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2014. március 23-án és egy héttel később, március 30-án, helyhatósági választásokat tartottak Fran-
ciaországban. 36.767 település vezetésének sorsáról döntöttek. Erre minden hatodik évben kerül sor. 
A 23 hónapja regnáló (és 2014. március–áprilisban negatív rekordokat döntögető, csupán 18 százalék 
körüli népszerűséggel bíró) François Hollande elnök által folytatott politikáról először mondhattak 
véleményt a francia választók. Már az előzetes közvélemény-kutatások jelezték a kormányzó pártok 
(PS, EELV) várhatóan gyenge eredményeit. Az első forduló után ez gyakorlatilag nyilvánvalóvá vált.

Az első forduló

Március 23-án az ellenzéki pártok – leginkább a jobbközép Népi Mozgalom Uniója (Uni-
on pour un Mouvement Populaire, UMP), illetve a szintén oda sorolható Demokraták és 
Függetlenek Szövetsége (Union des démocrates et indépendants, UDI) – jelöltjei szerez-

tek esélyt a győzelemre. Az egykori miniszterelnök, külügyminiszter, Alain Juppé, továbbá Laurent 
Wauquiez volt miniszter és Christian Jacob, az UMP frakcióvezetője már az első fordulóban győzedel-
meskedett. A kormányoldalon pedig Michel Sapin pénzügyminiszter kapott többségi támogatást már 
a választások első napján. A legszembetűnőbb változást az jelentette, hogy a korábban a helyhatósági 
szintű politikából gyakorlatilag kiszorult, Marine Le Pen vezette Nemzeti Front (Front national, FN), 
50,27 százalékkal polgármesteri széket szerzett a huszonötezer lakosú Henin-Beaumont-ban, és több 
nagyvárosban is jó eséllyel indult a győzelemért. A szélsőjobboldali párt előretörésének megakadá-
lyozása érdekében hiába próbálta a második forduló előtt a kormánypárt „köztársasági összefogásra”, 
azaz az FN elleni jobb- és baloldali összefogására ösztönözni az UMP-t, ezt annak elnöke, Jean-
François Copé – akit 64 százalékkal újraválasztottak Meaux-ban – elutasította.

A második forduló

A 2014. március 30-án megtartott második forduló a kormányzó pártok számára szinte az 
általuk vizionált legkatasztrofálisabb forgatókönyvet igazolta. A Szocialista Párt (Parti 
socialiste, PS) meg tudta ugyan tartani Párizst, ahol a város első női polgármestere, Anne 

Hidalgo kapott bizalmat, és többek között Lyon és Lille is baloldali vezetés alatt maradt. Ugyanakkor, 
jóllehet az Ayrault-kormánynak az önkormányzati választásokon induló tizenegy miniszteréből hetet 
újraválasztottak, jelentős jobbratolódásra került sor, és több, már évtizedek óta baloldali pártállású 
irányítás alatt működő település „váltott tábort”. Míg 2008-ban a 10.000-nél nagyobb lélekszámú 
franciaországi városok többsége (a tengerentúli területeket leszámítva) 509:433 arányban baloldali 
vezetés alatt állt, addig 2014-ben ez az arány 349:572-re változott. Tizenegy településen az FN szer-
zett polgármesteri posztot, és Marseille-ben, ahol a közbiztonsági helyzet különösen is aggodalomra 
ad okot, szintén sikerült egy választókerületet Marine Le Pen pártjának megszereznie. Kuriózum-
nak számít, hogy a kormánykoalíció egyik tagja, az Európai Ökológiai Zöld Párt (Europe Écologie 
Les Verts, EELV) Grenoble városát tudta elhódítani a PS-től. Nem érdektelen megjegyezni, hogy a 
centrista François Bayrou, a 2007-es elnökválasztás harmadik legerősebb jelöltje, akinek szinte ez a 
választás jelentette az utolsó esélyt a francia politikai életben való megmaradásra, szintén bizalmat 
kapott Pau városában.
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NéháNy észrevétel A válAsztások kApcsáN

• Jelentősen megnőtt a magát egyre ravaszabban elfogadhatóvá tevő, Marine Le Pen vezette FN 
támogatottsága és belpolitikai súlya. (Ma már 20 százalék feletti a választói bizalom irányuk-
ban.) Ez a jelenség nem csupán a gazdasági nehézségekkel magyarázható, hanem azzal is, hogy 
a hagyományosan egymást váltó bal- és jobboldali politikai elitben – elsősorban azok erkölcsi 
magatartása miatt – megingott a bizalom. Az FN Franciaország harmadik legerősebb pártjává 
lett. Több esetben korábbi PS vezette várost is sikerült elhódítania (pl. Mantes-la-Ville).

