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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 10 perc.) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Köszönöm a türelmüket, és elnézést, hogy néhány perces késéssel kezdenénk. 
Megállapítom, hogy helyettesítésekkel - Horváth János képviselőtársunk helyettesíti Gruber 
Attila képviselőtársunkat, Kalmár Ferenc Vejkey Imrét, jómagam pedig Nagy Gábor Tamás 
alelnök urat - a bizottság határozatképes. Kérdezem, hogy a mai napra írásban elküldött 
napirendi pontjainkhoz a bizottság tagjai részéről kiegészítés, vélemény van-e. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a mai 
napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.  

Az 1. napirendi pontunkban az európai gazdasági és pénzügyi válság politikai és 
gazdasági következményei a délkelet-európai országokban. Ehhez a napirendi pontunkhoz 
meghívott vendégünk Ódor Bálint európai ügyekért felelős helyettes államtitkár úr a 
Külügyminisztériumból; Fokasz Nikosz tanszékvezető egyetemi tanár az ELTÉ-ről és 
Horváth Jenő egyetemi magántanár a Corvinus Egyetemről a második napirendi ponthoz.  

Nagy tisztelettel köszöntöm önöket, és engedjék meg, hogy ez úton is nagy tisztelettel 
megköszönjem önöknek, hogy elfogadták a meghívást mai bizottsági ülésünkre. Remélem, 
hogy az előadásaikban olyan kérdésekről fognak beszélni, amelyek elsősorban 
Görögországot, a válságzónákat érintik, és erről tájékoztatnak bennünket, hogy önök 
szakértőként is hogyan látják a mostani helyzetet az Európai Unión belül.  

Ezt követően képviselőtársaimnak lesz lehetőségük kérdéseket föltenni. Gondolom, 
hogy az 1. napirendi pontunkat Ódor Bálint államtitkár úrral kezdenénk, ezt követően önöké 
lesz a lehetőség. Azt kérem államtitkár úrtól, hogy adjon egy rövid összefoglalót, ezt 
követően természetesen kérdések, a második körben pedig majd a szakértő professzoraink 
fognak ezekben az ügyekben tájékoztatást adni. Öné a szó, államtitkár úr.  

Ódor Bálint bevezetője 

ÓDOR BÁLINT, a Külügyminisztérium EU-ügyekért felelős államtitkára: Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a meghívást és azt, hogy egy ilyen fontos 
kérdésről szólhatok itt, az Országgyűlés Külügyi bizottságában. Azt gondolom, hogy az 
eurózóna válsága másfél-két éve uralja az Európai Unió legfontosabb vitáinak napirendjét, és 
ez egy nagyon komoly, mély válság, ahol azt kell mondjam első pontként, hogy nem egy 
pénzügyi válságról van szó csupán, hanem egy pénzügyi válságról, amit megfejelt egy 
gazdasági válság is és amelyet egyébként vezetési válság és bizalmi válság is kísér.  

Azt lehet látni, hogy ez a válsághelyzet átrajzolja, sok szempontból komoly 
intézményi következményekkel is járhat az Európai Unió számára. Tehát azt hiszem, hogy 
nagyon fontos beszélni a periféria válságáról, illetve második pontként arról is szeretnék 
beszélni, hogy ennek milyen hatása van az Európai Unió belső működésére. 

Az okok, azt hiszem, ismertek. Ezek taglalását csak röviden mondanám el. Alapvetően 
kialakult egy olyan helyzet, hogy ezeknek a déli perifériaországoknak az adóssága, illetve a 
költségvetési hiánya az elmúlt időszakban rendkívül magas volt, és tekintettel arra, hogy ’92-
ben a Maastrichti Szerződés, amely létrehozta a gazdasági és monetáris uniót, nem teremtette 
meg a gazdasági lábát ennek az új uniónak, csak a monetáris lábát, ezért nem is nagyon volt 
arra eszköz, hogy az egyes tagállamok költségvetési politikájára vonatkozóan bármifajta uniós 
intézkedés szülessen. Tudjuk, hogy csak két kritériumot határozott meg alapvetően a 
szerződés, amit be kell tartani: alapvetően a költségvetési hiányt, az éves 3 százalék alatt 
tartást. 

A gazdasági válság felerősítette ezeket a tüneteket, és azt láttuk, azt érzékeltük, hogy 
leszakadtak a periféria országai a centrumtól, és eléggé látványosan megnőttek a 
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finanszírozási felárak, tehát a kamatfelárak, amelyek komoly következménnyel jártak az 
államkötvények finanszírozása szempontjából. Ez azonnali problémát jelentett 2010 
tavaszától kezdve, amikor is Görögország került olyan helyzetbe, hogy az államadósságát a 
refinanszírozás szempontjából nehezen tudta volna finanszírozni, megoldani európai segítség 
nélkül. 

Tudjuk, hogy ez volt az első olyan lépés, amikor Görögország kapott egy pénzügyi 
segélyt az európai tagállamoktól kétoldalú alapon, és ez aztán felhívta arra is a figyelmet, 
hogy nagyon fontos megvizsgálni azokat az esetleges továbbgyűrűző hatásokat is, amelyek 
egyébként az euróövezet egészére negatív hatásokkal lehetnek.  

