Minden amit a francia választásról tudnod kell
A világ jelenleg Franciaországra összpontosít, ahol a szavazók
Vasárnap dönthetnek az új elnökük személyéről. A választás
közeledtével,
amelyet
a
francia
politika
eddigi
legbizonytalanabbjaként
neveznek,
ismertetünk
néhány
kulcsfontosságú részletet.

Miért olyan fontos ez a választás?
Franciaország a második legnagyobb gazdaság az euró zónában és a világ 7
legnagyobbjának is tagja. Az elnöke elég hatalommal rendelkezik, hogy befolyása
legyen az ország gazdasági és politikai útjára.
Továbbá egy olyan időben jön a választás, amikor a francia emberek egyre inkább
elhivatottak a biztonsággal kapcsolatban,
miután
számos
terrorcselekmény
történt
országszerte, valamint kiábrándultak hiszen a
2008-as krízis óta még mindig gyenge a
gazdasági
teljesítmény
és
magas
a
munkanélküliség.
A
jelöltek
javaslatai
megmutatták, hogy bárki is lesz a nyertes az
nem csak az ország jövőjét fogja meghatározni,
de az Európai Unióét is.
Több jelölt is kifejtette, hogy dolgoznának a FREXIT-en, noha jelenleg rengeteg az
akadálya a franciák kilépésének, azért nem lehetetlen. Éppen ezért kockázatot jelent a
választás, amely növelheti a volatilitást és akár hasonló helyzetet teremthet a
pénzpiacokon, mint a 2012-es európai hitelválság. Ezt erősíti, hogy 15 év után először
van reális esély a szélsőjobb hatalomra kerülésére.

Hány jelölt indul?
Tizenegyen indulnak, melyből a listára négyen kerülnek fel. A ma reggeli felmérések
szerint a független Emmanuel Macron nyeri az első kört 24%-kal, őt szorosan követi a
szélsőjobb jelöltje Marine Le Pen 21,5%-os támogatottsággal. Egyébként minden
közvélemény kutatásból az derült ki, hogy nagyon szoros eredmény várható.

Miért két körös a választás?
A franciáknál két körös a szavazási rendszer. Az első kör
győztesét, akkor lehet megválasztani, ha többséget
szerez, ami az előrejelzéseket tekintve kizárható. Ennek
eredményeképpen a második körben a két legtöbb
szavazatot kapó jelölt küzd meg az elnöki posztért,
mely Május 7-re van kiírva.
Mikor tudjuk meg az eredményt?
Az urnák 19-20 óra között zárnak, majd ezt követően az előzetes eredményeket 21
órától várhatjuk, igaz csúszás elképzelhető a szoros csata miatt.
Mi történik a választások lefolyása után?
A második kör (Május 7.) eredményének kihirdetése után az új elnököt várhatóan Május
11-én iktatják be. Az új kormány összetétele a győztes személyén múlik. Ha Fillon, vagy
Macron nyer vélhetően könnyen alakít kormányt, hiszen széles körű támogatottságot
élveznek minden házban. Le Pen vagy Melenchon esetében erről nem beszélhetünk,
azaz nekik sok akadállyal kellene megküzdeniük.
Hogyan reagálhatnak a piacok?
Úgy gondoljuk ahhoz, hogy a választás
igen nagy kárt tudjon okozni az euró
árfolyamában az kellene, hogy a két
szélsőséges jelölt (Le Pen és Melenchon)
jusson be a második fordulóba. Erre
nagyjából 25%-os esélyt látnak az
elemzők, ebben az esetben viszont az
EUR/USD kurzusa jóval mélyebb szintre,
kockázatkerülő tartományba süllyedne
és megközelíthetné az idei 1.0340-es mélypontját.
Ha a felmérések helyesnek bizonyulnak és Macron, valamint Le Pen kerül a második
körbe, akkor az EUR/USD újratesztelheti az 1.09-es tartományt. Szignifikánsabb
emelkedésre egyelőre nem számítanánk. Természetesen a forint ezen esetekben az
euróval megegyező irányt vehet fel és ez alapvetően az európai piacokra is igaz lehet.