• Negatív rekordot döntött a részvételi arány. Az első fordulóban a választók 65,5 százaléka adott 
le érvényes voksot, míg a második fordulóban 61,5 százalék. Megjegyzendő, hogy az urnába 
érvénytelen szavazatot helyezők a francia rendszerben nem számítanak szavazóknak. Ezeknek 
– a felkínált választási lehetőségeket sokszor megfontolt szándékkal elutasító, kritikus szava-
zóknak – az aránya akár több mint 5 százalékot is kitehet.

• Bár az UMP látszik a választások nagy győztesének, valójában azonban ez csak átmenetileg 
tudja elterelni a figyelmet a párt nagy gondjairól és megosztottságáról. François Copé párt-
elnök továbbra is kénytelen lesz tisztázni magát a Le Point által napvilágra hozott, a 2012-es 
kampányidőszakban történt, pártpénzekkel való visszaélések kérdésében, és a volt miniszter-
elnökkel, François Fillonnal való versengés szintén megmaradt. A 2017-es elnökválasztásra 
készülődő legnagyobb ellenzéki pártnak jelenleg legalább négy elnökjelölttel és az e felállás 
következtében kialakítandó stratégiával kell számolnia. A pártelnöki posztért 2012 őszén ver-
sengő Copén és Fillonon kívül Alain Juppé és Nicolas Sarkozy ringbe szállása is erősen való-
színűsíthető. Megjegyzendő továbbá, hogy az FN által elnyert települések egy részén korábban 
az UMP-nek sikerült győzedelmeskednie (pl. Fréjus).

• François Hollande a későbbre tervezett kormányátalakítást kénytelen volt előrehozni, és ezáltal 
biztosítani a választókat arról, hogy a voksok üzenetét tiszteletben tartja. Továbbá a választási 
vereség előtérbe hozta a PS-en, illetve a kormánykoalíción belüli feszültségeket, ami szintén 
azonnali választ követelt.

mANuel vAlls kormáNyA és hollANde „áprilisi forrAdAlmA”

A kiszivárogtatott, egymásnak ellentmondó hírek után, 2014. március 31-én François Hollande 
bejelentette a miniszterelnök-cserét. Így Jean-Marc Ayrault-t április 1-jén belügyminiszte-
re, Manuel Valls váltotta a hivatalában. Sajtóinformációk szerint a liberális felfogású, Tony 

Blairre és Gerhard Schröderre példaképként tekintő új kormányfő és az elnök kemény viták után tu-
dott csak megállapodni a személyi összetételről. Ráadásul az EELV (zöldek) két korábbi minisztere, 
Cécile Duflot és Pascal Canfin bejelentette, hogy politikai véleménykülönbségük miatt az új kabinet-
ben nem hajlandó részt vállalni. Az új kormányfőnek nem sikerült megnyernie a korábbi koalíciós 
partnert még azzal sem, hogy felajánlotta nekik a környezetvédelmi minisztériumot. Az új kabinet 
tehát kizárólag a PS-hez köthető.

Végül a kormányban részt vevő miniszterek névsorát április 2-án jelentették be. A nyolc női 
és ugyanannyi férfi miniszterből álló kabinetbe két új személy került be: François Hollande korábbi 
élettársa, négy gyermekének anyja, a 2007-es elnökválasztások szocialista jelöltje, Ségolène Royal, 
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illetve az elnök bizalmasának számító François Rebsamen szenátor, Dijon polgármestere. A kormány 
teljes névsora április 9-én vált ismertté. A tizenhat miniszter mellett tizennégy államtitkár kapott 
megbízást. Ezzel 2014 tavaszán a Jean-Marc Ayrault által szorgalmazott kisebb és így takarékosabb 
kabinet felállításának elve némiképp érvényesült, de nem számottevő módon. 2012 nyarától ugyanis 
harmincnyolc tagú kormány működött, amelyben külön megbízott miniszteri kinevezésekre sor ke-
rült, de államtitkárira nem. Így személyi szinten hét fővel csökkent az apparátus, intézményi szinten 
azonban valóban jelentősebb az „egyszerűsítés”.

