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Kiss J. László                  Merkozy-től Merkollande-ig az euróválságban

Európa és az Európai intEgráció gEopolitikájának változásai,
a francia–némEt kapcsolatok

A német–francia bilateralizmus múltja és jövője szempontjából egyaránt megha-
tározónak bizonyult Európa geopolitikai arculatának a változása, amely időről 
időre közvetlen hatással volt a két ország viszonyára: a kooperáció mellett (nem 

kevésbé) a különösen francia részről megnyilvánuló és a nagyhatalmi hagyományok foly-
tonosságában rejlő rivalizálásra.

A második világháborút követően a két ország közötti státuskülönbségek nyilvánva-
lóak voltak. Párizs nem csupán szuverén „nagy nemzet”, hanem győztes nagyhatalom is 
volt, míg a Szövetségi Köztársaság vesztes és megosztott nemzetként meglehetősen sike-
res kísérletet tett arra, hogy megfossza magát a nemzet és nemzetállam perspektíváitól, és 
a „posztnacionális állam” mesterséges elképzelésével keressen azonosulást.1 Az NSZK az 
európai integrációval szimbiózisban emelkedett fel: más államokkal szemben a Szövetségi 
Köztársaság az integrációval nem kevesebb, hanem több, (bár ellenőrzött) szuverenitási 
jogot nyert. Külső, önként is vállalt szuverenitási korlátaival szemben Párizsnak a né-
metkérdésben vállalt négyhatalmi felelőssége, az ENSZ Biztonsági Tanácsban elfoglalt 
állandó tagsága, nem kevésbé önálló nukleáris ereje a két ország közötti munkamegosz-
tásban az „egyenlőbb” partner szerepét biztosította.

Franciaország nagyhatalmi státusa tehát a második világháború után szorosan ösz-
szefüggött a Bonn számára kedvezőtlen európai és német status quo megosztottságával. 
Európának ez a kettős megosztottsága és a Szövetségi Köztársaság „normális” státusának 
a hiánya a francia nagyhatalmi vezetési igény geopolitikai feltétele volt. Ez volt az alapja 
annak is, hogy a hidegháborúban Franciaország képes volt valódi súlyánál nagyobb je-
lentőségre szert tenni, sőt a két állam közötti geopolitikai aszimmetria paradox módon 
kihatott az együttműködés dinamikájára is. Ha a francia politika időről időre el is ítélte a 
„jaltai rendet”, ahol csak „vendéggyőztes” lehetett, valójában a megosztott Európát saját 
érdekeinek megfelelően használta fel: ideális keret volt politikai és stratégai szerepének 
kialakítására, valamint katonai függetlenségének fenntartására. Az amerikai nukleáris 
ernyő, a NATO nukleáris védelme alatt álló és ellenőrzött nyugatnémet „frontállam” 
Párizs nézőpontjából az előnyös geostratégiai védőbástya funkcióját töltötte be, s ez lehe-
tővé tette a francia „különleges státus” biztosítását.

A Szövetségi Köztársaság részéről a kettős megosztottság állandó kompenzálást 
követelt meg, ami egyfelől az európai integráción belüli és Párizs számára is kedvező 
kompromisszumok állandó finanszírozását, másfelől a Franciaország által nyújtott poli-
tikai ernyő gazdasági és pénzügyi alátámasztását követelte meg. Mindez Franciaország 
számára a német egyesülésig lehetővé tette, hogy az integráció viszonylag kis szuvereni-
tási költségei mellett betöltse a politikai vezető szerepet. Ahogy a két ország nemzetközi 

1 Vö.: Kiss J. László: „Folytonosság a változásban – külpolitikai stratégia és nemzeti identitás a német 
fejlődésben”. In: Nemzeti identitás és külpolitika az euroatlanti térségben (szerk. Kiss J. László). 
Budapest: Teleki László Alapítvány, 2005. 104–109. o.
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státuskülönbségei együttműködésük „előnyös” előfeltételeinek bizonyultak, úgy vált a 
francia agrár- és a német ipari érdekek komplementaritása az integráción belüli érdek-
egyeztetés alapjává.

A német egyesülés, illetve a közép- és kelet-európai átalakulás átértékelte az EU 
geopolitikáját és ezzel a német–francia kapcsolatok geopolitikai feltételeit is. A kettős 
megosztottság vége után eltűntek azok a Párizs számára előnyös geopolitikai aszimmet-
riák, amelyek a német–francia munkamegosztásban eddig a „politikailag egyenlőbb” 
szerepét biztosították neki. A német egyesülés Franciaországban egyfajta „normalizációs” 
válságot váltott ki. Ez nem volt meglepő, mivel Párizs az Ostpolitik óta a Szövetségi 
Köztársaság nemzetközi státusában – az egyesülést közvetlenül nem érintő, ám a norma-
lizálódás irányában bekövetkezett minden változást nyugtalansággal fogadott, s valójában 
az Ostpolitikban is a francia érdekekre hátrányos, rejtett újraegyesítési politika megnyil-
vánulását látta.

A NATO és az EU kibővülése további mélyreható változásokat jelentett, mivel a két né-
met frontállam helyére lépő, egyesült és baráti szomszédokkal körülvett Németország egy 
Kelet felé áttevődő geopolitikai dinamika középpontjában újra a kontinens közepére került, 
míg Franciaország növekvő mértékben az észak-afrikai perifériák migrációs nyomásának 
céltáblájává vált. Németország centrális geopolitikai helyzete Párizs nézőpontjából Berlin 
befolyási zónájának növekedését jelentette. Más szavakkal: az Unió átalakult a francia 
kontinentális dominancia kizárólagos eszközéből a globális német ambíciók eszközévé.2 
2010-re a német–kínai gazdasági kapcsolatok mintegy ötven százalékkal növekedtek, és 
a schröderi korszakban különösen szembetűnőek voltak a német Ostpolitik Közép-Ázsiát 
is magában foglaló törekvései, éppen úgy, mint Berlin Oroszország európai szerepét tá-
mogató erőfeszítései.