Azt gondolom, itt nagyon fontos kiemelni azt, hogy a következmények tekintetében az 
elsődleges szempont Görögország válsághelyzetének felismerése és rövid távú kezelése után 
az volt, hogy megpróbáljuk megakadályozni a válság továbbgyűrűzését az Európai Unió 
egyéb tagállamaira is, főleg az euróövezet országaira. 

Mondok egy szemléletes példát. Nagyon komoly államadósság-mennyiség francia 
bankok kezében van. Nagyon sok francia bank részvényét pedig német tulajdonú cégek 
bírják, tehát nagyon nagy az összefonódás mértéke az európai gazdaságon belül, ezért az volt 
a felismerés, hogy amennyiben Görögországban adott esetben csődhelyzet alakulna ki, tehát 
le kéne írni az államadósságokat, ebben az esetben a francia bankok azonnal, közvetlenül is 
érintve lennének a válság hatása miatt, és amennyiben a francia bankok érintve lennének a 
válság hatása miatt, ez rögtön a német vállalkozókat és magánbefektetőket is érintené. Ez 
tehát csak egy példa, amivel szerettem volna bemutatni, hogy milyen komoly veszélyek 
voltak 2010-ben, illetve 2011-ben abból a szempontból, hogy ez a válság, ami 
Görögországban kialakult, továbbmehet egyéb országokra.  

Ezért az elsődleges szempont az volt, hogy hogyan tudjuk akkor a továbbgyűrűző 
hatásokat megállítani. Ennek érdekében már 2010 májusában létrejött egy ideiglenes 
válságkezelési mechanizmus, ez összesen 750 milliárd euró kapacitással, ami megoszlott az 
európai országok, illetve az IMF finanszírozási forrásai között. Elindult egy olyan 
gondolkodás, hogy hogyan lehet megfékezni konkrétan ezt a válságot. 

Konkrét intézményi változásokat is hozott ez, tekintettel arra, hogy 2010 májusától 
kezdve tulajdonképpen mind a mai napig a legfontosabb témája az Európai Tanács üléseinek - 
tehát a miniszterelnöki találkozóknak - az euróövezet válságának kezelése. Felértékelődött 
emiatt is a miniszterelnökök és az Európai Tanács szerepe az európai uniós döntéshozatalban. 
Ennek az volt a fő oka, hogy nagyon gyors válaszokat kellett találni, mert nem lehetett 
végigvárni azt a hosszú döntéshozatali folyamatot, amit adott esetben közösségi módszernek 
titulálunk, hanem itt az volt a fontos, hogy a miniszterelnökök azonnali, tűzoltásjellegű 
döntéseket hozzanak.  

Ez egy kicsit átrajzolta az elmúlt időszakban az európai döntéshozatalt is, és 
megerősítette a kormányköziséget, ami azt jelenti, azt eredményezi, hogy alapvetően kisebb 
számú tagállamok nagyobb befolyással bírtak a döntésre. Itt utalok a francia-német tandemre 
is. Ennek mindenképpen megvolt az indokoltsága, tekintettel arra, hogy nagyon gyorsan 
kellett a döntéseket meghozni.  

Milyen konkrét válaszlépések születtek még azon túl, hogy a válságkezelési alapok 
fölálltak, illetve arról folytak tárgyalások, hogy hogyan lehet egy állandó válságkezelési 
alapot létrehozni. Elsőként a 2010-ben létrehozott ideiglenes válságkezelési mechanizmus 3 
évre szól. 2013 nyarán ennek a működése befejeződik.  

Már nagyon korán, 2010 második félévében világossá vált, hogy nem lesz elég ez az 
ideiglenes válságkezelési alap annak érdekében, hogy biztosítsuk azt a pénzösszeget, ami 
szükséges lehet, amennyiben egyéb országok is problémával szembesülnek.  

Tehát elindult a tárgyalása egy állandó válságkezelési alapnak – ez az úgynevezett 
ESM –, aminek a tárgyalásai nemrég zárultak le, és amelynek alapján vélhetőleg és 
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remélhetőleg arra lehet számítani, hogy 2012. július 1-jétől hatályba léphet ez az új 
válságkezelési mechanizmus. Ez azt eredményezheti, hogy egy éven keresztül még 
párhuzamosan fog működni ez az állandó válságkezelési alap és az ideiglenes válságkezelési 
alap, és ez megerősíti azt a garanciát, amivel az euróövezet fog élni annak érdekében, hogy a 
bajba jutott országokat meg tudja segíteni. Tehát ez volt az első válaszlépés, a válságkezelő 
mechanizmusok létrehozása. 

A második a bankok feltőkésítése. Tehát meg kellett emelni a tőkemegfelelési mutatót, 
ez azt jelenti, hogy a bankok által kihelyezhető hitelösszeghez képest változott a saját tőke 
aránya, tehát az 5 százalékot, ami a saját tőke aránya volt, föl kellett emelni 9,2 százalékra, 
tehát újabb forrásokhoz kellett hogy jussanak a bankok. Ez mindenképpen azt erősítette, hogy 
nagyobb saját tőkével rendelkezzenek az európai bankok. 

