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Fejérdy Gergely                                 Francia elnökválasztásra várva

2012. április 22-én kerül sor a francia elnökválasztás első fordulójára. Három hónap-
pal e meghatározó esemény előtt, január utolsó napjaiban a már biztos és a potenciális 
jelöltek egyaránt a közvélemény elé léptek. Ez nem véletlen, hiszen az V. Köztársaság 
elnökválasztási tapasztalata, hogy a végeredmény vonatkozásában az utolsó kilencven 
nap a meghatározó.

François Hollande a Figyelem középpontjában

A kezdőhangot a közvélemény-kutatások szerint hónapok óta élen járó François 
Hollande szocialista jelölt adta meg, aki 2012. január 22-én, vasárnap, Bourget-
ban nagyszámú szimpatizáns és ötszázezer tévénéző előtt tartott meetingen 

beszélt elképzeléseiről. Négy nappal később, január 26-án sajtókonferencián hozta nyilvá-
nosságra hatvanpontos programját, és még aznap este Alain Juppével, a francia kormány 
jelenlegi külügyminiszterével folytatott vitát a France 2 csatornán. Az esemény 5,4 millió 
franciát vonzott a képernyők elé.

François Hollande a – legfőbb tanácsadójának, Michel Sapinnek a kézjegyét magán 
viselő – negyvenegy oldalas tervezetében négy fő gondolat köré csoportosítja mondanivaló-
ját. Ezek: az igazság, az akarat, az igazságosság és a remény. A hatvan vállalást tartalmazó 
program világosan kijelöli a prioritásokat: oktatás, államháztartás, foglalkoztatás, lakás-
építés, energia, intézményi és bankreformok, az állam és az egyház szétválasztásának – az 
1905-ös törvénynek – alkotmányba foglalása, stb. A szocialista jelölt húszmilliárd eurós 
pluszkiadással számol annak érdekében, hogy – többek között – öt év alatt hatvanezer 
fővel növelhesse a közoktatásban dolgozók számát, illetve százötvenezer új munkahe-
lyet létesíthessen, miközben hatvanöt évről hatvanra csökkentené a nyugdíjkorhatárt. Az 
államháztartási egyensúly rendbetételét 2017-re ígérő elnökjelölt a bevételi oldalon első-
sorban az évi legalább százötvenezer eurós jövedelemmel rendelkezők adójának 45%-ra 
emelésével (tízezer eurós plafonnal), valamint az adóelkerülési kiskapuk fokozatos fel-
számolásával számol. 2014-ig a jelenlegi fél százalékról két százalékra emelkedő, attól 
kezdve pedig évi 2–2,5 százalék közötti gazdasági növekedésre számít. François Hollande 
a francia nagyvállalatok versenyképességének javítása érdekében egy beruházási bank fel-
állítását és egyben adókedvezmények bevezetését is kilátásba helyezte. Szintén a program 
részét képzik a szavazótábor növelését célzó olyan intézkedések, mint a homoszexuálisok 
házasságkötésének és örökbe fogadási jogának engedélyezése, valamint az öt évnél hosz-
szabb ideje legálisan Franciaországban tartózkodó személyek helyi választásokon való 
részvételének biztosítása. A külpolitikai téren viszonylag szűkszavú program kilátásba 
helyezi többek között az európai pénzügyi stabilitási mechanizmusról szóló szerződés 
újratárgyalását, az euró világpozíciójának a dollárral szembeni erősítését, Franciaország 
Afrika-politikájának az egyenlőség elvén alapuló újrafogalmazását, az ENSZ reformját, 
illetve a franciák 2012. december vége előtti kivonulását Afganisztánból, stb.

François Hollande kampánynyitányát az első napokban – minden kritika ellenére – 
siker övezi, amit jól mutat az a tény, hogy képes volt tovább növelni népszerűségét és 
a közfigyelmet teljesen magára tudta irányítani. A 2012. január 26-án este lefolytatott 
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televíziós vita is inkább a szocialista jelölt helyzetét erősítette meg: ő a Sarkozy-korszak 
kudarcait sorolta, miközben az UMP részéről – szokatlan módon, Jean-François Copé 
pártelnök helyett az egyébként nem elnökjelölt – Alain Juppé külügyminiszter a tisztán-
látás hiányát rótta fel neki.

a Hivatalos elnökjelölt nélküli kormányzópárt

első válaszlépései

A francia kormányzópárt (UMP) természetesen nem hagyhatta szó nélkül François 
Hollande „nyitányát”, de mivel a jelenlegi elnök, Nicolas Sarkozy taktikai meg-
fontolásból eleddig hivatalosan nem deklarálta a választásokon való indulását, 

nehezen tudott ütőképesen, valódi ellenfélként fellépni. Ráadásul, még 2012. január 26-án 
felreppent a hír, hogy Angela Merkel részt fog venni a franciaországi kampányban, ami 
jelentős – általában kritikus – visszhangra talált a francia sajtóban.

