AZ MSZP GÖRÖG TRAGÉDIÁT OKOZ

A görög pénzügyi válság súlyosan veszélyezteti az Európai Uniót. Görögország egyike annak a
tizenhat országnak, amelynek be kellett volna tartani az euró övezetre vonatkozó feltételeket. Az
Európai Unió nem érdekelt több korrupt országnak a monetáris unióba való felvételében. Sajnos
Magyarországot az utóbbi években egy olyan országnak ismerték meg, amelynek kormánya
manipulálja az államháztartási adatokat. Ezzel Magyarország bekerült a megbízhatatlan országok
sorába. Egy új magyar kormánynak mindent meg kell tennie azért, hogy Magyarország beszennyezett
hírnevet helyre állítsa.

A görög szocialista miniszterelnök George Papandreou elismerte, hogy Görögország nem képes az euró
övezet által megengedett, maximum három százalékos államháztartási hiányt betartani. Görögországnak már
évek óta sokkal magasabb volt az államháztartási hiánya, kb. tíz százalék, mint a megengedett három. A
görög miniszterelnök a felelősséget az előző kormányokra akarta hárítani, melyek, véleménye szerint, nem
vették figyelembe az ország valós pénzügyi helyzetét. Görögországnak most egy rendkívül kemény
megszorítási csomagot kell elszenvednie, amelyről havonta Brüsszelben kell majd beszámolnia. Ez azt
jelenti, hogy Görögország lakóira nagyon nehéz évek várnak, olyan megszorítási intézkedések következnek,
amelyek a legalapvetőbb létszükségletekben is éreztetni fogják hatásukat, és az adók növelésére kell
számítani.

Természetesen felmerül a kérdés, hogy Görögország hogyan kerülhetett ilyen helyzetbe? Senki sem tudta
Görögországban, hogy az ország ilyen nehéz pénzügyi helyzetbe került? Ezt alig lehet elhinni. A görög
miniszterelnök szocialista pártja már régóta tagja a görög parlamentnek, mint ellenzéki párt, és ilyen
minőségben betekintése volt az ország könyvelési adataiba. Ennek ellenére csak most hozta nyilvánosságra a
valós helyzetet, amikor kezelhetetlenné vált a helyzet. Az Európai Unió szintén felelős a kialakult helyzetért.
Ha az Európai Unió nem tudott a görög pénzügyi visszás állapotokról, akkor alapvetően nem működnek az
uniós ellenőrző eljárások. Ez a megállapítás egyáltalán nem biztató. Ha ez igaz, akkor még nagyon sok
kellemetlen meglepetés várhat ránk az euró övezetben, főleg azoknak az országoknak a részéről, amelyek
szándékosan becsapták az Európai Uniót. És itt áll elő a párhuzam Magyarországgal és annak drámai
pénzügyi helyzetével, amely nyolc év szocialista monetáris „politiká”-nak köszönhető. Attól eltekintve,
hogy Magyarország nem tagja az euró övezetnek mégis a görög és a magyar helyzet között párhuzamokat
lehet vonni és fontos, hogy a magyar kormány a görög esetből értékes tanulságot vonjon le a maga számára.
A 2005-2006-os években a szocialista Gyurcsány-kormány felelőssége teljes tudatában, az Európai Uniónak
és magyar polgároknak téves információkat adott az ország makrogazdasági helyzetéről. Ugyanúgy, mint
Görögország esetében a valós államháztartási hiány magasabb volt, mint amennyit beismertek. Utólag derült
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ki, hogy ennek az volt a célja, hogy Gyurcsány és klikkje megnyerje a választásokat. Gyurcsány volt
miniszterelnök ezt az elhíresült öszödi beszédében maga is beismerte. Ez a fatális politikai bűntett komolyan
ártott Magyarország nyugati megítélésének. Fejlett országokban, mint például Hollandiában nem lehet
magyarázatot találni arra, hogy a szocialista-balliberális koalíció ilyen jellegű politikai bűntények után
hogyan tudtak még három évig kormányozni bármiféle következmény nélkül. Nagyon káros az is, hogy
súlyosan rosszabbodott Magyarország imázsa. Magyarországra ezer évig úgy tekintettek, mint egy fejlett
országra, most azonban egy korrupt balkáni ország bélyegét hordja, miközben az ország földrajzilag nem is
a Balkánon van. Ez a negatív imázs súlyosan csökkenti a befektetési kedvet Magyarországon.
Miután kiderült az országnak a valós pénzügyi helyzete, Magyarországot egy IMF-es válságkezelő
terápiával szembesítették, amely nagy terheket ró az országra és lakósságára. Az az elképzelés, hogy ezt a
’politikai kalózkodás’-t - mi ugyanis azt gondoljuk, hogy ez az volt – elfelejtik majd Európában, és nem
játszik majd szerepet az adott tagország becsületességének megítélésében, sajnos téveszme, függetlenül
attól, hogy megtörtént a kormányváltás. Ezt a görög példa is bizonyítja.
Most, hogy a közeledő választások után minden valószínűséggel egy új magyar kormány alakul, amelyben a
FIDESZ-nek nagy szerepe lesz a fontos pénzügyi területeken történő tavaszi nagytakarításban,
Magyarország képes visszanyerni Európa bizalmát. Fontos lenne továbbá meggyőzni az európai szolidaritás
ellenzőit arról, hogy Magyarország nem csapta be az Uniót. Ennek érdekében elkerülhetetlen, hogy a 20052006-os államháztartásról teljes átláthatóságot biztosítsanak, és a pénzügyi manipulációk fő felelőseit – első
sorban Gyurcsány Ferenc volt-miniszterelnököt – e bűntettekért bíróság elé állítják. Ezt a magyar
ügyészségnek kell kezdeményeznie, ha a magyar jogállamiság nem akarja elveszíteni hitelességét.
Ugyanakkor azt is meg kell állapítani, hogy a Magyar Országgyűlés és az Európai Unió mennyire szereztek
tudomást a szabálytalanságokról. Ha az IMF-es válságkezelő program nem lesz sikeres vagy nem lesz elég
ahhoz, hogy Magyarország csatlakozni tudjon az euró övezethez, akkor Magyarország ugyanúgy, mint a
görögök semmilyen együttérzésre, illetve megértésre Európa részéről nem számíthat, az ország nehézkes
pénzügyi helyzetét illetően. A monetáris politika romjainak eltakarítása időt fog igényelni és fájdalmas is
lesz. Bízunk abban, hogy az új kormánynak elegendő támogatottsága és ideje lesz ahhoz, hogy valós
reformokat tudjon véghezvinni annak érdekében, hogy Magyarország újra beszámítható és megbízható
partner legyen Európában.
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