A harmadik dolog pedig Görögország esetében a magánszektorral való megállapodás, 
ami azt jelentette, hogy a görögök esetében a magánhitelezők egyszeri alkalommal, önkéntes 
alapon lemondtak az általuk birtokolt államkötvények értékének egy részéről. Ez ebben az 
esetben 53,5 százalékos leírást jelentett, és ez – hangsúlyozom – önkéntes alapon történt, tehát 
nem kényszerítette senki a magánbefektetőket arra, hogy ez az államadósság-leírás 
megtörténjen, hanem ez önkéntesen történt. Ha kényszerítették volna őket, ez államcsődöt 
jelentett volna, de tekintettel arra, hogy a válságból a privát szférának is ki kellett vennie a 
részét, ez megtörtént önkéntes alapon. Ez egyébként Görögország esetében több mint 
százmilliárd euróval csökkentette az államadósságot, és azt eredményezte, hogy körülbelül a 
magánhitelezők 85 százaléka végül is saját akaratával és döntésével elfogadta, hogy az általa 
birtokolt államkötvények értéke több mint felével csökkent, illetve az államkötvénye eredeti 
futamideje megnőtt egy sokkal hosszabb futamidőre.  

A következő lépés a stabilitási unióról szóló szerződés – azt hiszem, erről ebben a 
bizottságban is volt szó –, ez mutatja azt, hogy nagyon nagy szükség van a költségvetési 
fegyelem megerősítésére. Tehát azt gondolom, hogy talán amellett, hogy a tűzoltásjellegű 
intézkedéseket el tudták fogadni az euróövezet országai – a válságalap, a bankok 
feltőkésítése, a tűzerő megerősítése, illetőleg a magánbefektetőkkel való megállapodás –, 
nagyon fontos volt egy olyan jogszabályi környezetet is teremteni az Unióban, amely 
egyébként a jövőbeli krízishelyzeteket meg tudja előzni. Tehát az azonnali intézkedések 
mellett elindult egy olyan jogalkotási folyamat, amely azt a célt tűzte a zászlajára, hogy az 
országoknak nagyobb fegyelemmel kelljen kidolgozni a költségvetésüket, illetőleg 
amennyiben nem tartják be a költségvetési hiánycélra vonatkozó célokat, abban az esetben 
nagyobb és erősebb szankciókat lehessen alkalmazni velük szemben. Talán emlékezetes, hogy 
a magyar elnökség alatt is az egyik legfontosabb téma az úgynevezett 6-os jogszabálycsomag 
volt, ennek is az a fő célja, hogy egyfajta nagyobb költségvetési fegyelmet eredményezzen az 
uniós költségvetési politikákban. 

Ennek a további lépése egyébként ez az új fiskális unióról szóló szerződés, aminek a 
fő eleme egy olyan előírás, hogy minden országnak olyan költségvetést kell kialakítani és 
költségvetési politikát folytatni, ami egy egyensúlyban lévő költségvetést eredményez, tehát 
tulajdonképpen megtiltjuk a hiányt. Nem csak 3 százalékról beszélünk, hanem sokkal 
ambiciózusabb célt határoztunk meg ebben a szerződésben, és azt mondjuk, hogy a 
strukturális egyenleg nem lehet 0,5 százaléknál magasabb egy évben. Ezt azért tartom 
fontosnak kiemelni, mert nagyon sokat tett az Európai Unió a válságkezelés területén a 
költségvetési fegyelem megerősítése érdekében, tehát rengeteg új jogszabály és új eljárás van. 
Ugyanakkor az is világossá vált, hogy nem lesz elég a csak költségvetési fegyelemre 
koncentrálni, tekintettel arra, hogy nagyon komoly gazdasági növekedési problémák léptek 
fel. Tehát az látszik, hogy nem sikerül megtalálni azokat az új forrásokat, amelyek 
előmozdítják a gazdasági növekedést Európában.  
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Itt most visszatérnék az érintett négy országra, ahol is ez különösen nagy problémát 
jelent, és azt gondolom, hogy az egyik kulcspontja a válságnak ezekben az országokban az , 
hogy egyrészt nagyon magas államadóssággal és viszonylag magas költségvetési hiánnyal 
rendelkeznek. De persze így nem lehet általánosítani, mert mindegyik ország esete eltérő – 
úgy gondolom, erről lesz szó a későbbiekben –, tehát míg Görögország 160 százalékos 
államadóssággal rendelkezik, Spanyolország viszonylag alacsony államadóssággal, de 
mindenhol vannak olyan problémák, amelyek gyengítik a gazdasági növekedés lehetőségét. 
Tehát amíg ezek a számok rosszak, ezeknek a számoknak – tehát a hiány és az államadósság 
szintjének – a kezelése komoly megszorító intézkedéseket igényel, ezzel szemben azt látjuk, 
hogy a gazdasági növekedési kilátások rendkívül rosszak ezekben az országokban.  