Mindezek ellenére, január 28-án, szombaton a kormányzópárt nemzeti tanácsa vég-
szavazást rendezett a 2012-es ciklusra előirányzott tervezetről, amit egy „Franciaország 
gyermekeinek jövője védelmében és előkészítéséért” című, huszonhárom oldalas füzet-
ben közzé is tettek. Ők három fő szlogen köré csoportosították a mondanivalót: bátorság, 
egyesítés, ambíció. A program és az esemény igen kevés visszhangot kapott, mert maga 
az államfő időközben bejelentette, hogy 2012. január 29-én televíziós interjúban óhajt a 
gazdasági válságtól sújtott Franciaország állapotáról és az általa kínált megoldásokról 
beszélni.

Nicolas Sarkozy tehát tizenkét héttel az elnökválasztás első fordulója előtt hat országos 
televízió csatorna (TF1, France 2, BFMTV, i-Télé, LCI, illetve La Chaîne palemantaire) és 
a rádióadók által az Elysée-palota díszterméből közvetített egyórás interjúban válaszolt a 
két újságíró és közismert híradós bemondó, Claire Chazal (TF1) és Laurent Delahousse 
(TF2) kérdéseire. A kérdezők száma félidőben még két fővel bővült: Jean-Marc Sylvestre-
rel (i-Télé) és François Langlet-vel (BFMTV). Ők gazdasági témákban kompetens 
újságírók, s ilyen jellegű kérdésekről faggatták az államfőt. A 16,5 millió nézőt vonzó 
interjú (legutóbb 2008-ban, Nicolas Sarkozynek sikerült hasonló – 18,8 milliós – nézettsé-
get elérnie) három részből állt. Az államfő először az ötéves ciklus törekvéseit bemutatva, 
Franciaország jelenlegi helyzetéről és legfontosabb kihívásairól beszélt; ezt követően az 
általa javasolt megoldásokat sorolta, a gazdasági témában jártas két újságíró által felvetett 
problémákkal szemben is védve álláspontját; végül néhány percben a politikai és a szemé-
lyét érintő kérdésekre válaszolt.

Nicolas Sarkozy többek között kijelentette, hogy az európai pénzügyi helyzet sta-
bilizációja lényegében megtörtént, ami nem kis részben Franciaországnak köszönhető. 
Az elnök véleménye szerint Európa már nincs a szakadék szélén, így megnyílt az út a 
még mindig mély gazdasági válságból való kilábalás előtt. Sarkozy szerint Franciaország 
pénzügyi helyzete a vártnál jobb, hiszen az államháztartási hiány 5,7% helyett csak 5,3–
5,4% körül alakult 2011-ben. Hangsúlyozta továbbá, hogy a cél az, hogy 2013-ra ez az 
érték 3% alá kerüljön, mert csak azután kerülhet sor az adósságállomány csökkentésére. 

http://www.u-m-p.org/synthese-du-projet-2012/accueil
http://www.u-m-p.org/synthese-du-projet-2012/accueil
http://www.elysee.fr/president/mediatheque/videos/2012/janvier/entretien-televise-de-m-le-president-de-la.12901.html?search=&xtmc=&xcr=&offset=0&context=null
http://www.elysee.fr/president/mediatheque/videos/2012/janvier/entretien-televise-de-m-le-president-de-la.12901.html?search=&xtmc=&xcr=&offset=0&context=null
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Ez utóbbival kapcsolatban kiemelte, hogy továbbra is az eladósodást korlátozó „aranysza-
bály” európai szintű bevezetésének a híve. Az elnök a Standard & Poor’s leminősítésével 
kapcsolatban azt hangoztatta, hogy a nemzetközi hitelminősítő intézetek olyanok, mint a 
„hőmérők”, amely a beteg állapotát mutatják, de nem okai a betegségnek. Franciaország 
esetében például rámutattak arra, hogy az ország 1700 milliárd eurós adósságot halmo-
zott fel, versenyképesség tekintetében is egyre kedvezőtlenebb helyzetben van, az európai 
piaci részesedése tíz év alatt 15%-ról 12%-ra csökkent, és a munkanélküliségi mutató is 
folyamatosan romlik (az állástalanok száma öt éven belül több mint hétszázezerrel, csak 
2011-ben százötvenkétezerrel nőtt), bár kevésbé, mint számos európai országé. Ez utóbbi 
probléma megoldásának ügyét kulcsfontosságú prioritásként értékelte.