Nicolas Sarkozy válasza a geopolitikai átrendeződésre a Mediterrán Unió létrehozása 
volt, amely a Párizs és Berlin közötti konfliktus forrásává vált. Sarkozy a francia elnök-
séget használta fel a terv elindítására, és az 1995-ben megalapított barcelonai folyamat 
felújításáról beszélt, jóllehet a két elképzelés lényegesen különbözött: a barcelonai fo-
lyamat minden tagállam számára nyitott volt, a Mediterrán Unió viszont kezdetben egy 
Franciaország vezetésével kialakítandó geopolitikai tömbbel volt egyenlő. Végül Berlin 
nyomására Párizs módosította a tervet: a Mediterrán Unió az EU egészébe integráló-
dott, és így a csatlakozásra minden tagállamnak lehetősége nyílt, jóllehet a térségben 
Franciaországnak a történelemből származó komparatív előnyei kezdettől fogva nyilván-
valóak voltak.3

2 Brad MacDonald: „France vs Germany: The Rivalry Heats up”. the Trumpet.com, https://www.
thetrumpet.com/article/4900.3181.0.0/world/government/france-vs-germany-the-rivalry-heats-up, 
2008. március 6.

3 Kiss J. László: „Euróválság és intézményi hatalom: változások a német EU-politikában”. Külügyi 
Szemle, Vol. 10. No.1. (2010). 58. o.

https://www.thetrumpet.com/article/4900.3181.0.0/world/government/france-vs-germany-the-rivalry-heats-up
https://www.thetrumpet.com/article/4900.3181.0.0/world/government/france-vs-germany-the-rivalry-heats-up
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a politikai és gazdasági hagyományok különbségEi

A két ország viszonyában az EU geopolitikai változásai mellett felmerült vi-
tás kérdések sokszor nem annyira a hiányzó politikai akaratot, mint inkább a 
különböző beállítottságokat tükrözték, amelyek a politikai rendszerek és a gazda-

ságpolitikai hagyományok, valamint a kultúra egymástól eltérő sajátosságaiból erednek. 
Franciaországgal ellentétben, a német politikában a nemzeti érdekek követésének nem 
csupán történelmi, de a politikai rendszerben rejlő akadályai is vannak. A német politi-
kai rendszert ugyanis nagyfokú intézményi pluralizmus jellemzi, azaz számos autonóm 
szereplő – mint a tartományok, Bundesbank, az alkotmánybíróság stb. – képes volt (és 
részben ma is képes) vétójogával élni, és ez időről időre korlátozhatta a központi állam 
hatalmát. Ezért a politikai irodalom is hajlamos volt a német államot annak történelmi 
szuverenitási korlátai és intézményi pluralizmusa miatt „félszuverénnak” tekinteni.

Párizsban és Berlinben már magának az Uniónak a szerepét is eltérő hangsúlyokkal 
ítélik meg. Francia nézőpontból az EU-nak gazdaságpolitikai szereplőként olyan helyzet-
ben kell lennie, hogy egy sor területen képes legyen a beavatkozásra, s ennek érdekében 
szükség van a megfelelő intézményekre és eszközökre. Német szempontból az Uniónak 
elsősorban a gazdaságpolitikai rendszer kereteit kell biztosítania, és szereplőként e kere-
tek kialakítását és fenntartását célzó politikát (versenypolitika, szubvenciók ellenőrzése, 
költségvetési stabilitás) kell megteremtenie. Franciaországnak az aktív uniós gazdaság-
politika melletti állásfoglalásában az autonóm szereplők együttműködésén alapuló német 
politikamodellel szemben az a sajátos republikánus politikamodell jut kifejezésre, amely 
a gazdasággal szemben a politika primátusát hangsúlyozza, és a gazdaság modernizá-
lásának felelősségét az interveniáló államra ruházza. Ezzel magyarázható, hogy Párizs 
számára mindig nehezebbnek bizonyult az autonóm intézmények (az államtól független 
központi bank, kartellhatóságok stb.) létezésének elismerése.4 Az 1980-as évektől a fran-
cia kormányok mind inkább érdekeltek voltak abban, hogy az uniót egyre több eszközzel 
és kompetenciával ruházzák fel, és ilyen módon annak aktív gazdaságpolitikájával kom-
penzálják azt, amire egy nemzetállam már nem volt képes. A francia felfogástól eltérően, 
az EU kiterjesztett gazdaságpolitikai kompetenciáival szembeni német fenntartások 
gyökerei a szociális piacgazdaság modelljében rejlenek, amely a gazdasággal szemben a 
politika szerepét meglehetősen tartózkodóan ítéli meg.

4 Vö.: Henrik Unterwedde – Pascal Kauffmann: „Verlorene Konvergenz? Deutschland und Frankreich 
und die Euro-Krise”. BPB, http://www.bpb.de/apuz/32440/verlorene-konvergenz-deutschland-
frankreich-und-die-euro-krise?p=all, 2010. október 19.

http://www.bpb.de/apuz/32440/verlorene-konvergenz-deutschland-frankreich-und-die-euro-krise?p=all
http://www.bpb.de/apuz/32440/verlorene-konvergenz-deutschland-frankreich-und-die-euro-krise?p=all


Kiss J. László                  Merkozy-től Merkollande-ig az euróválságban

           MKI-tanulmányok   6

a biztonságpolitika és a stratégiai kultúra két világa

A két ország közötti különbségek mélyen gyökereznek Párizs és Bonn stratégiai 
kultúrájában, ennélfogva a humanitárius intervencióhoz fűződő viszonyukban. 
A líbiai beavatkozás kérdésében a NATO-országok között különösen élesen mu-

tatkoztak meg az „intervencionista” és a Berlin által képviselt „izolacionalista” felfogások 
közötti nézeteltérések. Kezdetben számos érv az „izolacionalisták” álláspontja mellett 
szólt. Senki nem tudta, hogy mi lesz a líbiai válság kimenetele. Az ENSZ BT korlátozott 
mandátuma ellenére eleve nem lehetett kizárni a katonai eszkalációt és ennek részeként a 
szárazföldi csapatok alkalmazását. A szabadság után vágyakozó nép és a Kaddáfi-rezsim 
közötti konfliktus világos választóvonalai éppen úgy hiányoztak, mint a rendszerváltás 
és a demokratizálódás perspektívája. Továbbá félő volt, hogy minél hosszabb ideig tart a 
konfliktus, minél több áldozatba kerül, a szövetség annál inkább a saját cselekvőképessé-
gének a határaiba ütközik. Nyilvánvaló volt, hogy az ország nyugati segítséggel történő 
újjáépítése a szövetség országai számára – Bosznia, Koszovó, Irak és Afganisztán után – az 
államépítés újabb terheit állítja előtérbe.