Az új kabinet végleges névsorában szereplők közül nagy visszhangot váltott ki a PS 2011-től 
ideiglenes, majd 2012-től megválasztott elnökének, Harlem Désirnek az európai ügyekért felelős ál-
lamtitkári kinevezése. A politikust, aki szintén felelős volt a Szocialista Párt vereségéért, különösen 
is éles támadások érték a meg nem „érdemelt felfelé buktatásáért”. Ráadásul Harlem Désir európai 
parlamenti képviselőként (1999-től) a legnagyobb hiányzók közé tartozik. A párt élére ellenfelét, a gö-
rög származású Jean-Christophe Cambadélis képviselőt jelölték. A pártelnök személyéről a párttagok 
április 15-én döntöttek. A szavazatok 67,12 százalékát Cambadélis szerezte meg, így ő vette át Désir 
helyét. François Hollande a PS vezetésében történt módosítások mellett a saját szűk környezetében 
is változtatásokat hajtott végre. Az Élysée főtitkára, Pierre-René Lemas április 16-án helyet cserélt 
Jean-Pierre Jouyet-val, aki a 2008-as francia EU-elnökség idején európai ügyekért felelős államtitkár 
volt, 2012-től pedig az 1816-ban alapított, nagy presztízsű állami pénzintézet, a Caisse de dépôts et 
Consignations vezérigazgatója. Ez a változás többek között arra enged következtetni, hogy az elnök 
az európai és a gazdasági jellegű ügyeket szeretné szorosabban felügyelni. Hollande e személycserék-
kel elnökségének új lendületet kívánt adni.

mANuel vAlls és ígéretei

Az új miniszterelnök 1962-ben, katalán és svájci szülőktől született, és csak 1982-ben kapta 
meg a francia állampolgárságot. 1988-ban már Michel Rocard miniszterelnök tanácsadója-
ként tevékenykedett. Később többek között Lionel Jospin kabinetjének sajtó- és kommuni-

kációs megbízottja, 2012-ben pedig a PS elnökjelöltje is volt. François Hollande hatalomra jutásától 
a belügyminiszteri tisztséget töltötte be.

Manuel Valls 2014. április 8-án, a Nemzetgyűlésben, 306 igen, 239 nem és 26 tartózkodás mellett 
nyerte el a bizalmat. Az eredmény azt mutatja, hogy sikerült a radikális baloldaltól és az EELV-től is 
támogatást kapnia, holott a szavazás előtt még a PS-en belül is jelentősebb csoport protestált ellene. 
Nyolcvannyolc szocialista képviselő egészen a szavazást megelőző utolsó pillanatig nem zárta ki a 
miniszterelnök-jelölt elutasítását. Megjegyzendő, hogy Manuel Valls, aki kifejezetten a Szocialista 
Párt jobbszárnyához tartozik, és korábban a párt nevéből még a „szocialista” jelzőt is el kívánta 
távolítani, inkább félelmet keltett a baloldalon. Az április 8-i, nemzetgyűlési programbeszéde mind-
azonáltal inkább pozitív fogadtatásban részesült általában a francia közvéleményben, éppen úgy, mint 
párttársai körében. A lakosság 55 százaléka meggyőzőnek tartja, és a baloldali szavazók 77 százaléka 
támogatja őt. Valls népszerűsége az Ayrault-kormány idején is kiemelkedő volt, jóllehet belügymi-
niszteri működése, a konkrét adatok fényében, nem teljesen egyezik az általa alkalmazott harcias 
retorikával. Miniszterelnöki kinevezése előtt az ellenzék élesen kritizálta közel kétéves kormányzati 
tevékenységét, elsősorban a romakérdés, a bevándorlás és a romló közbiztonság miatt.