Sarkozy, aki Franciaország nehéz gazdasági helyzetét mindvégig a válsággal ma-
gyarázta, rámutatott arra is, hogy a 2007 óta meghozott intézkedéseinek köszönhetően 
a francia társadalomnak kisebb sokkot kell elviselnie, mint sok más európai állam la-
kójának. Az említett intézkedések közt szerepelt: az éttermi szolgáltatásnál bevezetett 
adócsökkentés, a túlórákról levett adóteher (amivel kilencmillió francia élt), illetve az 
állami kiadások lefaragása (1945 óta 2011-ben csökkent először Franciaországban ez a 
tétel), valamint a nyugdíjreform és a közalkalmazotti szférában történt leépítések (számuk 
öt év alatt százhatvanezer fővel lett kevesebb).

Az államfő hat pontba foglalta össze azokat a terveket, amelyek újra a felemelkedés 
útjára állíthatják az országot:

– az ingatlanárak letörése, a lakáshiány csökkentése és az építőipar fellendítése ér-
dekében olyan törvény megalkotását kezdeményezi, amely minden épület és terület 
beépíthetőségének 30%-os növelését engedélyezné;

– a kis- és középvállalkozások hitelfelvételének megkönnyítésére a nagyvállalatok 
bankjának (Oséo) leányvállalataként létrehozna egy ipari bankot, s egymilliárd euróval 
dotálná azt;

– a fiatalok munkába állásának növelése érdekében minden, kétszázötven főnél több 
személyt foglalkoztató vállalatnak 4%-ról 5%-ra kell növelnie a náluk szakmai gyakorla-
tot végzők számát, és az ezt be nem tartók a mai összeg kétszeresét lennének kénytelenek 
bírságként fizetni;

– az áfa 19,6%-ról 21,2%-ra növelése, a társadalombiztosítási járulék (CSG) 2 pontos 
emelése – ez utóbbiak bevezetésére 2012. október 1-jén kerülne sor, és tizenhárommilli-
árd eurós bevételt kellene évente hoznia;

– a vállalati pénzügyi tranzakciókra 0,1%-os adó (Taxe Tobin) kivetése, 2012 
augusztusától;

– a versenyképesség növelése érdekében a munkaidőt illető helyi megállapodások 
kötése a szakszervezetek és a munkaadók között, ami gyakorlatilag a harmincöt órás 
munkahét teljes megszüntetését is jelentené.

Nicolas Sarkozy többször is kiemelte, hogy nem kíván semmilyen formában további 
terheket róni az adófizetőkre. Megjegyezendő továbbá, hogy az interjú során gyakorlatilag 
minden egyes esetben Németország példáját hozta fel az államfő a javasolt intézkedések 
magyarázatakor. Egyébiránt a válságból való európai kiútkeresésben a francia–német pá-
ros fontosságát hangsúlyozta.
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Az interjú utolsó perceiben Sarkozy jelenlegi mandátuma teljes kitöltésének felelős-
ségével indokolta, hogy hivatalosan nem tisztázza elnökjelöltségét, de egyértelmű utalást 
tett ez irányú szándékára. Annak a véleményének adott továbbá hangot, hogy a jobb- és 
baloldali szembenállás már a múlté: a 21. században az új világra nyitott és a múltba 
fordulók között húzódik a választóvonal. Nehezményezte ugyanakkor a politizálási szín-
vonalat, az arroganciát, név nélkül több „fricskát” küldve a szocialista jelöltnek. A Front 
Nationallal kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy az emberek félelmeit és szenvedéseit 
próbálja önös érdekből kihasználni. Véleménye szerint a választások legfontosabb krité-
riuma a hitelesség lesz.