Az aggodalmak nem voltak teljesen alaptalanok, ezért a szövetségi kormány a felvilá-
gosult német civilhatalom nevében óvatosságra intett. Ez az önmagában ellenszenvesnek 
nem mondható magatartás találkozott a tartózkodásnak azzal a kultúrájával, amely a 
második világháborút követő időszakban dominánsan alakította a német politikát. Bonn 
nézőpontjából a hidegháborúban szerencsére nem annyira a katonai erő alkalmazásá-
ra, mint inkább a harci készség demonstrálására volt szükség. Az elrettentési politika 
kedvezett annak a „potyautas magatartás” kialakulásának, amely inkább a „biztonság fo-
gyasztására” irányult. A hidegháborút követően azonban az Európa szívében, a Balkánon 
lezajlott háborúk barbársága és atrocitásai rávilágítottak a tartózkodás kultúráján ala-
puló német politika anakronizmusára. Ám az 1990-es évek legelején még nem történt 
lényeges változás, legfeljebb a „potyautas” mentalitás „csekk-könyv diplomáciává” ala-
kult át akkor, amikor 1990-ben, a második öböl-háború és a német egyesülés közepette 
a Szövetségi Köztársaság 20 milliárd dollárral, a háborús költségek egyharmadával tá-
mogatta a Szaddám Huszein elleni, amerikai vezetésű nemzetközi intervenciót. Német 
szempontból a cél egyértelműen az volt, hogy a német kormány a békeszerető civilhata-
lom képét megőrizze.

Ez a pacifista magatartás csak a Szerbia ellen irányuló NATO-légitámadás idején 
változott meg a koszovói háborúban, ám az Egyesült Államok iraki beavatkozásával a 
hangulat ismét módosult: a külpolitikai morál újra inkább az izolacionalista és pacifis-
ta irányba tolódott. Ezek után kevéssé lehetett csodálkozni azon, hogy Berlin a 2011. 
évi líbiai válság közepette is fenntartotta sajátosan civil külön útját (Sonderweg); akkor 
is, amikor Kaddáfi utasította zsoldosait a felkelés leverésére és az emberi jogok ezzel 
járó eltiprására. Ha Franciaország aktív, a katonai beavatkozást előnyben részesítő ma-
gatartásában Sarkozy belpolitikai népszerűtlenségének ellensúlyozása és a Mediterrán 
Unió geopolitikai motívumai is jelen voltak, annyi bizonyos, hogy a nyugati hatalmak 
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egy újabb Srebrenicát sem engedhettek meg maguknak. Ezzel szemben a szövetségi kor-
mány nem csinált titkot abból a kételyéből, amit az ENSZ BT által elrendelt repülési 
tilalmi zóna létesítése miatt érzett. Ebben a magatartásban a belpolitikai számítások is 
szerepet játszottak, jóllehet Líbia kérdésében a BT-ben tanúsított tartózkodás a német 
kormánynak nem hozott választói szavazatokat. A legnagyobb kormányzó párt egyfelől 
a fukushimai nukleáris katasztrófa, másfelől az európai euró- és adósságválság nyomása 
alatt állt, és nem akarta kitenni magát a közelgő választási küzdelmekben annak a gyanú-
nak, hogy egy háborút kezdeményező kormány. Ezzel szemben a nyugati szövetségesek 
a „soha többé appeasement-politika” szellemében, a fenyegető tömegmészárlások árnyé-
kában a katonai erőszak alkalmazása mellett döntöttek. Ugyanakkor Berlin a második 
világháború utáni német politika „Soha többé háborút!” („Nie wieder Krieg!”) jól ismert 
jelszavának a hagyományai alapján cselekedett. Itt mutatkozott meg a Németország és 
a szövetséges hatalmak közötti töréspont. Németország látszatsemlegessége ugyanis so-
kak számára Kaddái de facto támogatásával volt egyenértékű, és az ENSZ Biztonsági 
Tanácsában tanúsított német tartózkodás a német politika két fontos szempontját, a „civil-
hatalom” („Zivilmacht”) és a „szövetségesi hatalom” („Bündnismacht”) követelményeit 
állította szembe egymással.5

A francia kül- és biztonságpolitikai megfontolásokat soha sem terhelték olyan törté-
nelmi korlátok, mint amelyek Németországot érintették. Frankofón Afrikában a francia 
intervenciós politika gyakorlatát a neokolonializmus gyanúja sem tartotta vissza a beavat-
kozástól, és ennek, valamint a nagyhatalmi igényeknek megfelelően, a stratégiai kultúra 
sokkal következetesebben és világosabban fejlődhetett, mint Németországban. Nem volt 
véletlen, hogy a líbiai válság idején Alain Juppé francia külügyminiszter Németországra 
célozva arról beszélt, hogy néhány uniós partner az EU-t nyilvánvalóan humanitárius 
segélyszervezetnek tekinti, míg Franciaország egy olyan politikai erőnek, amelynek időn-
ként katonailag is be kell avatkoznia. Francia részről mindehhez azt is hozzáfűzték, hogy 
a politikai geometria szabályai szerint hozzá kell szokni, hogy Párizsnak különböző poli-
tikaterületeken különböző meghatározó partnerei vannak. Ha védelempolitikáról van szó, 
akkor a francia–angol tengely, ha a gazdasági kormányzásról és az euróválságról, akkor a 
francia–német tengely a mértékadó.6

különbségEk a válság mEgítélésébEn –
együttműködés az eurózóna válságkezelésében

A pénzügyi és adósságválság folyamatában Németország és Franciaország vi-
szonylag későn talált rá arra a hagyományos közös szerepére, amely a megoldás 
irányába mutató impulzusokat és kompromisszumokat jelentette. Csak ami-

kor 2010 elején az adósságválság elérte Görögországot, akkor került Berlin és Párizs a 

5 Vö.: Christian Hacke: „Deutschland und der Libyen-Konflikt: Zivilmacht ohne Zivilcourage – Essay”. BPB, 
http://www.bpb.de/apuz/33124/deutschland-und-der-libyen-konflikt-zivilmacht-ohne-zivilcourage-
essay?p=all, 2011. szeptember 21. 2–3. o.

