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Europeisk politik 2017
Skifte inom franska vänstern ger ny riskbild

Detta är den åttonde analysen i en serie
publikationer där vi bevakar de viktigaste
valen i Europa 2017. Uppdateringar
publiceras fortsättningsvis löpande under
året. Läs även de tidigare analyserna:



Vänsterradikale Mélenchons succé får franska räntor att stiga



Le Pen mot Mélenchon – en potentiell men osannolik rysare

27 februari: Nederländerna den första valrysaren



Macron och Le Pen fortsatt troligaste kandidaterna i runda två

2 mars: Euron i vågskålen i franskt presidentval

Skicklig debattör förbi Hamon (PS), jämsides med Fillon (LR)
En tydlig opinionsförändring har på sistone setts på vänstersidan inför det
stundande presidentvalet. Socialistpartiets (PS) Hamon är i
opinionsmässigt fritt fall. Han samlar i nuläget endast ca 9 procent av
väljarna och ligger på femte plats. Istället är det vänsterradikale
Mélenchon (France Insoumise) som gått som en raket efter att bl.a. ha
gjort bra ifrån sig i TV- debatter. Han har ca 18 procent av väljarstödet,
vilket placerar honom på fjärde plats, strax efter Fillon (LR). I vissa,
mycket färska mätningar har han till och med gått om. Om dessa
mätningar står sig, vilket gör huvudpartiernas kandidater (Hamon och
Fillon) till fyra och femma, är detta något nytt i fransk politik. Det skulle
också spegla den trend som setts i flera europeiska länder, där väljare
ratar traditionellt statsbärande partier.

10 mars: Minskad oro inför valet i Nederländerna
16 mars: Bakslag för populismen i Nederländerna
21 mars: Fördel Macron efter gårdagens debatt
24 mars: Saarland första testet för Schulz popularitet
27 mars: CDU-skräll i Saarland

Tydlig isärspreadning under veckans
inledning efter att Mélenchon avancerat

Mélenchon v. Le Pen - en mardröm för euron och marknaderna
Det ser fortsatt troligast ut att Macron och Le Pen går till andra
valomgången och att Macron sedan vinner denna. Mélenchons rusning i
opinionsmätningarna innebär dock att opinionsmässiga skiften inte ska
uteslutas. Mélenchons och Hamons kombinerade väljarstöd är i paritet
med de båda favoriterna till att gå vidare till andra omgången. Mélenchon
är likt Le Pen Frexit-förespråkare och vill likaledes se en ekonomisk politik
som skulle göra den franska ekonomin mer rigid när fler strukturreformer
skulle behövas. Detta scenario skulle innebära stor osäkerhet om den
ekonomiska politiken framöver och följaktligen vara en mardröm för de
finansiella marknaderna. Mélenchons framgångar har lett till stigande
räntedifferens mellan tyska och franska statsobligationer under veckan.
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Euron har försvagats sedan slutet av mars

Vår tolkning av läget
Efter valet den 15 mars pågår förhandlingar
mellan Liberalerna, Kristdemokraterna,
Centrumdemokraterna och Grön vänster.
Förhandlingsläget förefaller vara besvärligt och
väntas dra ut på tiden. Wilders Frihetspartiet är
inte aktuella i regeringsunderlaget.
Macron och Le Pen fortsatt de troliga
kandidaterna att avancera till andra omgången.
Macron väntas sedan vinna. Mélenchon rusar i
opinionsmätningarna, vilket ger marknaden
skrämselhicka, och det kan leda till att PS och
LRs kandidater bara blir fyra och femma.
Vinterns kraftiga uppgång för SPD, under den
nye ledaren Martin Schulz, har planat ut, strax
under CDU i opinionen. EU-positiva partier har en
kraftig majoritet i opinionen. Såväl AfD som Die
Linke har under 10 procent. Nästa verkliga test
för AfD styrka och Schulz-effekten kommer vid
delstatsvalet i Schleswig-Holstein
densamtidigt
7 maj.
Femstjärnerörelsen
leder i opinionen
som Renzi har motvind i sin partledarkampanj.
Val måste hållas senast under våren 2018 men
nyval är möjligt innan dess.
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Skifte inom vänstern ger en ny riskbild
Hamons (PS) stöd faller kraftigt medan Mélenchon (La France Insoumise) går
starkt framåt och är jämsides med Fillon (LR). Marknaden har tagit till sig
risken att den osannolika, men potentiella situationen att två Frexitförespråkare går vidare till andra valomgången. Macron mot Le Pen i den
avgörande rundan är dock fortsatt mest troligt.