reakciók és várHató Fejlemények

a Francia elnökválasztással kapcsolatban

A 2012. január 31-én közölt közvélemény-kutatási adatok azt mutatják, hogy az 
évadnyitó kampányból François Hollande került ki győztesen, ő ugyanis jelen-
tősen (két százalékponttal) tudta növelni a támogatói számát, míg Sarkozy csak 

fél százalékponttal, François Bayrou pedig két százalékot vesztett. Így a négy legesélye-
sebb személy közül a szocialista párt jelöltje 31%-os, a jelenlegi elnök 27,4%-os, Marine 
Le Pen (FN) 19%-os és a Modem vezetője 11,5%-os támogatottságot, a baloldali front 
részéről Jean-Luc Melenchon pedig 7,5%-ot tudhat magáénak. Ez a felállás azonban nin-
csen kőbe vésve: számos bizonytalansági tényező befolyásolhatja még az április 22-i első 
forduló eredményét. Egy tényező látszik biztosnak, mégpedig az, hogy a közvélemény-
kutatásokban élen járó öt jelölt mellett a további aspiránsok nem tudnak jelentős befolyást 
gyakorolni a fejleményekre. Nem véletlen, hogy az elmúlt napok eseményei leginkább a 
legesélyesebb politikai formációkból váltottak ki élénk reakciókat.

Az UMP François Hollande ígéreteinek betarthatatlanságát, hiteltelenségét hangsú-
lyozza, az öt év eredményeire, a gazdasági válság okozta váratlan nehézségekre hivatkozik, 
és az ország elért eredményeinek megőrzése és a további felemelkedés érdekében akár a 
népszerűtlen intézkedéseket is felvállalni látszik. Megfigyelhető ugyanakkor a hivatalos 
elnökjelölt hiányának negatív hatása: a belső nézeteltérések, illetve az egyre halványuló 
remény a győzelemre. Noha egyre többen – köztük maga Sarkozy is – nyíltan felvetették 
a bukás lehetőségét, az energikus, a lehetetlenben is bízó államfő megpróbálja csatasorba 
állítani híveit és a legmegfelelőbb stratégiát kiválasztani a megmérettetésre.

A szocialista párt a közvélemény-kutatási adatok szerinti biztonságos pozícióból az 
események kézbentartását tűzte ki célul. François Hollande csapata megpróbál minden 
alkalmat megragadni, hogy a jelenlegi kormányzó erők intézkedéseinek elmúlt ötéves 
inkoherens voltát és téves döntéseit, fényűző, a gazdagok pártját fogó magatartását bebi-
zonyítsa. Az előválasztások nyomait őrző, belül korántsem homogén szocialista párt arra 
is törekszik, hogy kívülről egységet mutasson. Ugyanakkor ott van a nagy bizonytalan-
ság: ki is lesz valójában François Hollande kihívója a második fordulóban.

A szocialista párt, úgy tűnik, nem óhajt a François Bayrou vezette, a jobb- és a bal-
oldalból egyaránt kiábrándult, mérsékeltebb erőkre támaszkodó MoDem felé közeledni. 
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Inkább a Jean-Luc Mélenchon vezette (jelenleg 7,5%-os támogatottságú) baloldali front 
szavazóit kívánja a maga oldalára állítani, illetve a 3%-ra zuhant zöld párt maradék szim-
patizánsát szeretné elhódítani, miközben arra is törekszik, hogy folyamatosan média 
felülethez jutva, a lehetőséghez mérten irányíthassa az eseményeket. Vannak azonban 
olyan vélemények, hogy François Holland túl nagy vehemenciával kezdett a kampányba, 
és a munícióinak lényeges részét már felhasználta, míg Sarkozy elnök a jelöltségének le-
begtetésével jelentős tartalékot halmozhat fel az utolsó hetekre. Az államfő azonban 2007 
óta a nemzetközi küzdőtéren végrehajtott nagy akciókkal tudta leginkább magára vonni 
a figyelmet – amit a líbiai háború vége óta nemigen tud felmutatni. Ráadásul az afganisz-
táni francia veszteségek, az örmény népirtási törvény kapcsán Törökországgal kialakult 
feszültségek, Párizs és London elhidegülése, valamint a Franciaországban jobbára nép-
szerűtlen Angela Merkellel és Németország példájával való kampányolás sem segít ezen 
a téren Nicolas Sarkozynek.