Tehát egyfajta ördögi kör kezd kialakulni, és nem sikerül növekedési pályára állítani 
ezeket az országokat. Ennek lehet egy olyan következménye a jövőben, ami további 
társadalmi következményekkel is járhat, és itt látjuk az egyik veszélyforrást a válság 
szempontjából. Tekintettel arra, hogy például Portugália esetében tavaly a strukturális 
egyenleg hiányának 4 százalékos javulása állt be, idén szintén 4 százalékos javulás volt, ez 
rendkívüli megszorításokat jelent. Azt látjuk, hogy az államadósság szintje tulajdonképpen 
nem csökken, tehát 110 százalék körül van, illetve a növekedés rendkívül rossz számokat 
mutat, idén mínusz 3,3 százalékos csökkenés látható, és a jövő évre vonatkozóan sem túl jók a 
számok. Tehát itt a probléma az, hogy tulajdonképpen ezeknek az országoknak a gazdasági 
szerkezete nem képes felvenni a kesztyűt versenyképesség szempontjából azokkal az 
országokkal, amelyek az északi országok szintjét jelenti, és ezek a versenyképességi 
problémák és különbségek nőttek az elmúlt időszakban. Tehát nem sikerült csökkenteni 
ezeket a különbségeket, hanem ezek nőnek, és ezek bevisznek egy feszültséget a rendszerbe, 
amelyeket nagyon nehéz kezelni. 

Itt arra utalnék, hogy a kohéziós források például olyan következménnyel jártak – 
nagyon komoly források kerültek ezekbe az országokba –, hogy ezek tulajdonképpen 
megemelték a jövedelmi szintet, tehát megemelték a munkaerő költségét, viszont nem 
történtek olyan beruházások, amelyek javították volna ezeknek az országoknak a 
versenyképességét, tehát amelyek olyan gazdasági szerkezetet hoztak volna létre, amely 
hosszú távon versenyképes gazdaságot eredményezhet az Európai Unión belül. Ugyanakkor 
megnövelte a jövedelemszintet, és ezt nagyon nehéz biztosítani. Tehát ebben látom – talán 
erről kevesebbet beszélünk – az euróövezet egyik legnagyobb problémáját, hogy ezt a 
feszültséget és ezt a különbséget kellene valahogy kiigazítani. Ezzel arra utalok, hogy noha 
most azt a válságot, amibe benne vagyunk, rövid távon kezeljük, mert itt vannak a mentő 
alapok, a megszorítások, a költségvetési fegyelmet szolgáló intézkedések sikeresek, viszont 
nehezen látjuk a következő időszakban, ’13-14-ben a gazdasági növekedés lehetőségét 
ezekben az országokban.  

Úgyhogy talán egy ilyen befejezéssel zárnám. Nem tudom, hogy van-e igény arra, 
hogy végigmenjek az egyes országokon, de talán annyit mondanék, hogy Görögország 
esetében 2010-ben volt az első csomag, amit kapott Görögország. Nem sikerült ezzel a 
csomaggal megoldani a görög államháztartás helyzetét, ezért egy második csomagra is 
szükség volt 130 milliárd euró értékben, amely nagyon komoly további megszorításokat 
igényelt Görögország részéről. A cél az, hogy a 160 százalékos államadósságszintet levigyék 
121 százalékra a következő 4 évben.  

Viszont itt azt kell látni, hogy ebben az évben a gazdasági növekedés előrejelzése 
Görögországban -4,4 százalékos, ez a legfrissebb szám. Spanyolország esetében azt kell látni, 
hogy volt egy választás, amelynek az eredményeképpen egy új kormány került hatalomra. 
Részben egyébként magyarázható ez a kormányváltás a gazdasági válság következményeivel. 
Spanyolország esetében a fő probléma a hiánycél.  
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Talán erről sokat hallottunk itthon is, hogy Spanyolország megpróbálta az idei 
előrejelzését javítani olyan értelemben hogy az ő programjában az szerepel, hogy 2013-ra kell 
levinni 3 százalék alá a költségvetési hiányt. Ebben az évben 4,4 százalékos hiánycélt kellene 
biztosítani, de ezt nem képes a kormány biztosítani, és kapott egy olyan engedményt, hogy 
idén lehet 5,3 százalékos a hiánya. Ugyanakkor a jövő évi hiánycélt nem változtatták, és a 
jövő évi hiánycélt el kell érni.  

Ezt nagyon nehezen lehet elérni, nyilvánvalóan, ha az idei évben sem sikerül azt az 
ütemet tartani. Nyilvánvaló, hogy ez lesz a legfőbb kihívás. Spanyolország második nagy 
problémája a nagyon magas munkanélküliség, ezen belül is a fiatalok munkanélkülisége. A 
spanyol gazdaságban körülbelül 25 százalékos a munkanélküliség, és a fiatalok 
munkanélkülisége majdnem eléri az 50 százalékot. Ez rendkívül nagy probléma, amire 
komoly strukturális válaszokat ad vagy próbál adni a spanyol kormány. Elfogadott egy 40 
milliárd eurós megtakarítási csomagot, illetve munkaerő-piaci reformját célzó intézkedésekről 
fogadott el számos intézkedést. Itt a cél továbbra is az, hogy ’13-ban sikerüljön 3 százalék alá 
vinni a hiányt.  