Manuel Valls kormányfővé választása után azonban nem az UMP és az FN támadásaira koncent-
rált, hanem saját párttársai és általában a szélesebb francia közvélemény meggyőzésére. Az április 

http://www.gouvernement.fr/institutions/composition-du-gouvernement
http://www.gouvernement.fr/institutions/composition-du-gouvernement
http://www.assemblee-nationale.fr/14/scrutins/jo0785.asp
http://fr.scribd.com/doc/217022267/Discours-de-politique-generale-du-Premier-ministre-Manuel-VALLS
http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2014/04/01/securite-et-immigration-le-bilan-mitige-de-valls_4393460_823448.html
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8-án elhangzott programbeszédében megpróbált meggyőző lenni, és öt főbb területen olyan ígéreteket 
tenni, amelyekkel reményei szerint Franciaország kilábal a jelenlegi válságból és kiábrándultságból. 
Valls hangsúlyozta, hogy a François Hollande által 2014. január 14-én, a vállalati terhek csökkentése 
és a foglalkoztatás növelésének elérése érdekében meghirdetett „szolidaritási paktum” végrehajtását 
szeretné megvalósítani. Így az alábbi nagyobb ígéretcsomagok hangzottak el:

1. Adókkal és járulékokkal kapcsolatos változások
a) 2015 januárjától, a vállalatok terheinek enyhítését célzandó, eltörölnék a minimálbéren 

foglalkoztatottak utáni járulékokat. Ez 4,5 milliárd eurós könnyítést jelent a munkaadóknak.
b) Egy másik, ehhez hasonló intézkedés a családi hozzájárulás nevet viselő, szintén a munkál-

tatók által fizetendő, jelenleg 5,25 százalékos adót érinti. Ezt 2016 januárjától a kormány 
1,8 százalékkal csökkenti, és azokra az alkalmazottakra vonatkozik majd, akiknek a kere-
sete nem haladja meg a minimálbér háromszorosát. Ez Valls szerint újabb 4,5 milliárd eurós 
megtakarítást jelent majd a munkáltatóknak.

c) 2015-től a független dolgozók és mesterséget űzők családi járuléka 3 ponttal csökkenne, 
ami összesen 1 milliárd eurós könnyítést jelent az érintettek számára.

d) A 2011-ben bevezetett, a 250.000 eurós vagy annál nagyobb jövedelemmel rendelkezőkre 
kirótt 3 százalékos, illetve az 500.000 eurós jövedelem felett 4 százalékos szuperadó 2016-
tól megszűnik.

e) Valls ígéretet tett arra is, hogy a következő három évben a cégeket érintő további járulékok 
– így többek között a vállalatoknak a társadalmi szolidaritáshoz való hozzájárulása – 
megszűnnek. Az említett hozzájárulás jelenleg a társadalombiztosítás kasszájába folyik 
be, mértéke 0,16 százalékos, és azok a társaságok fizetik, amelyek bruttó éves árbevétele 
meghaladja a 760.000 eurót.

f) A társasági nyereségadó, amely Európában az egyik legmagasabbnak számít, a jelenlegi 
33 százalékos szintről lépcsőzetesen 28 százalékra fog csökkenni. Valls ennek megvalósu-
lását 2020-ra ígéri, de az első lépést 2017-ben, vagyis az elnökválasztás évében kívánja ez 
irányba megtenni.

g) A miniszterelnök ígéretet tett továbbá a minimálbéren élők megsegítését célzó adócsökken-
tésre is: 2017-ig 5 milliárd eurós könnyítést kíván nyújtani az érintetteknek.

2. Környezetvédelem; a zöldenergiára való fokozatos áttérésről szóló törvény elkészülte 2014 
nyaráig
a) 2030-ig a miniszterelnök 30 százalékkal csökkenteni kívánja a fosszilis energia felhaszná-

lását és 40 százalékkal az üvegházhatású gáz kibocsátását.
b) Ugyanakkor célul tűzte ki, hogy 2025-re az elektromos áram termelésében az atomerőmű-

vek szerepét 50 százalékra csökkentsék.