Valójában három hónappal az első forduló előtt számos bizonytalansági tényező van 
még, így nem könnyű a pártoknak a stratégiájukat kialakítani. A legfontosabb következő 
dátum 2012. március 16-a, hiszen addigra kell hivatalosan tudatni a jelöltséget és bemu-
tatni az ahhoz szükséges támogatást, amit legalább ötszáz megválasztott személynek kell 
aláírnia. Megjegyzendő, hogy összesen negyvenötezer fő rendelkezik ilyen támogatói jog-
körrel, de nem szabad szem elől téveszteni azt a kritériumot sem, hogy legalább harminc 
különböző megye megválasztott tisztségviselőjétől kell származniuk ezen aláírásoknak. 
Jelenleg még hivatalosan nem lehet tudni – csak François Hollande esetében –, hogy kik 
felelnek meg ennek a feltételnek. Az utóbbi napokban Marine Le Pen esetében röppent 
fel a hír, hogy egyre nehezebbnek látszik számára a támogatások begyűjtése. Azonban 
a Front National korábbi történetében nem példa nélküli, hogy csak az utolsó pillanatra 
tudja teljesíteni ezt a kritériumot. Mindazonáltal, a támogatások esetleges hiánya mi-
att kimaradó jelöltek jelentősen módosíthatják a választási eredményt. Hasonló módon, 
Nicolas Sarkozy hivatalos kampányba lépése és ennek dátuma is jelentős bizonytalansági 
tényező. Kevés esély látszik arra, hogy február közepe előtt erre sor kerüljön. Egyébként 
elődei is hasonlóan későn jelentették be jelöltségüket. François Mitterand 1988. március 
22-én, Jacques Chirac hamarabb, mint tervezte, 2002. február 11-én.

Mindezek alapján négy reális forgatókönyv látszik kirajzolódni a francia elnökválasz-
tások eredményét illetően.

A legvalószínűbb, hogy a közvélemény-kutatási eredményeknek megfelelően, François 
Hollande nyeri az első fordulót, és az időközben magát jelöltető Nicolas Sarkozyvel mér-
kőzhet meg a második fordulóban május 6-án, ami végeredményként a szocialista jelöltet 
juttatja az Elysée-palotába. Ez esetben Marine Le Pen a harmadik helyen marad, minden 
újabb kampányfogás (az ún. „globalizációpárti” és a nemzeti oldal szembeállítása, az új, 
Pour que vive la France című könyvének megjelentetése) ellenére.

Kevésbé valószínű, de nem kizárt, hogy Nicolas Sarkozy támogatottsága megerősö-
dik, és a második fordulóban a saját javára tudja billenteni a mérleget. Erre többek között 
Bayrou pártjának (az UMP előnyét szolgáló) gyengülése vagy egy rendkívüli esemény 
(amelyet a francia államfő jól tudna kezelni) adhatna leginkább alapot.

Nem lehetetlen az a forgatókönyv sem, hogy a jelenlegi elnök népszerűsége tovább 
csökken, és Marine Le Pen stratégiája hoz eredményt, s így megismétlődhet – ellenkező 
előjellel – a 2002-es eseménysor, ami François Hollande abszolút győzelmét hozhatja.



Végül, jóllehet, talán igen kicsi a valószínűsége, de nem teljesen kizárt, hogy sem a 
Front Nationalnak, sem Bayrounak nem sikerül – vagy csak egyiküknek igen – meg-
szereznie az ötszáz támogató aláírást. Egy ilyen helyzetben vélhetően Nicolas Sarkozy 
újraválasztási esélyei növekednének.

Három hónappal a francia elnökválasztás első fordulója előtt továbbra is a két nagy 
politikai formáció, a PS és az UMP jelöltjének esélyei látszanak – jóllehet, nem egy-
forma mértékben – reálisnak. A nagy kérdés, hogy melyikük tudja a gazdasági válság 
miatt súlyosbodó tradicionális társadalmi problémákra (munkanélküliség, lakáshiány, 
versenyképesség, államadósság, vásárlóerő-növelés stb.) adott válaszaival meggyőzni a 
választókat.

2012. január 31.

Fejérdy Gergely                                 Francia elnökválasztásra várva
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