Olaszországban szintén nagyon komoly intézkedések születtek. Tudjuk, hogy 
Berlusconi miniszterelnök lemondott és Mario Monti volt biztos lett a miniszterelnök 2011 
végén, és itt is nagyon komoly csomagokat fogadtak el. Tavaly decemberben egy 30 milliárd 
eurós takarékossági csomagot fogadott el Olaszország. Ez alapvetően két részből áll. Egyrészt 
a növekedésre próbál koncentrálni, tehát a kis- és középvállalkozások ösztönzését, az 
adórendszer reformját célozza meg, illetve a közigazgatást alakítja át, illetve januárban 
további lépések születtek, amelyek a liberalizációs intézkedéseken keresztül próbálja 
megtalálni a gazdasági növekedés ösztönzését. Ez is nagyon nagy, további 5,5 milliárd eurós 
csomagot jelent. Az olasz növekedési kilátások is rendkívül rosszak erre az évre: -1,3 
százalék, illetve jövőre is 0,7 százalékos növekedést jelzünk csak előre.  

Az államadósság szintje Olaszországban szintén nagyon magas, 120 százalék, és 
valószínűleg jövőre ez a szint tovább nőhet. Úgyhogy itt annyit jeleznék, hogy Monti 
miniszterelnök tevékenysége egyébként nagyon pozitív visszhangra talál az európai uniós 
tagállamokban, és egyelőre nagyon pozitív a megítélése az elfogadott intézkedéseknek.  

Portugália az az ország, amiről még beszélnék. Itt is tudjuk, hogy Portugália is 
pénzügyi mentőcsomaghoz folyamodott tavaly április 6-án 78 milliárd euró értékben, 
amelynek egyharmadát az IMF, kétharmadát az EU finanszírozza. 

A mentőcsomaghoz kapcsolódó program végrehajtása megfelelő ütemben történik, és 
itt is a nagy kihívás az, hogy képes-e Portugália visszatérni a nemzetközi piacokra, hogy tudja 
finanszírozni a költségvetés hiányát és az államadósságát vagy egy következő csomagra 
szorul-e. Itt is a probléma a gazdasági növekedési előrejelzések, tehát egészen komoly 
gazdasági csökkenés állt be ebben az évben - mintegy 4 százalékos -, és jövőre is nagyon 
alacsony gazdasági növekedési előrejelzésekkel számolunk.  

Ha még összefoglalhatom, annyit mondanék, hogy a periféria országainak vizsgálata 
során külön kell választani Görögországot és a többi országot, tehát Spanyolország, 
Olaszország, Portugália esetét, mert egészen más a helyzet. A második, amit szeretnék 
mondani, hogy most jelenleg rövid távon a problémákat orvosolta és kezelte az Európai Unió, 
a harmadik pont pedig az, hogy ugyanakkor nem oldódott meg a válsághelyzet, tehát nagyon 
nehezen látjuk a jövőt, és ez nagyon nagy mértékben attól függ, hogy sikerül-e növekedési 
pályára állítani ezeket az országokat.  

Negyedik dolog, amit szeretnék mondani, az az, hogy ennek a válságnak a hatása az 
Unió működésére vonatkozóan is több következménnyel járt. Ahogy már említettem, 
ideiglenesen a kormányközi együttműködés erősödött. Ezen belül is több ország, egy kis 
számú ország befolyása erősödött, és az látszik, hogy a következő időszakban az 
euróövezeten belül lesz egy szorosabb együttműködés a gazdaságpolitikai koordináció 
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területén, tehát sok olyan kérdésben, ahol huszonhetes körben nem sikerült együttműködni és 
előrelépni, a következő időszakban várhatóan ez az euróövezeten belül fog megtörténni, erre 
lesznek próbálkozások. 

Ez felveti azt a kérdést, hogy hogyan tudjuk biztosítani az Európai Unió egységét. Ez 
magyar szempontból is rendkívül fontos. Ez az egyik legfontosabb magyar célkitűzés ebben 
az időszakban, hogy a koherenciát fenntartsuk, a fragmentációt lassítsuk, illetve elkerüljük 
azt, hogy intézményesített módon létrejöjjön egy többsebességes Unió. Annak érdekében, 
hogy ezt elkerüljük, számunkra az a legfontosabb garancia, hogy meg kell tartani a különböző 
integrációs szintek közötti átjárhatóságot, tehát az euróövezethez való csatlakozás lehetőségét 
nyitva kell tartani, a schengeni övezethez való csatlakozás lehetőségét nyitva kell tartani, 
illetve minden olyan együttműködésben való részételt, amelyben egyébként egy olyan ország, 
amely nem tagja az euróövezetnek, lehetővé kell tenni a részvételét.  