Hamons stöd i fritt fall – Mélenchon går framåt med stormsteg
Socialistpartiets Benoît Hamon (PS) har sett sitt väljarstöd dala betänkligt
under de senaste veckorna. Han samlar, enligt opinionsmätningarna, i nuläget
bara 9 procent av väljarna i första rundan. Detta är ungefär i paritet med det
väljarstöd som den mycket impopuläre presidenten, François Hollande, fick i
mätningarna innan han meddelade att han inte skulle ställa upp för omval.
Samtidigt samlar François Fillon, kandidat för det andra huvudpartiet i fransk
politisk, Les Républicains (LR), endast ca 18 procent av väljarna. Den stora
raketen i undersökningarna på sistone har istället varit den vänsterradikale
Jean-Luc Mélenchon från La France Insoumise. Han har på drygt två veckor
avancerat sju procentenheter i mätningarna till ett väljarstöd på ca 18 procent.
Detta innebär att han är hack i häl med Fillon. I vissa mätningar har han till
och med gått om, och oavsett är skillnaden mellan de båda kandidaterna inom
mätningarnas felmarginaler.

Huvudkandidaterna med ungefärligt väljarstöd
Första
rundan
Marine Le Pen

Andra
rundan

24%

37%

24%

63%

Högerpopulist, Front National (FN)
Em m anuel Macron
Fristående centrist, En Marche!
François Fillon

18%

Traditionell höger, Les Républicains (LR)
Jean-Luc Mélenchon

18%

Vänsterradikal, La France Insoumise
Benoît Hamon

9%

Socialdemokrat, Partie Socialiste (PS)
Anm. Ytterligare 6 kandidater ställer upp i valet. Dessa har
uteslutits ur tabellen. Ungefärligt väljarstöd per 11 april 2017.
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Macron och Le Pen ser ut att gå vidare, Fillon och Mélenchon slåss om tredjeplatsen

Källa: Swedbank Research & Macrobond

En situation där Fillon och Hamon, kandidaterna från de båda partierna som
dominerar fransk politik, endast blir fyra och femma är alltså långt ifrån
osannolik. Sett i ljuset av Frankrikes politiska historia är detta mycket ovanligt.
De partier som vid tiden för valet var dominerande har tenderat att, med några
få undantag, vara de vars kandidater gjort upp om presidentskapet i en andra
omgång. Redan Emmanuel Macrons (En Marche!) framgångar från att ha varit
okänd för gemene man är ett avsteg från traditionen, men Mélenchon som
trea skulle cementera detta intryck ytterligare. Det förväntade utfallet, om
mätningarna står sig, med svaga resultat från Hamon och Fillon skulle
dessutom accentuera den trend vi sett i ett flertal europeiska val under senare
år. Väljarna har i många länder ratat traditionella statsbärande partier till
förmån för uppstickarpartier i den politiska mitten eller radikala, ofta
populistiska alternativ på den politiska höger-vänsterkanten. Speciellt tydlig
har denna utveckling varit för socialdemokratiska partier, med undantag för
Tyskland. Trenden verkar alltså även slå in i Frankrike, även om det skall
noteras att Frankrike är lite speciellt med ett historiskt starkt kommunistparti
och ett svagt socialistparti.
Hamons kampanj är som sagt i fritt fall i opinionsmätningarna och hans
väljarstöd är mycket lågt för att vara socialistpartiets kandidat. Hans problem
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kan sammanfattas med att kandidater plockar hans förväntade sympatisörer
från båda håll. Hamon, som tillhör vänsterfalangen inom PS, har tidigare
förlorat mer mittenorienterade väljargrupper till Macron, speciellt efter att ett
antal tunga och förhållandevis populära PS-företrädare offentligt annonserat
att de kommer stödja En Marche!-kandidaten ”från första rundan”. Efter bleka
framträdanden i de TV-sända debatterna har även mer tydligt
vänsterorienterade väljare övergett Hamon till förmån för den mer radikale
Mélenchon, som sågs som mest övertygande i debatterna enligt mätningar.