3. Az államháztartás rendbetétele
 Valls 2015 és 2017 között 50 milliárd eurós megtakarítást kíván végrehajtani. Ebből 19 milliár-Valls 2015 és 2017 között 50 milliárd eurós megtakarítást kíván végrehajtani. Ebből 19 milliár-

dot az állam működésére szánt pénzeken, 10 milliárdot a társadalombiztosítási, további 10 mil-
liárdot pedig az önkormányzati kiadásokon szeretne megspórolni. A fennmaradó 11 milliárdot 
a „hatékonyabb gazdálkodással” fogják előteremteni.
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4. A francia megyei közigazgatási rendszer reformja
 A miniszterelnök a javaslatában a jelenlegi megyék számát a felére csökkentené, a régiókat 

pedig megszüntetné. A 2015. márciusi megyei választások után a kormány konkrét tervet dol-
gozna ki a változtatásokra vonatkozóan. Az új megyerendszer 2017. január 1-jével lépne életbe, 
2018-tól pedig új közigazgatási egységeket állítanának fel. E lépésektől lényegében hatéko-
nyabb, „Európa-konformabb” és költségkímélőbb közigazgatást vár Valls.

5. A francia oktatási rendszer reformjának folytatása, nagyobb rugalmassággal
Az új miniszterelnök a beszédében a „gender-elméletnek” a tavaly, jelentős feszültségek mel-
lett történt iskolai bevezetésével kapcsolatban egy fajta visszafogottságról tett tanúbizonyságot, 
hangsúlyozva, hogy ő a gyermekek és a fiatalok érdekét kívánja szem előtt tartani. Az oktatási 
rendszer reformján keresztül pedig a tanulók sikerességét szeretné előmozdítani.

A Manuel Valls beszédében elhangzott ígéretekkel kapcsolatban – amelyek közt hatodikként a 
lakhatás problémájának megoldása is említésre került (ötven intézkedés az építkezések megköny-
nyítésére) – az ellenzék, akárcsak a szakszervezetek, inkább kritikai véleményének adott hangot. Az 
UMP politikusai elsősorban Manuel Valls hiteltelenségét emelték ki, belügyminiszteri tevékenysé-
gének mérlege alapján. Marine Le Pen „Franciaország falnak vezetéseként” értékelte a felszólalást, 
és különösen kikelt a megyei közigazgatási rendszer tervezett változtatásaival szemben. Véleménye 
szerint az Európai Unió megszorításon alapuló, kíméletlen politikájának kiszolgálója Valls. A szélső-
baloldali pártszövetség, a Baloldali Front (Front de gauche) elnöke, Jean-Luc Mélanchon „sarkozista 
hangvételű” beszédnek titulálta a miniszterelnök programját. Különösen a vállalatoknak nyújtandó 
kedvezményeket nehezményezte. Az éles kritika különösen attól érdekes, hogy a párthoz kapcsolódó 
két képviselő is támogatásáról biztosította Manuel Vallst az április 8-i voksoláson. A még az Ayrault-
kormányban koalíciós partnerként részt vett EELV politikusai esetében ugyanígy észrevehető az el-
lentmondás. A párt egyes politikusai azt kritizálták, hogy a szükséges változtatásokat az új minisz-
terelnök sem vállalja fel, ugyanakkor a tizenhét tagú frakcióból tízen a támogatásukról biztosították 
Manuel Vallst, és csak egy ellenezte a terveit, míg hatan tartózkodtak a véleményformálástól.

A nagy szakszervezetek (CGT, UNSA, FO, CGPME) általában kritikusan, sőt elutasítóan reagál-
tak Valls beszédére. A munkáltató vállalatokat összefogó szervezet (MEDEF) és a CFTC szakszerve-
zet inkább üdvözölte a beszédet.

Az új frANciA kormáNy kilátásAi

François Hollande közel kétéves elnöksége alatt Franciaországban a gazdasági és társadalmi 
válság tovább mélyült. Még ha egy-két biztatóbb adat napvilágot is látott – többek között, hogy 
a Franciaországba irányuló befektetési projektek száma továbbra is magas (685), s bár az elmúlt 