Azt gondolom, hogy a következő időszaknak az a nagy kihívása, hogy milyen irányba 
lép tovább az integráció a gazdasági válságból kivezető úton. Itt még egyszer megerősítem, 
hogy számunkra nagyon fontos az, hogy az egység biztosítva legyen és főleg intézményes 
szempontból, mert az Unió jelenlegi felépítésében is benne van a több sebességes jelleg. Ez 
nem újdonság, viszont az nagyon fontos, hogy a jogi keretek között szeretnénk látni a 
megoldásokat, tehát a szerződéses jogi kereteken belül, és nem pedig az uniós kereteken 
kívüli megállapodásokkal.  

A kormányközi szerződés is olyan szempontból fontos, hogy aláírta 25 ország, így 
nemcsak az euróövezet országai részesei ennek a szerződésnek, és noha nem sikerült 
huszonhetes körben megállapodni arról, hogy az euróövezet országai hogyan tudják mélyíteni 
az együttműködésüket a gazdaságpolitikai együttműködést érintő területeken, de van egy 
olyan rendelkezés ebben a szerződésben, hogy meg kell kísérelni mielőbb beemelni az uniós 
szerződéses keretek közé ennek az új szerződésnek a rendelkezéseit, és ez vezethet el oda, 
hogy aztán ezt az egységet tudjuk a jövőben is biztosítani.  

Köszönöm szépen a figyelmet.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Kérdések a bizottság tagjai 

részéről fogalmazódtak meg? (Jelzésre:) Vona képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások 

VONA GÁBOR (Jobbik): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Három 
dologban szeretnék hozzászólni az előadáshoz, melyet köszönök szépen. Az egyik az 
önkéntes adósságleírás, ami Görögországgal kapcsolatban szóba került. Köztudott, hogy a 
Jobbiknak ezzel kapcsolatban Magyarországot illetően különvéleménye van mind a kormány, 
mint a többi ellenzéki párt adósságpolitikájával kapcsolatban, egyébként mindhárom 
hozzászólása Magyarország viszonylatában próbálja feszegetni a témát.  

Mi azt mondjuk, hogy a magyar adósság nem kinőhető, és előbb-utóbb Magyarország 
is az adósságának az újrarendezésére kényszerül.  

Az egyik kérdésem az volna, hogy a Külügyminisztérium rendelkezik-e a 
Görögországgal kapcsolatos önkéntes adósságleírással kapcsolatban bővebb elemzéssel vagy 
valamifajta, esetlegesen a magyar viszonyoknak való megfeleltetéssel, és ha ilyennel 
rendelkezik, akkor az hozzáférhető-e.  

A másik kérdésem szintén az adóssággal kapcsolatos. Azt is tudjuk, hogy 
Magyarországon is magas az államadósság, de azt is tudjuk, hogy Magyarországon az állam 
mellett a magánszféra, a vállalkozói szféra és az önkormányzatok adóssága – így egységben – 
okoz egy nagyon súlyos gazdasági helyzetet, és érdekelne, hogy a déli államoknál mit tudunk 
erről a területről. Azt tudjuk, hogy az államadósság nagyjából milyen mértékű, tudjuk, hogy 
Görögországban különösen magas, de nem tudjuk – vagy legalábbis kevés információval 
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rendelkezünk arról –, hogy a görög magánszféra, a görög vállalkozások és a görög 
önkormányzatok adóssága mekkora, milyen jelentőségű. Erről esetleg tudnak-e nekem 
adatokat mondani.  

A harmadik dolog a megszorításokkal kapcsolatos. Itt elhangzott, hogy szinte 
mindegyik államban megszorításokra került sor, és érdekelne – szintén magyarországi 
viszonylatban vagy Magyarországgal való összehasonlításban –, hogy itt a megszorítások 
terheit az adott kormányok kikre terhelték. Itt arra gondolok elsősorban, hogy a jelenlegi 
magyar kormány megszorításokkal kapcsolatos gazdaságpolitikája vagy gazdaságfilozófiája – 
nyilvánvalóan ezt persze lehet vitatni, de véleményem szerint – a teherviselés kapcsán a 
tehetősebbeket és a kevésbé tehetősebb rétegeket ugyanúgy kezelte, ami relatíve azt jelenti a 
valóságban, hogy sokkal több áldozatot várt el a kevésbé tehetősebb rétegektől a magyar 
kormány gazdaságpolitikája. Ezt hogyan oldotta meg vagy hogyan kezeli a többi déli ország, 
tehát ott is van-e ilyenfajta, a gazdagabb rétegek kivételezése vagy legalábbis kevésbé 
erőteljes bevonása a megszorításokba, mint nálunk, vagy pedig ők azt a hagyományosnak 
mondható elvet követik egy ilyen válságos helyzetben, hogy a tehetősebb társadalmi 
csoportoktól nagyobb áldozatvállalást várnak el.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólás? (Jelzésre.) Horváth János képviselő 

úr.  
 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Államtitkár úr, köszönet a 

beszámolóért. A számok érdekesek, amiket hallottunk, és ezek a kimondott számok arra 
ösztönöznek engem, hogy további számokat kívánjak, illetve kívánjunk a bizottságunk 
számára.  

