés ideje: 2013. július 25.

83 Az UMP az Alkotmányozó Tanács elé viszi a kérdést, így ennek a törvénynek az életbe lépése még 
kérdéses. Vö.: „Le parlement a adopté le texte  autorisant la recherche sur l’embryon”. Le Figaro.fr, http://
www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/07/16/97001-20130716FILWWW00393-le-parlement-a-adopte-le-
texte-autorisant-la-recherche-sur-l-embryon.php, 2013. július 16.

84 Hollande külföldi útjainak nagy része ennek a célnak volt alárendelve (pl. Japán, 2013).
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véve, nagyobb kompromisszumkészséget mutat. Hollande a Merkel felé való közeledést 
annak árán is kénytelen vállalni, hogy a francia baloldalon ez éles nemtetszést vált ki.85 
A francia Európa-politika egyébként is egyre kisebb társadalmi támogatottságot élvez. 
Az Unióval szembeni szkepticizmus folyamatosan nőtt az elmúlt időszakban.86 Az euró-
pai tendenciákkal párhuzamosan Franciaországban is csökken azoknak a száma, akik az 
integrációt pozitívan értékelik.

François Hollande tehát hiába tudott egyes területeken az ígéreteihez híven eredmé-
nyeket felmutatni, valójában az első 14 hónapban folyamatosan veszítette el a franciák 
bizalmát.

ÖsszeGzés

A 2012-es választások után kapott széles körű felhatalmazást az első évben nem tud-
ta átütő módon kihasználni az új elnök és a francia szocialista párt. Franciaország 
a súlyos gazdasági helyzetének javításához elengedhetetlennek tűnő strukturális 

reformokat, a közszféra csökkentésével járó fájdalmas lépéseket csak halogatva, nehe-
zen átlátható koncepció mentén próbálja bevezetni, miközben a közepes, illetve magas 
jövedelműek adóterheinek növelésével kívánja az államháztartási problémákat orvosol-
ni. Hollande, miközben az őt hatalomra juttatók táborának a kegyeit keresi, és ehhez a 
pénzügyi forrásokat nem érintő kampányígéreteinek megvalósítását használja, számos, 
elsősorban a gazdasági kérdéseket érintő területen, a korábban élesen kritizált koncepci-
ókat is hajlandó beépíteni politikájába (pl. áfakulcs növelése).

Az elnök eddig minden disszonancia és súlyos botrány ellenére (l. Cahuzac-ügy) sem 
kívánta átszervezni mélyrehatóan a kormányát, és Jean-Marc Ayrault-t is megőrizte maga 
mellett. A változás vélhetően a PS-en belüli tendenciák között megtalált kényes egyen-
súly felborulásával járna, amit Hollande mindenképpen el akar kerülni. A sűrű és kényes 
témákat tartalmazó napirendet ígérő 2013-as ősz,87 valamint a 2014-es év önkormányzati, 
térségi és európai parlamenti választásain elérendő eredmények azonban változtatásra 
kényszeríthetik ezen a téren. A jövő évi voksolásokon a baloldal várhatóan nem fogja 
tudni megtartani a jelenlegi pozícióját, ami elsősorban az UMP számára lehet kedve-
ző, jóllehet a legnagyobb ellenzéki párt vezetésében tapasztalható törések okozhatnak 
még meglepetést. A baloldali vezetésre, amint arra a villeneuve-sur-lot-i választás is rá-
mutatott, leginkább a Front National lehet veszélyes, hiszen ez a politikai formáció a 
kiábrándultak széles köréből talál támogatókra. De a 2014-es választások jelöltjeiként 

85 Vö.: a Claire Demesmay-val, a DGAP tudományos munkatársával készült interjút: Emmanuel 
Jarry: „François Hollande résigné à une probable reconduction de Merkel”. Le Point.fr, http://
www.lepoint.fr/fil-info-reuters/francois-hollande-resigne-a-une-probable-reconduction-de-
merkel-17-07-2013-1705729_240.php, 2013. július 17.

86 Lásd: „Public Opinion in the European Union”. Standard Eurobarometer, No. 79. (Spring 2013). 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_first_en.pdf. Letöltés ideje: 2013. július 24.

87 Döntés születik többek között majd az átláthatósági törvény és a képviselők más mandátummal való 
összeférhetetlenségét előíró törvény kérdésében, a homoszexuális párok mesterséges megtermékenyí-
tés útján történő gyermekvállalásának kérdéséről, és nem utolsósorban a 2014-es év költségvetéséről.

Fejérdy Gergely                       Franciaország Hollande első éve után 

          MKI-tanulmányok 20

http://www.lepoint.fr/fil-info-reuters/francois-hollande-resigne-a-une-probable-reconduction-de-merkel-17-07-2013-1705729_240.php
http://www.lepoint.fr/fil-info-reuters/francois-hollande-resigne-a-une-probable-reconduction-de-merkel-17-07-2013-1705729_240.php
http://www.lepoint.fr/fil-info-reuters/francois-hollande-resigne-a-une-probable-reconduction-de-merkel-17-07-2013-1705729_240.php
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_first_en.pdf


megjelenhetnek a „Manif pour tous” mozgalomból kinövő, nem hagyományos párthoz 
köthető csoportok képviselői is.

François Hollande számára lényegében a kihívás nem változott: látható módon fordula-
tot kell elérnie a foglalkoztatottság és az államháztartás kérdésének területén,88 miközben 
a különböző baloldali irányzatok között kell az egyensúlyt fenntartania, illetve a francia 
társadalom bizalmát megszereznie. Az első évhez viszonyítva azonban – Franciaország 
állapotát és a választások közeledtét figyelembe véve – a mozgástér egyre inkább beszű-
külni látszik. Még ha a gazdasági kérdések területén az optimista forgatókönyv valósul 
is meg, akkor sem valószínű, hogy a franciák jelentős pozitív változást érzékelhetnek a 
közeljövőben.

2013. július 26.

88 Erre számos konkrét javaslat is van, jóllehet nem teljesen Hollande kampányígéreteivel összhangban. 
Lásd Mitterrand tanácsadójának, a nagynevű közgazdász-politikusnak a júniusban megjelent kötetét: 
Jacques Attali: Urgences françaises. Paris: Fayard, 2013.
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