évekhez viszonyítva stagnál, de 2012-höz képest 14,5 százalékos növekedés volt tapasztalható 2013-
ban; a munkanélküliség növekedése lelassult, sőt stagnált, 2013 utolsó negyedévében kicsit csökkent: 
9,8 százalékra –, átütő pozitív fordulatra nemigen került sor. (2014 első negyedévében tovább nőtt a 
munkanélküliség, így ismét 10 százalék körül mozog.) Ráadásul az elért szerény eredményeket elfed-
ték a súlyos problémák, mint például a francia szuverén adósság fokozott növekedése (2013-ban 4,6 
százalékkal: a GDP-arányos szuverén adósság 93 százalékot, 1.925,3 milliárd eurót tett ki a múlt év 
végén), illetve az a tény, hogy az ígéretekkel ellentétben, a költségvetési hiány 2014-ben is 

http://www.lesechos.fr/economie-politique/politique/actu/0203430263437-les-reactions-au-discours-de-politique-generale-de-manuel-valls-663156.php
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/en-chiffres/chomeurs-en-france.shtml
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/en-chiffres/chomeurs-en-france.shtml
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2014/03/31/les-mauvais-chiffres-de-la-dette-et-du-deficit-public-en-france_4392605_3234.html
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3 százalék fölött maradt. (Ez utóbbi 2013 végén 4,3 százalék volt, és Párizs ez év végére 3,6 százalékot 
vár.) Mindemellett a világnézeti felfogáshoz szorosan kapcsolódó témák (például: a homoszexuálisok 
házassága, a gender-elmélet iskolai bevezetése) erőltetése fokozottan megosztottá tette a francia tár-
sadalmat. Ilyen körülmények között a 2014. márciusi helyhatósági választások eredménye nem meg-
lepő. A többsíkú kiábrándultságot leginkább az elnök népszerűtlenségi rekordja mutatja.

Hollande teljesen tisztában van azzal, hogy a kétéves „kegyelmi állapot”, amely minden politikai 
szinten szocialista többséget biztosított számára, a helyhatósági választásokkal véget ért. A kívánt át-
ütő eredményeket nem sikerült elérnie ez idő alatt. Ilyen körülmények között az elnök személycserék-
kel kívánja a pozitív fordulatot előmozdítani. Azonban továbbra is ellentmondások kísérik döntéseit. 
Manuel Valls kinevezésével egy kiválóan kommunikáló, a francia állampolgárok körében népszerű, 
inkább liberális politikust tett miniszterelnökké, vállalva, hogy ez a döntés a pártján és a baloldali 
ellenzéken belüli nemtetszést vált ki. Ez utóbbi, akárcsak az elnökválasztási ígéreteihez való ragasz-
kodás, mindazonáltal erősen megköti az új miniszterelnök kezét. Hollande továbbra is megpróbálja 
kézben tartani az események szálait, de nem kizárt, hogy Manuel Valls erős személyisége rövidesen 
árnyékot is vethet az elnökre. Ez a 2017-es megmérettetés szempontjából egyáltalán nem mindegy. 
Már több ízben felröppentek olyan elképzelések, amelyek szerint François Hollande automatikus 
elnökjelöltsége helyett a Szocialista Párt aspiránsait újra meg kellene versenyeztetni. Manuel Valls 
egyáltalán nem rejti véka alá elnöki ambícióit, s már 2012-ben is elnökjelölt volt. A miniszterelnöki 
kinevezésével ehhez került közelebb, és nem kizárt, hogy hivatalba juttatásával a jelenlegi államfő 
viszont egy újabb mandátum megszerzésétől kerül egyre távolabb. 2017 azonban még messze van.

Manuel Valls számára a kormányfői kinevezés – akárcsak François Hollande számára – számos 
rizikót rejt. Súlyos kihívásokkal kell szembenéznie a jelenlegi kormánynak, és már az első napokban 
láthatóak azok a nehezen vagy egyáltalán nem feloldható ellentmondások, amelyek eddig az Ayrault-
kabinet munkáját is megbénították. A teljesség igénye nélkül néhány területet érdemes kiemelni.