Mire gondolok? A döntéshozók, tehát a politikacsinálók vagy államközi szerződések 
tárgyalói vagy mi magunk, akik időnként az értékelő szerepében vagyunk, lehetnénk 
tájékozottabbak, mondhatnám, okosabbak. Hogyan lesz az ember okosabb? Egyebek között 
úgy, hogy többet tud a témákról. Kérdezem, létezik-e az önök asztalán, államtitkár úr, valami 
olyanféle adatszolgáltatás, ami igen hasznos, és alapja a vállalatok döntéshozatalának – a 
kettős könyvvitel technikájára gondolok: asset–abilities; vagyon–kötelezettség, és annak a 
tükrében tovább aztán a részletek.  

Ugyanis csupán azt mondani, hogy mennyi az adósság, és hogyan áll ez a másik 
oldalhoz. Mi a másik oldal? Az volna a kívánatos másik oldal, hogy mennyi a gazdasági 
tevékenység, és ezt egymással, mint a kettős könyvvitelben lehetne látni. Ugyanis a nagy 
eladósodottság nem szükségképpen rossz, éppen a magánvállalkozás, a piaci gazdálkodás 
esetében. Hát a legnagyobb vállalkozók, a legnagyobb kapitalisták nem a saját pénzükkel 
dolgoznak, hanem részvény vagy más formában jut hozzájuk mondjuk a tőke, pénz, kölcsön 
vett hitel, amit aztán termelő módon hasznosítanak, és persze olyan termelő módon, hogy 
kifizeti a költséget, a szolgáltatást, a kamatot és a többit. E tekintetben úgy érzem – 
mivelhogy része vagyok a politikai folyamatnak –, hogy bizony a kép nem tisztább, mint 
mondjuk a klasszikus irodalomban. Shakespeare szerint Hamlet azt mondja, hogy „neither a 
borrower nor a lender be”, tehát ne legyél se kölcsönvevő, se kölcsönadó. Ugyanakkor 
názáreti Jézus egyszer azt mondja az egyik példázatában, hogy odaadta a talentumot a gazda, 
aki elment, és amikor tíz év múlva visszajött, akkor azt dicséri meg, aki jól gazdálkodott, és 
aki nem csinált vele semmit, azt pedig elítéli. Tehát visszatérve a mi helyzetünkre, az 
eladósodottság lehet egy igen jó dolog, hogyha azok a hitelek, termelő formában tevékenyek. 
Ehhez kívánatos, én nem tudok jobbat, illetve hát nincsen jobb, mondjuk ez az én 
mesterségem, mint a kettős könyvvitel technikája.  
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Kérdezem: létezik ilyen az önök asztalán, államtitkár úr, vagy van-e ilyen szándék, 
vagy van ennél egy jobb megoldás? Számunkra, akik a politikát nézzük és csináljuk, jobb 
volna, ha a legjobb eszközök állnának a rendelkezésünkre.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Engedjék meg, hogy előadóinknak mondjam azt, 

hogy ha esetleg olyan kérdés van, ami kifejezetten az önök területét érinti, akkor legfeljebb 
majd beleszövik a következő előadásukba, és akkor szét is oszthatják egymás között, hogy 
egy-egy terület vagy egy-egy ország, egy-egy térség kérdésében ki fog majd választ adni.  

Harangozó képviselő úr jelentkezett, majd Kalmár képviselő úr.  
 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a 

beszámolót, azt hiszem, a nagy részével nehéz lenne vitatkozni. Valóban én is úgy látom, 
hogy magában az európai működésben komoly nehézségek vannak. Picit a modellen igazítani 
kell, de nem egyszer, hanem folyamatosan igazítani kell rajta, és ebben a helyzetben a tanács 
szerepe komolyan fölértékelődött. Ezt a helyzetet kétféleképpen lehetne megoldani: vagy 
magán az alapszerződésen kellene változtatni, vagy egy új alkotmányozási folyamatba 
kezdeni, de ehhez nincs sem idő, sem kellő társadalmi támogatottság a tagállamokban, ezért 
igazából azt hiszem, ez a forgatókönyv elvethető. Ezért a válság megoldásában nyilvánvalóan 
27 együttműködő kormányra, együttműködő államfőre, miniszterelnökre van szükség. Ez 
lehet annak az alapja, hogy sikerüljön az Európai Unióval szembeni bizalmatlanságot 
eloszlatni, és a szükséges lépéseket folyamatosan megtenni annak érdekében, hogy a mostani, 
alapvetően bizalmi eredetű gazdasági válságon túl tudjon lépni az Unió.  

Miközben ez a helyzet, Magyarországgal szemben, a magyar törvényekkel szemben 
számtalan eljárás indult, és úgy tűnik, hogy nem nagyon sikerül megegyeznie 
Magyarországnak ezekben az eljárásokban az Európai Unió végrehajtó testületével. Azt 
szeretném kérdezni, hogy milyen veszélyét látja a Külügyminisztérium, hogy ha 
Magyarország ebben a kifejezetten erős együttműködési kényszerben mégsem tud kellően 
partner lenni, és ezekben a kialakult eljárásokban nem lesz egyezség, akkor ennek milyen 
gazdasági következményei lehetnek. Ez a válsághangulat nem tud-e esetleg Magyarországra 
fókuszálni, ami most pillanatnyilag egyelőre elkerül minket, és inkább a déli államokat 
terheli. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kalmár képviselő úr! 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KNDP): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönjük a 

beszámolót. Ami az én véleményemet illeti, úgy gondolom, már régóta fogalmazódik meg 
bennem, hogy ami a világgazdaságot illeti, alapvető fordulatokra van szükség és 
alapkoncepciók átvilágítására, átnézésére, átgondolására.  