6 „Frankreich stänkert gegen Deutschland”. Handelsblatt, http://www.handelsblatt.com/politik/
international/krieg-in-libyen-frankreich-staenkert-gegen-deutschland/3984734.html, 2011. március 24.

http://www.bpb.de/apuz/33124/deutschland-und-der-libyen-konflikt-zivilmacht-ohne-zivilcourage-essay?p=all
http://www.bpb.de/apuz/33124/deutschland-und-der-libyen-konflikt-zivilmacht-ohne-zivilcourage-essay?p=all
http://www.handelsblatt.com/politik/international/krieg-in-libyen-frankreich-staenkert-gegen-deutschland/3984734.html
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válságkezelés centrumába, és a két állam csak akkor tette meg az első reformjavaslatait 
az eurózóna gazdasági kormányzásának megújítására. A válságkezelés és a gazdasági 
kormányzás megújítása körül fellángolt vita valójában azt a valutaunióról szóló korábbi 
német–francia konfliktust élesztette fel, amelyet az Unió Maastrichtban aláírt programja 
inkább elfedett, mintsem megoldott. A két kormány álláspontja mögött ebben a vonatko-
zásban is az egymástól eltérő politikai és gazdasági felfogásuk rejlett.

A válságra adott német választ hagyományosan a neoklasszikus paradigma, az inf-
lációellenes gondolkodás határozta meg. Ennek értelmében az államnak először is a 
verseny kereteit kell meghatároznia, ezt követően a pénzérték stabilitásának fenntartása 
és a független központi bank tekintendő prioritásnak. E felfogás képviselői azzal érvel-
nek, hogy a gazdaságok a kínálati politika útján képesek a válság kézben tartására: a 
gyenge kereslet és magas munkanélküliség feltételei között a csökkenő árak és bérek 
javítják a versenyképességet és ezzel a növekedési kilátásokat. Ezzel szemben a francia, 
valamint az angol és az amerikai gazdasági vitákban a kereslet stabilizálásának kérdésé-
ben inkább egy növekedés irányultságú politika áll a középpontban. Ennek értelmében 
a bér- és árcsökkentések csak korlátozottan valósíthatóak meg és hatásukban vitatottak, 
mivel a deflációs tendenciák a keresletet, a foglalkoztatás növekedését és így a közép- és 
hosszú távú növekedési perspektívákat is hátrányosan érinthetik.7

Párizs és Bonn a költségvetési politikában is egymástól eltérő álláspontokat részesí-
tett előnyben. Németországban 2009-ben, a gazdasági válság közepette a vita arról folyt, 
hogy a konjunktúraprogramot miként lehet a leghamarabb befejezni annak érdekében, 
hogy az eladósodás veszélyének útját állják. A német kormány kezdeményezésére 2009 
augusztusában az adósságfék intézménye a német alkotmány részévé vált. Ezzel ellen-
tétesen hatott Nicolas Sarkozy francia elnöknek az a bejelentése, hogy 2010 és 2012 
között egy 35 milliárd eurós beruházási programot indítanak az oktatás, a kutatás és az 
iparfejlesztés, a kis- és közepes vállalatok stb. támogatása érdekében. A beruházási prog-
ramok különböző értelmezése mögött a két ország eltérő gazdasági adottságai is szerepet 
játszottak: Franciaország növekedése ugyanis sokkal erősebben függött a belföldi keres-
lettől, mint az export irányultságú német gazdaságé. A két kormány tehát elérően ítélte 
meg a költségvetési politikák keresletösztönző hatását. A német vitákban a takarékossági 
programokat az alacsony növekedés idején is kevésbé problematikusnak tartották, mivel 
a (megemelt adók helyett) csökkenő állami kiadások a magángazdaság bizalmát hely-
reállítják, és ezzel a beruházásokat újraindítják. Ezzel szemben Franciaországban arra 
mutattak rá, hogy a merev takarékossági politika esetében a kereslet visszaesik, hiszen a 
bérek és az árak csökkennek, emiatt emelkedhet a munkanélküliség, a gazdaság recesz-
szióba süllyedhet, és az adósság részaránya a GDP-hez viszonyítva növekedhet. 2010-től 
Franciaországban fordulatot vett a költségvetési vita, mivel az államadósság növekedé-
se a GDP 90 százalékát érte el, és 2011 májusától a francia államkötvények kockázati 
felárai növekedni kezdtek, sőt 2012 elején a rating ügynökségek leértékelték a francia 
hitelképességet.

7 Vö.: Daniela Schwarzer: „Deutschland und Frankreich und die Krise im Euro-Raum”. BPB, http://
www.bpb.de/apuz/152068/deutschland-und-frankreich-und-die-krise-im-euro-raum?p=all, 
2012. december 19.
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Ezek után nem volt meglepő, hogy Sarkozy már az első francia „deficitkonferencián” 
javasolta az adósságfék német példájának átvételét. 2011 júliusában a francia nemzetgyűlés 
is elfogadott egy törvényt az eladósodás korlátozására, ám a javasolt alkotmánymódosítás 
nem jöhetett létre, mert a kormány nem rendelkezett háromötödös többséggel, hiszen a 
2011. évi választásokat követően a szenátusban baloldali többség jött létre. A 2012-es el-
nökválasztáson a 2016-os, illetve a 2017-es céldátum megadásával mindkét jelölt, Sarkozy 
és François Hollande egyaránt az adósságok leépítését tűzte ki célul, bár Hollande a fis-
kális paktum ratifikálását olyan tényezőktől tette függővé, mint az állami beruházások 
növelése és egy európai növekedési stratégia megvalósítása.

2010 kezdetén az adósságválság kiéleződése a felfogásbeli különbségek ellenére 
együtt járt a német–francia együttműködés dinamikusabbá válásával, ami a válság első 
szakaszában meglehetősen vontatott volt. A tandem szimbolikus „újraéledése” után, 2010 
februárjában 80 német–francia közös terv listáját hozták nyilvánosságra, bár többségük 
nem volt új, és közvetlenül nem függött össze a válsággal. Ám a tervek újra azt a meg-
erősödő politikai akaratot jelezték, hogy közös kezdeményezésekre kerül sor, és mások 
számára is láthatóvá teszik, hogy Berlin és Párizs újra az EU motorja. Ennek ellenére a 
különbségek a görög válságkezelésben is felszínre kerültek. 2010 februárjában az állam- 
és kormányfők pénzügyi támogatást helyeztek kilátásba ugyan az eurózóna bajba jutott 
államai számára, ám – a francia állásponttal szemben – a német kormány vonakodott, 
hogy a görög kormánynak gyors segítséget nyújtson.