A munkanélküliség és a vállalatok versenyképessége területén történő kompromisszumkeresés, 
tehát a „szolidaritás paktum” végrehajtása, továbbra is beleütközik az érintett csoportok által képvi-
selt álláspontok merev szembenállásába. A miniszterelnöknek a MEDEF és a szakszervezetek képvi-
selőivel folytatott április 11-i tárgyalásai inkább pesszimizmusra adnak okot. Ráadásul minden újító 
kezdeményezés – mint például a munkáltatók szervezetének elnöke által javasolt, a minimálbérnél 
alacsonyabb fizetések alkalmazásának átmeneti bevezetése – általános felháborodást szült. A minisz-
terelnök egyértelműen elutasította a javaslatot, de ez a példa is jól mutatja, hogy aligha lesz könnyű 
feladat a munkáltatói és a munkavállalói oldal álláspontjainak közelítése. A szociális támogatások je-
lenlegi mértékének befagyasztása, amit Manuel Valls 2014. április 16-án jelentett be, tovább nehezíti 
a szakszervezetek, a baloldali erők, sőt a saját pártján belüli pozícióit.

Óriási kihívás Manuel Valls számára az államháztartási hiány lecsökkentése. A 2014. április 16-
án közzétett tervezetében – az egy héttel korábban bejelentett tervhez képest módosított formában – 
2017-ig 50 milliárd eurós kiadáscsökkentést kíván elérni. Az államnak 18 milliárdot, az önkormány-
zatoknak 11 milliárdot, a társadalombiztosítási és a szociális rendszernek pedig 21 milliárdot kellene 
megtakarítania két év alatt. Ezt a tervet azonban aligha lesz könnyű megvalósítani, hiszen a François 
Hollande elnökletével 2014 januárja óta titokban zajló miniszteri szintű egyeztetések ezen a területen 
szinte semmi eredményt sem hoztak. A szocialista képviselők egy csoportja azonnal fellázadt a ter-
vezet ellen. Emellett az Európai Bizottságot is haladék megadására kell rávenni, hiszen – az eredeti 
tervekkel ellentétben – Franciaország 2014-ben sem lesz képes 3 százalék alatt tartani az államház-
tartási hiányt. Mint láttuk, a kormány jelenleg 3,6 százalékkal tervez. Ráadásul Párizs nem számolhat 
Róma támogatásával sem, mert Matteo Renzi miniszterelnök nem kíván Franciaországgal karöltve 
fellépni a megszorításokkal szemben.

http://www.bfmtv.com/economie/sommet-social-a-matignon-patronat-syndicats-campent-leurs-positions-753831.html
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/couacs/2014/04/16/25005-20140416ARTFIG00186-plan-d-economies-deux-deputes-ps-critiquent-les-annonces-de-manuel-valls.php
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/couacs/2014/04/16/25005-20140416ARTFIG00186-plan-d-economies-deux-deputes-ps-critiquent-les-annonces-de-manuel-valls.php
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Nem lesz kevésbé könnyű Manuel Valls számára a különböző érzékenységgel rendelkező minisz-
tereinek összefogása sem. Már a kormányalakításnál a külkereskedelmi államtitkárság körül kiala-
kult vita jól mutatta a feladat nagyságát. Jóllehet a miniszterelnök szigorúan intézkedésekkel szeretné 
az egységet kifelé megőrizni, semmi nem garantálja, hogy a miniszterek tartani fogják magukat 
ehhez az elképzeléshez.

Végül, de nem utolsó sorban, szintén igazi kihívást jelent a 2014-ben még esedékes választásokon 
a Szocialista Párt további katasztrofális vereségének elkerülése. Pedig ez gyakorlatilag kivédhetet-
lennek látszik. Az európai parlamenti választásokon a 74 megszerezhető mandátumból a korábbinál 
várhatóan kevesebbet fog a francia szocialisták pártja megszerezni, jóllehet az a 2009–2014-es ciklus-
ban sem volt túlreprezentálva. Ráadásul az előrejelzések azt mutatják, hogy az FN komoly előretörése 
sem kizárt. A 2014 szeptemberében esedékes szenátusi választásokra vonatkozóan szintén megjósol-
ható a jobboldali fordulat, így már azon a fórumon sem lesz többségben a jelenlegi kormányzó párt.

Összességében megállapítható, hogy a helyhatósági választások a vártnál nagyobb politikai föld-
rengést hoztak Franciaországban. Manuel Valls miniszterelnökké történt kinevezése és a további sze-
mélycserék reményt adhatnak ugyan a pozitív irányváltásra, de alapvetően mélyreható fordulat aligha 
várható.

2014. április 16.