Formellt valsamarbete osannolikt, men kombinerat väljarstöd
leder in i andra valomgången
Vi har tidigare uteslutit ett formellt samarbete mellan Hamon och Mélenchon –
då med förväntningsbilden att detta skulle ha inneburit att Mélenchon drog sig
ur valet – och fortsätter tro att något formellt samarbete är osannolikt. Hamon
har på senare tid vädjat till vänstern (i bred mening) att samla sig för att på så
sätt skapa större sannolikhet att en vänsterkandidat går vidare till den andra
omgången. Underförstått har det funnits ett ”samla sig bakom honom” med i
denna appell. Mélenchon har däremot vägrat att ansluta sig och menar att
han kommer att fortsätta gå sin väg, som han ”alltid har gjort”. Vi utesluter
därför fortsatt ett formellt valsamarbete på vänstersidan eller uppmaningar
från endera kandidaten att rösta på den andre.
Det som däremot kan ske, vilket gett en riskbild som drivit franska räntor
högre de senaste dagarna, är att Hamon fortsätter blöda vänstersocialistiska
väljare till Mélenchon. Kombinerat har nämligen Hamon och Mélenchon ett
väljarstöd som är i paritet med, eller till och med något högre än, det väljarstöd
som Macron respektive Marine Le Pen (FN) samlar i den första rundan.
Risken att det blir en ”runoff” mellan Le Pen och Mélenchon ses i marknaden
som en risk som inte är helt osannolik, vilket har gjort att franska räntor under
de senaste dragarna stigit relativt kraftigt i en miljö som annars karakteriserats
av fallande räntor. Därmed har ränteskillnaden mot säkra länder såsom
Tyskland stigit. För tioåriga statsobligationer handlar nu franska papper ca
0,75 procentenheter högre än Tyskland. Denna ränteskillnad var knappt 0,6
procentenheter så sent som i månadsskiftet.

Mardrömmen – om två ”Frexit”-förespråkare går vidare
Marknadens rädsla för både Le Pen och Mélenchon grundar sig i stor grad på
att båda förespråkar en ”Frexit”. De vill både lämna EUs fördrag och/eller
omförhandla dessa i grunden, dock av lite olika anledningar. Båda är även
anti-euro i dess nuvarande form, och lovar att ta politiken i riktning mot att
lämna den gemensamma valutan om de olika eurorelaterade organen inte
reformeras rejält. Båda kandidaternas ekonomiska politik är långt ifrån vad
Frankrikes ekonomi är i behov av. Båda politikernas förslag skulle göra den
mer rigid när det som behövs generellt sett är strukturreformer som gör
ekonomin mer dynamisk. Som vi tidigare skrivit om är Le Pens ekonomiska
politik huvudsakligen ett uttryck för ekonomisk nationalism, och innehåller
dessutom en stor dos av klassisk fördelningspolitik à la den politiska vänstern.
Mélenchons politik är likaledes anti-frihandel, anti-globalisering och anti-EU i
nuvarande form. Han vill även sänka pensionsåldern till 60 år (från nuvarande
62-63 år); behålla 35-timmarsveckan eller sänka den ytterligare; öka
inkomstbeskattningen och progressiviteten, samt beskatta riktiga höga
inkomster
med
100
procent;
upphäva
nyligen
genomförda
arbetsmarknadsreformer som gjorde arbetsmarknaden något mer flexibel
samt höja minimilönerna.
I nuläget ser dock en andra valomgång mellan Macron och Le Pen troligast ut.
I detta läge förväntas Macron relativt komfortabelt bli president.
Första valomgången hålls söndagen den 23 april. Den andra valomgången
hålls söndagen den 7 maj. Debatten som skulle ha hållits den 20 april har
ställts in. Inga fler debatter hålls därmed inför första rundan. Inga
opinionsmätningar får publiceras på valdagen eller dagen innan.
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