A német vonakodásban legalább négy ok játszott szerepet. Mindenekelőtt az, hogy 
Berlin a lehető legnagyobb nyomást kívánta fenntartani annak érdekében, hogy az 
akkori görög kormányfő, George Papandreu reformtervét támogassa. A német gondol-
kodást erősen befolyásolták a saját, Agenda 2010 néven ismertté vált reformterveinek 
tapasztalatai, melyek a bérvisszatartás révén jelentősen hozzájárultak a német verseny-
képesség megerősödéséhez. Az attól való aggodalom kézenfekvő volt, hogy a „gyorsan 
jött pénz” lefékezheti a reformok iránti elkötelezettséget. Emellett a német fél meg volt 
győződve arról, hogy a Maastrichtban lefektetett elvekhez kell visszatérni, amelyek a 
pénzérték-stabilitás és a központi bank függetlenségének a megőrzését, az egészséges 
állami pénzügyeket és a no-bailout klauzula következetes alkalmazását követeli meg. 
E szempontoknak döntő szerepük volt a mentőcsomagok német parlamentben történő 
elfogadásában. Létezett egy jogi szempont is, nevezetesen az a körülmény, hogy a men-
tőintézkedésekben való részvétel a német alkotmánybíróságon megtámadható. Végül a 
német kormány a közvéleménynek azt a magatartását sem hagyhatta figyelmen kívül, 
amely a görögök felelősségét tette kritika tárgyává. Ezek az okok magyarázatul szolgálnak 
arra, miért ragaszkodott a német kormány ahhoz, hogy a segítséget szigorú feltételekhez 
kössék. Emellett nyilvánvaló volt, hogy az eurózónában a gazdasági kormányzás struk-
túráit is meg kell reformálni annak érdekében, hogy a nemzeti költségvetési politikák 
jobban ellenőrizhetőek legyenek.

A német magatartástól eltérően Párizsban attól tartottak, hogy az eurózóna egy 
önmagát beteljesítő jóslat szerint válságba kerül, és a válságba jutott tagországok állam-
kötvényeinek vásárlói a reális helyzetet még inkább kritikussá tehetik. Francia részről 
magát a német vonakodást is a válság kiéleződésének okaként jelölték meg. A francia vita 
ugyanakkor nem annyira Görögország felelősségére vagy a válság okainak elemzésére 
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fókuszált, mint inkább azokra a piaci hatalom megfékezésére irányuló politikai intézke-
désekre, amelyek a francia pénzügyi szektort is fenyegették. A közvélemény, a parlament 
és az alkotmányos kényszerek Franciaországban alárendelt szerepet játszottak. A francia 
politika a tagállamok részéről nyújtott pénzügyi támogatást nem csupán az európai szo-
lidaritás melletti természetes elkötelezettségnek tekintette, hanem a piacok dinamikájára 
adott szükségszerű válasznak is. Ezzel szemben Németországban a szolidaritást alapve-
tően úgy értelmezték, mint a közös szabályok tiszteletben tartását. Ennek alapján érhető 
volt, hogy 2010 tavaszán a német parlament többsége a Görögországnak nyújtott mentő-
csomagot és egy európai pénzügyi stabilitási eszköz (EFSF) megteremtését csak akkor 
tartotta elfogadhatónak, ha párhuzamosan olyan intézkedéseket is tesznek, amelyek az 
újabb eladósodást kizárják. Ezért Németország az erősebb szabályok és az automatikus 
szankciók gyakorlata mellett szállt síkra.

2010 májusában Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter javaslatai a stabilitási 
paktum megreformálására és a nemzeti költségvetések koordinációjára és ellenőrzésére 
vonatkoztak. A német álláspont a neoklasszikus gondolkodás logikáját tükrözte. E szerint 
a kormányokat takarékosságra és strukturális reformokra kell ösztönözni annak érde-
kében, hogy a versenyképesség és a magángazdaság beruházásai növekedjenek. Ezzel 
szemben Párizs ezt a politikát veszélyesnek ítélte, és hozzájárult ugyan a gazdaságpo-
litikák jobb koordinálásához, ám azzal a céllal, hogy a kínálati politika negatív hatásait 
mérsékeljék. Azokon a területeken, ahol az árszínvonal csökkentése a versenyképességi 
nehézségek kiegyenlítéséhez szükségesnek bizonyult, Párizs azt is szükségesnek tartotta, 
hogy ezt a politikát a keresletet ösztönző intézkedésekkel egészítsék ki. Ennek azonban 
a francia felfogás szerint egy európai szintű beruházási politika keretében kell megvaló-
sulnia, ahogy ezt Hollande elnök hatalomra jutása után maga is javasolta, vagy a nemzeti 
költségvetési politikák útján is, amennyiben a költségvetési szabályok és a refinanszírozás 
költségei arra teret engednek.

A francia álláspont egy másik sarkalatos pontja volt, hogy a gazdasági egyensúly-
talanságok megszüntetésének szimmetrikus formában kell végbemennie, és ehhez nem 
csupán a deficites, hanem a mérlegtöbblettel rendelkező államoknak is hozzá kell járul-
niuk. Ennek értelmében a korábbi francia pénzügyminiszter, Christine Lagarde a német 
exportmodellt az európai szomszédok ellen irányuló, a jóléti szempontokat előnyben része-
sítő egoista politika megnyilvánulásaként bírálta, és követelte a német bérek felemelését. 
Ezt a kritikát a németek egy sikeres gazdasági modell alapjait érintő abszurd támadásként 
utasították vissza. A francia bírálat azt hangsúlyozta, hogy a béremelések elleni politiká-
jával Németország az európai partnereinek hátrányára növelte versenyképességét, és ez a 
belső keresletet fékező politika hatalmas német kereskedelmi mérlegtöbblethez és ezzel 
egyidejűleg a többi uniós országban akut egyensúlytalanságok kialakulásához vezetett. 
Német részről ugyanakkor azt hangsúlyozták, hogy a versenyképességük nem annyira a 
bérköltségekben meglévő előnyökön, mint inkább az olyan minőségi, nem a költségekhez 
kötött versenyelőnyökön alapul, mint a vonzó termékpaletta, a szektorális és földrajzi 
specializálódás, az innovációra való képesség, a diverzifikált piaci szerkezet és a nagy 
teljesítőképességű középvállalati szektor.
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dEauvillE és az Eurózóna csúcsértEkEzlEtE

