MSZP VEROORZAAKT GRIEKSE TRAGEDIE

De Griekse budgettaire crisis heeft de Europese Unie ernstig in gevaar gebracht.
Griekenland is een van de zestien leden van de eurozone die zich aan de voor de
eurozone geldende afspraken had moeten houden. De Europese Unie zit derhalve niet te
wachten op nog meer corrupte landen die willen toetreden tot de monetaire unie.
Hongarije staat de laatste jaren helaas bekend als een land waar cijfers door de regering
zijn gemanipuleerd en daardoor schaart dit land zich in het rijtje van onbetrouwbare
partners. Een nieuwe regering zal alle zeilen moeten bijzetten om van deze geschonden
reputatie af te komen.

De Griekse socialistische premier George Papandreou heeft toegegeven dat Griekenland niet
in staat is om het begrotingstekort van maximaal drie procent te eerbiedigen. Al jaren bleek
dat Griekenland een veel hoger begrotingstekort had dat zo rond de tien procent lag. De
Griekse premier weet de problemen aan de onzorgvuldigheid van eerdere regeringen die de
juist stand van ‟s lands financiële situatie niet hadden opgemerkt. Griekenland wordt nu een
ongekend hard bezuinigingsprogramma opgelegd waarover maandelijks in Brussel
gerapporteerd moet worden. Dit houdt in dat er voor de bewoners van het land een moeilijke
tijd aan komt met bezuinigingen op vitale levensbehoeften en verhogingen van de belastingen.

De vraag dringt zich op hoe het mogelijk is dat Griekenland in een dergelijke positie terecht is
gekomen. Heeft dan helemaal niemand in Griekenland geweten dat het land er financieel zo
slecht voor stond? Dat is nauwelijks te geloven. De socialistische partij van de Griekse
premier was al lang als oppositiepartij vertegenwoordigd in het Griekse parlement en heeft
inzage gehad in de kasboeken van het land. Echter, pas nu de problemen onbeheersbaar
blijken te zijn, komt hij met de werkelijke stand van zaken naar buiten. De Europese Unie
draagt ook verantwoordelijkheid voor deze situatie. Als de Europese Unie niet geweten heeft
van de Griekse financiële wantoestanden is er iets fundamenteel mis met het
controleringsmechanisme van de Unie. Deze constatering stemt niet tot vrolijkheid. Indien dat
juist is, staan ons nog heel wat onprettige verrassingen binnen de eurozone te wachten, vooral
van landen die moedwillig de Europese Unie hebben belazerd.
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En hier dringt de parallel zich op met Hongarije en de dramatische financiële situatie waarin
het land terecht is gekomen na acht jaar socialistische monetaire “beleid”. Hoewel Hongarije
geen lid is van de eurozone zijn er wel parallellen te trekken tussen de Griekse en Hongaarse
situatie en doet de nieuwe Hongaarse regering er verstandig aan de lessen van de Griekse
casus ter harte te nemen.

In de periode 2005-2006 heeft de socialistische regering-Gyurcsany bij volle bewustzijn de
Europese Unie en de Hongaarse burgers onjuiste informatie gegeven over de macroeconomische situatie van het land. Net als in het Griekse geval was het werkelijke
begrotingstekort veel hoger dan dat wat toegegeven werd. Naar wat later bleek deed de kliek
rond Gyurcsany dat om parlementsverkiezingen in 2006 te winnen. Oud-premier Gyurcsany
heeft de malversaties in zijn beruchte toespraak van Öszöd zelf toegegeven. Deze politieke
doodzonde heeft het aanzien van Hongarije in het Westen veel schade berokkend. Het is
namelijk in beschaafde landen als Nederland niet uit te leggen dat een coalitie van socialisten
en links liberalen na dit soort politieke misdrijven zonder consequenties vrolijk verder kan
regeren. Evenzo schadelijk is dat het imago van Hongarije ernstig is verslechterd. Hongarije
dat duizend jaar lang als ontwikkeld naar het Westen gericht land werd gezien, wordt nu
betiteld als een corrupt Balkan land, terwijl het geen Balkan land is, en dit schaadt
ongetwijfeld de investeringsgezindheid in dit land.
Nadat de werkelijke stand van lands‟ financiën duidelijk werd, werd Hongarije een
bezuinigingstherapie voorgeschreven door het IMF die een zware wissel trekt op Hongarije en
zijn bevolking. Degenen die in Hongarije denken dat dit soort „politieke piraterij‟, want daar
was hier sprake van, vergeten zal worden in Europa en verder geen invloed heeft bij de
beoordeling van de integriteit van een lidstaat, ook al heeft er een regeringswissel
plaatsgevonden hebben aan het Griekse voorbeeld kunnen zien dat dit helaas een illusie is.

Nu aan de vooravond van de Hongaarse verkiezingen er hoogst waarschijnlijk een nieuwe
Hongaarse regering komt met een belangrijk aandeel van FIDESZ, zal op financieel terrein
schoonschip moeten worden gemaakt, al was het alleen al Hongarije‟s geschonden
vertrouwen in Europa terug te winnen en tegenstanders van Europese solidariteit het argument
uit handen te nemen dat Hongarije door onjuist te informeren hen “belazerd” heeft. Het zal
hiervoor nodig zijn dat over de periode 2005-2006 volledige transparantie te geven van de
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Hongaarse overheidsfinanciën en dat de verantwoordelijken van de financiële manipulaties in eerste instantie oud-premier Ferenc Gyurcsány - voor deze daden zal worden aangeklaagd.

De Hongaarse officier van justitie zal hierin het voortouw moeten nemen wil de Hongaarse
rechtsstaat zijn geloofwaardigheid niet verliezen. In tweede instantie zal ook moeten worden
vastgelegd in hoeverre het Hongaarse parlement en de Europese Unie van de malversaties
hebben geweten. Mocht het financiële herstelprogramma van Hongarije onder leiding van het
IMF niet succesvol zijn of toereikend zijn voor het kunnen toetreden tot de eurozone dan zal
Hongarije zonder het vertrouwen te herstellen, met dank aan de MSZP, net als de Grieken op
geen enkele solidariteit en begrip van lands‟ moeizame financiële situatie in Europa hoeven te
rekenen. Het opruimen van de puinhopen van het gevoerde monetaire beleid zal tijd kosten en
pijn doen. Laten we hopen dat een nieuwe regering voldoende steun en tijd krijgt om echte
hervormingen door te kunnen voeren en van Hongarije weer een politiek stabiel en
betrouwbare partner te maken.
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