A felfogásbeli különbségek ellenére és nem kevésbé a válság növekvő nyomása alatt 
2010. október 18–19-én Deauville-ben tartott francia–német csúcson elért komp-
romisszum lényegében annyit jelentett, hogy a német javaslatok elfogadhatóvá 

váltak Párizs számára. Nicolas Sarkozy és Angela Merkel – néhány kormány megrökö-
nyödésére – a Tanácsban a szavazati jog megvonása mellett foglalt állást, amennyiben 
az adott kormány többször megsérti a szabályokat – ám a kvázi automatikus szankciók 
lehetőségét ejtették. Ez utóbbi lépés korántsem „ajándék” volt Sarkozy számára, sokkal 
inkább annak a ténynek a kifejeződése, hogy ezt a javaslatot csak két állam, Hollandia 
és Finnország támogatta volna. Ugyanez volt a helyzet a keményebb költségvetési sza-
bályok esetében is. Amikor a válság tovább éleződött, Németország és Franciaország a 
partnereit már egy sokkal ambiciózusabb fiskális paktum létrehozása irányába tudta be-
folyásolni. Sarkozy elfogadta azt a német törekvést, hogy az érvényes uniós szerződést 
megreformálják, és ilyen módon a no-bailout záradék és az új mentőmechanizmusok 
közötti konfliktusokat elkerüljék. A Deauville-ben elért kompromisszum azért is jelen-
tősnek volt tekinthető, mert alapot nyújtott az Európai Tanács által megbízott Herman 
Van Rompuy vezette csoport számára, hogy javaslatokat dolgozzanak ki az eurózóna 
reformjára, valamint a gazdaság- és költségvetési politika koordinációjának reformjáról 
(hatos csomag) szóló tárgyalásokra vonatkozóan. Mindazonáltal az eurózóna tagállamai 
részéről a szorosabb német–francia együttműködés – a német–francia „direktórium” képe 
és a kormányközi gyakorlat erősödése – nem kevés kritikával is találkozott.

Párizs valójában alig tett új javaslatokat, azonban az Európai Tanács elnökével, Van 
Rompuy-jal sikeresen lobbizott az eurózónában tartandó csúcskonferenciák intézménye 
mellett. Berlin kezdetben a rendszeres csúcskonferenciák intézménye ellen foglalt állást, 
mivel attól tartott, hogy az az Európai Központi Bank függetlenségét fenyegető poli-
tikai ellensúly létrehozását jelentheti. Tovább élesztette a német bizalmatlanságot az a 
tény, hogy Sarkozy a 2007-es választási kampányában és Hollande 2012-ben az EKB 
célját és szerepét is megkérdőjelezte. A német fél csak a válság nyomása alatt változtat-
ta meg álláspontját, és 2011 októberében elfogadta az évente legalább kétszer ülésező 
eurózónacsúcs intézményét. A német kormány azt is kifejezésre juttatta, hogy ezzel nem 
az a célja, hogy a pénzpolitika függetlenségének kárára a politikai érdekeket támogassa. 
Sokkal inkább az volt célja, hogy ilyen módon a nemzeti politikák közelítésével bizto-
sítsa a versenyképesség (munkapiac, szociálpolitika, vita a minimálbérekről) növelését. 
Az új „gazdasági kormány” intézményével szembeni régi kételyek megmaradtak ugyan, 
azonban 2011 tavaszán sikerült elfogadtatni az Euró Plusz Paktumot, amely strukturális 
és fiskális reformokat irányzott elő, és mint ilyen, az eurózóna állam- és kormányfői szá-
mára az első elvégzendő napirendnek volt tekinthető.

A költségvetési szabályok esetén Franciaország támogatta a Berlin által igényelt 
erősebb szankciókat. Németország ugyanakkor elfogadta, hogy az európai mentőala-
pot (EFSF) 440 milliárd euróval feltöltsék, és 2011 júliusában hozzájárult a mentőalap 
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eszköztárának a bővítéséhez. Ezzel a kompromisszummal Németország az eurózóna más 
tagállamait is meggyőzhette arról, hogy a további segélycsomagoknak része a bankok és 
biztosítók „önkéntes” részvétele. Ám mindezek ellenére sem nyugodtak meg a piacok, 
ezért Merkel és Sarkozy újra elkötelezte magát a reformok, konkrétan a gazdasági kor-
mányzás, a német felfogást tükröző nemzeti adósságfék és a tranzakciós adó bevezetése 
mellett. Ezeket az erőfeszítéseket 2011 decemberében a fiskális paktum megszületése ko-
ronázta meg.

A francia választásokat követően, 2012 tavaszán az új elnök, François Hollande 
és Merkel kancellár viszonyát a feszültségek jellemezték; annál is inkább, mivel a 
német kancellár nyíltan Sarkozy kampányát támogatta. A kezdeti hónapok hűvös 
viszonya azonban korántsem ismeretlen a francia elnökök és a német kancellárok 
viszonyában. A tartalmi különbségeket tekintve látható volt, hogy Hollande az adós-
ságválság kezelésében a takarékosság és a strukturális reformok német pozíciójával 
szemben a növekedési politika elkötelezettje. Hollande a pozícióját nem csupán a 
német ellenzéki szociáldemokrata párt politikusaival, hanem az eurózóna déli álla-
mai politikusaival is igyekezett megerősíteni. A 2012. június 28–29-i EU-csúcson 
Hollande részéről már jól láthatóak voltak a közeledés jelei, ám „Merkozy” időszaká-
tól eltérően, Hollande a találkozó előkészítésébe Mario Monti olasz és Mariano Rajoy 
spanyol miniszterelnököt is bevonta, s csak azt követően került sor a csúcstalálkozót 
megelőző német–francia bilaterális munkatalálkozóra az Elysée-palotában.

A 2012. júliusi német–francia közös nyilatkozat fontos jelzés volt, mert Hollande és 
Merkel megerősítette, hogy mindent megtesznek az eurózóna védelme érdekében. A ki-
jelentés nemcsak a közös politikai akarat bizonyítéka volt, hanem annak az EKB-nak a 
támogatása melletti elkötelezettség is, amely a Bundesbank kritikája ellenére bejelen-
tette, hogy kész az eurózóna bajba jutott államainak három évnél nem hosszabb lejáratú 
kötvényeit korlátlanul felvásárolni és minden eszközzel fellépni az adósságválság ellen. 
Az EKB erőteljesebb beavatkozását Párizs már hosszabb ideje támogatta, míg a német 
kormány kezdetben elutasította azt, mivel attól tartott, hogy a pénzpolitika a politikai 
megfontolásoknak rendelődik alá, és ezzel az EKB elvesztheti politikai függetlenségét. 
A Bundesbank ezt a lépést a stabilitáspolitika útjáról való letérésként értékelte, és elvetet-
te, míg számos állam ebben a német „stabilitáspolitikai ortodoxia” végét látta. Az a tény, 
hogy az EKB funkciójának és szerepének kibővítését a német kormány hallgatólagosan 
támogatta, egy további lényeges következménnyel járt. Az euróválságban Merkel kiemel-
ten meghatározó szerepe megszűnt, és a pénzügyi hatalom egy jelentős része az EKB-hoz, 
személyesen Mario Draghi hatáskörébe került. Merkel – a Bundesbank fenntartásai elle-
nére – az Európai Központi Bank döntése mögé állt, hangsúlyozva, hogy Mario Draghi 
a bank függetlenségének értelmében és mandátumán belül cselekedett. Angela Merkel 
Európájából Mario Draghi Európája lett, mivel az EKB vezetője már az a személy, aki az 
eurózóna válságba jutott tagországai állampapírjainak felvásárlásáról döntést hozhat, és 
arról is, hogy az Unióban ki és miért kap pénzt.8

8 Vö.: „Merkel hat die politischen Naturgesetze aufgehoben”. Die Welt. http://www.welt.de/debatte/
kommentare/article112332340/Merkel-hat-die-politischen-Naturgesetze-aufgehoben.html, 2013. január 1.
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kibővült unió – meggyengült tandem

A német–francia bilateralizmus dinamikája az elmúlt évtizedekben különböző volt, 
és sok tekintetben attól a tandemtől függött, amelyet a két állam vezetői alkottak. 
Bebizonyosodott, hogy a bilaterális együttműködés csak akkor eredményes, ha 

a felek elismerik az ellentétek produktivitásának elvét, és készek arra, hogy a nemze-
ti, politikai és gazdasági kultúrából származó különbségeik hatásait meghaladják. Ezért 
joggal állíthatjuk, hogy a két ország közötti kapcsolatok története a különbségek ellenére 
megvalósuló bilateralizmus története. Emellett az is kiderült, hogy a bilateralizmus csak 
akkor tud hatékonyan működni, ha a két állam képes az Európai Unió többi tagjának a 
nevében beszélni és azok érdekeit képviselni, s így a többi tagállam is kész arra, hogy 
álláspontjaikkal azonosuljon.

A német–francia kapcsolatok legitimitása elsősorban attól az európai kontex-
tustól függ, amelybe mind a két ország beágyazódott – még akkor is, ha a második 
világháborút követően Európa funkciója a két állam számára történelmileg el is tért 
egymástól. Párizs felfogásában Európa – az európai integráció – a francia nemzetállam 
meghosszabbításaként, a történelmi folytonosság eszközeként, az erőforrások olyan 
multiplikációs alapjaként jött számításba, amely a szuverenitás viszonylag kis politi-
kai költségei árán biztosíthatja a nagyhatalmi pozíció fenntartását. Ezzel szemben a 
Szövetségi Köztársaság szempontjából az európai integráció a diszkontinuitás, a tör-
ténelmével való szakítás eszköze volt, amely egyszerre biztosította szuverenitásának 
fokozott és ellenőrzött visszanyerését, valamint újonnan szerzett – elsősorban gazdasá-
gi – hatalmának elfogadását.

A német–francia kapcsolatok európai kontextusa az elmúlt évtizedben jelentő-
sen megváltozott; olyannyira, hogy e változások a bilateralizmus fennmaradását és a 
német–francia megosztott vezetést sokkal kevésbé tették magától értetődővé, mint aho-
gyan azt korábban gondolni lehetett. A 2007 óta kibontakozott gazdasági és pénzügyi 
válság az együttműködést erősítette, és ha ebben a folyamatban Németország pozíciója 
jelentősebbé vált is, Párizs képes volt stratégiai szerepét és nagyhatalmi diplomáciáját 
megőrizni.

A mindenkori elnök–kancellár viszonyban szinte minden esetben egy meghatáro-
zott időre volt szükség ahhoz, hogy a kölcsönös alkalmazkodás folyamatában a felek 
elfogadják egymást. Nicolas Sarkozy és Angela Merkel kapcsolata rossz starttal in-
dult, ami csaknem normálisnak nevezhető; ám egy idő után példamutató minőséget ért 
el („Merkozy”). Kezdetben Jacques Chirac és Helmut Kohl, majd Gerhard Schröder 
viszonyát is a bizalmatlanság jellemezte. Ám a francia félnek a német egyesüléstől az 
euróválságig nem csupán a változó személyi feltételekhez, hanem ahhoz a helyzethez 
is alkalmazkodnia kellett, hogy a két ország viszonyában megszűntek a Párizs számára 
előnyös aszimmetriák, és már nem volt természetes az „egyenlőtlenségek egyenlősége” 
sem, sőt Németország hegemón szerepe az euróválságban a diskurzusok részévé vált. 
A Merkozy-korszakot követően, François Hollande hatalomra jutásával a német–francia 
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ellentétek különösen szembetűnővé váltak. Hollande azt nehezményezte, amit országa 
esetében természetesnek tartott: Németországot „neobismarckiánus” hegemónként látta, 
míg Párizs részéről ezt a szerepet magától értetődőnek tartja.9

Németország szabályokat meghatározó és hegemóniaként felfogott szerepével, vala-
mint a költségvetési fegyelemre és a strukturális reformokra fókuszáló, példaként beállított 
válságkezelési gyakorlatával szemben Hollande az eurózóna válságba került déli állama-
inak – Olaszország és Spanyolország – élére, az EKB új szerepe érdekében pedig Mario 
Draghi mellé állt, sőt tüntetően a német ellenzéki párt, az SPD vezetőit is vendégül látta 
Párizsban. A francia nemzetgyűlési választásokon maga Sarkozy is tudatában volt an-
nak, hogy Németországnak mint követendő mintának az előtérbe állítása kontraproduktív 
hatást ér el, ezért le kellett mondania Merkelnek a francia választási kampányban való se-
gítségéről. Az új elnök viszont ezeket a körülményeket ügyesen felhasználta a kampánya 
során. „Sarkozy Merkellel kötött paktumot” – mondta Hollande. „Sarkozy gondoskodott 
arról, hogy Németország ne szigetelődjön el, ezért Merkel az AAA hiteles legjobb osz-
tályzattal jutalmazta, azzal a feltétellel, hogy a költségvetést rendbe hozza. Én befejeztem 
ezt a játékot, és azt követeltem, hogy ha az ember kompromisszumokat köt, olyan módon 
tegye, hogy a többieket is bevonja.”10 Hollande „szolidáris integrációja” az adósságok 
közösségi szétterítésére és az államilag ösztönzött növekedési programokra irányult, míg 
Merkel számára az adósság megszüntetése és a versenyképesség erősítése a legfontosabb, 
ami az eurózóna déli tagállamaiban strukturális reformokat és a munkapiacok flexibilissé 
tételét követeli meg.

A két állam együttműködése szempontjából meghatározó jelentősége van annak, 
hogy a tizenkét új tagállam belépése megváltoztatta az Unió belső egyensúlyát, és ezzel 
a német–francia bilateralizmus szerepe is gyengült: számosan úgy látják, hogy a 2000-es 
évek közepe óta a hatása már csak korlátozott,11 és az európai döntéseknek csupán egy-
negyedére van befolyással.12 Ezzel együtt, a német–francia vezetés nem automatikus és 
korántsem magától értetődő.

A 27-ek uniójában a két államnak nyilvánvalóan kisebb a demográfiai, gazdasági és 
politikai súlya. A döntési folyamatokban is csekélyebb intézményi súllyal rendelkeznek, 
mint korábban. A 2004-es, majd a 2007. évi kibővülést követően az addigi kettő helyett 
meg kellett elégedniük egyetlen biztossal a Bizottságban, sőt az Európai Parlamentben 
és az Európai Tanácsban is el kellett fogadniuk, hogy kevesebb mandátummal, illet-
ve szavazatszámmal rendelkeznek. Azok a diskurzusok, amelyek a múlt évszázad(ok) 
konfliktusaira és ezzel a német–francia megbékülés jelentőségére emlékeztetnek, megle-
hetősen háttérbe szorultak, és már nem annyira mozgósítóak, mint régebben. A közép- és 
kelet-európai tagországok megjelenése ugyanakkor sok tekintetben a történelemnek a 
saját tapasztalatukon alapuló új olvasatát jelenti, s a 2003-as iraki háború alkalmával 

  9 Fréderic Lemaitre – Arnaud Leparmentier: „Träume von Neo-Bismarck”. Süddeutsche.de, http://
www.sueddeutsche.de/politik/jahre-elysee-vertrag-traeume-von-neo-bismarck-1.1579440, 2013. január 22.

10 Uo.
11 Vö.: Claire Demesmay: „Hat der deutsch-französische Bilateralismus Zukunft?”. DasParlament, 

http://www.das-parlament.de/2013/01-03/Beilage/006.html, Letöltés: 2013. január 22.
12 Vö.: William E. Paterson: „Did France and Germany Lead Europe? A Retrospect”. In: Leaderless 

Europe (szerk. Jack Hayword). Oxford: Oxford University Press, 2008. 89–110. o.
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kiderült, a kelet–nyugati konfliktus nélküli nemzetközi rendszerben azok adott esetben 
inkább az atlanti vonalat voltak készek támogatni.

A kibővülés a politikai és gazdasági kultúrák heterogenitását növelte, és ez a kompro-
misszumok létrehozását éppen úgy megnehezítette, mint ahogy annak a német szerepnek 
a megváltozása is, amely korábban a Párizs számára is előnyös kompromisszumok nagy-
vonalú pénzügyi támogatását jelentette. Az EU diverzifikálódása azonban sajátos módon 
a német és a francia álláspontok közeledését is – például a kibővülés kérdésében – erősí-
tette. Ebben a helyzetben azonban nehezebb olyan javaslatokat kidolgozniuk, amelyekkel 
az új tagállamok azonosulni tudnak.

Ha a német–francia bilateralizmus szerepe csökkent is, mindez korántsem jelenti, 
hogy a két ország ne tartotta volna meg az EU jövőjéről szóló döntésekben a többi tagál-
lamhoz képest jelentős befolyását. Ennek foka a témáktól és a döntéshozatal formájától 
függ. A kormányközi egyeztetések különösen kedveznek a francia–német tandem befo-
lyásának. Egy 27 tagú komplex rendszerben a vezetés szükségessége is fennmarad, sőt 
bizonyos válsághelyzetekben még erősödik is. Nem kétséges, hogy az eurózónán belül 
Németország és – helyzetének viszonylagos meggyengülése ellenére is – Franciaország 
még mindig főszerepet játszik. Az eurótérségben a két állam jelentős demográfiai és gaz-
dasági potenciállal rendelkezik. Együtt az euróövezet lakosságának és GDP-jének kereken 
a felét adják, és mintegy 48 százalékos részesedést mondhatnak magukénak az Európai 
Stabilitási Mechanizmusban (ESM). Emellett a két állam hagyományosan két nagyon 
különböző gazdasági modellt testesít meg, amelyekkel az Unió tagállamainak többsége 
ilyen vagy olyan formában azonosulni képes. Ezért a német és a francia fél között elért 
kompromisszumok a jövőben is olyan hajtóerőként szolgálhatnak, adott esetben új eu-
rópai szerződésekhez vezethetnek. Mindezzel együtt nem téveszthető szem elől, hogy 
a kulturális globalizálódás feltételei között Franciaország és Németország a felgyorsult 
átalakulás folyamatában van, ami számos esetben nem a konvergencia irányába mutat. 
Az angol után mind a két országban a második leggyakrabban tanult nyelv egyre inkább 
a spanyol és nem a francia vagy a német. A két ország közvéleménye közötti különbsé-
get mi sem mutatja jobban, mint a fukushimai japán atomerőmű katasztrófája nyomán 
bekövetkezett változás.13 A német társadalom és a politikai elit szinte egyhangúlag az 
atomenergiából való kilépés mellett döntött, míg egy ilyen perspektíva Franciaországban 
meglehetősen idegen és visszhangtalan maradt.

13 „Deutschland und Frankreich leben sich auseinander”. Die Welt, http://www.welt.de/debatte/
article110064540/Deutschland-und-Frankreich-leben-sich-auseinander.html, 2010. október 20.
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