Elsősorban - kereszténydemokrata politikus vagyok - a kereszténydemokráciának van 
3 alapelve: az egyik a szubszidiaritás. Ha a gazdaságra vetítjük, ez azt jelenti, hogy amit meg 
tudok termelni helyben, azt meg kell termelni helyben, és amit nem tudok megtermelni, azt 
veszem meg. Ezt én óriási problémának látom, és még hozzá talán úgy, hogy sok mindennek 
ez a rákfenéje. Ha megnézzük Magyarországot, például csak a cukoripart: eladtuk a gyárakat, 
bezárták a gyárakat, nem kell a cukorrépatermelés, egy csomó ember munka nélkül maradt. 
De gondolom, hogy ugyanez volt Olaszországban, Spanyolországban, ahol hallottuk, milyen 
magas a munkanélküliség, és Görögország esetében is: jött a jobb termék, a német vagy a 
francia termék, amely kiszorította a hazait a piacról, és ezáltal a hazai emberek munka nélkül 
maradtak. Lehet, hogy valamilyen formában - nem azt mondom, hogy zárjuk le újra a 
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határokat és a vámokat állítsuk vissza -, de egy új megállapodás mindenképpen szükséges 
annak érdekében, hogy ezek a dolgok megoldódjanak és a szubszidiaritásra, úgy gondolom, 
vissza kellene térni.  

Egy másik ilyen példa Szlovákia esete, aki belépett az eurózónába és kénytelen hitelt 
felvenni azért, hogy segítse Görögországot, hiszen - nem akarok cinikus lenni, de - 
Görögországban körülbelül ötször magasabbak a fizetések, mint Szlovákiában és nehogy már 
négyszeresére vagy háromszorosára csökkenjen, a szlovákoknak fizetni kell. Ezek olyan 
dolgok, melyek nagyon nehezen emészthetők, sőt, nem emészthetők meg. Úgy gondolom, 
hogy ezeken az alapelveken kellene elgondolkodni. Mi az önök véleménye erről? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedje meg, képviselő úr, hogy egy zárójeles 

megjegyzést tegyek bizonyos pontatlanságok alapján. Azt látom, hogy amit ön elmondott, ez 
egy vélemény, természetes dolog, csak vannak olyan dolgok benne, hogy a szlovákok 
eurózónához való csatlakozása gazdasági szempontból, gazdasági növekedés szempontjából 
nem biztos, hogy rosszat okozott nekik. Ez az egyik észrevétel. 

A másik pedig az, hogy azért Olaszországot nem kezelném perifériaként vagy olyan 
térségként, ahol a gazdaság nem működik, hanem ott inkább a különböző befektetésekkel, 
illetve a különböző pénzügyi banki tranzakciókkal, azzal, hogy kivisznek pénzeket, 
részvényeladásokkal, hasonlókkal hogyan változott az olasz helyzet.  

Én szeretnék egy kérdést feltenni az államtitkár úrnak vagy a többi előadónknak is, 
akik legfeljebb visszatérhetnek erre. Azt látom, hogy miközben arról beszélünk, hogy 27 
tagország álláspontját minél közelebb kell hozni, minél jobban arra törekedni, hogy közös 
válságkezelésre menjünk rá, ettől függetlenül azt tapasztaltam az elmúlt hetekben-
hónapokban, hogy több szempontból pedig belpolitikai kérdésként akár kampánytémává is 
emelnek olyan kérdéseket, amelyekben megvannak a megállapodások, mégis megpróbálnak 
egyfajta más véleményt megfogalmazni. 

Például a francia elnökválasztási kampányban az utóbbi időben szóba került már a 
shcengeni övezet újragondolása. Vagy ha megnézzük, akkor Hollandiában is különböző 
vélemények fogalmazódnak meg a szabad munkaerővel, illetve a szabad mozgással 
kapcsolatos uniós vívmányokban. És ezek belpolitikai, súlyos kijelentéseket is jelentenek.  

Vagy adott esetben olyan belpolitikai döntések születnek, amelyek úgy vannak 
hatással az Európai Közösségre, hogy egyes tagországoknak a saját belpolitikai érdekeit kell 
képviselni.  

Csak egy példát mondok az elmúlt hétről. Szlovéniában jártunk. Ott alapvetően a 
gazdasági válság egy választást idézett elő, vagy: Szlovákiában is adott esetben választást 
idézett elő. Spanyolországban is egyértelmű volt, hogy volt egy politikai váltás. Kormányfők 
mondtak le, új kormányfők érkeztek - itt van Olaszország példája. Ezek mind-mind az európai 
ügyekkel, válságkezeléssel vagy a válságkezelés sikertelensége következtében előálló 
belpolitikai változások és belpolitikai nehézségek. De például Szlovéniában partnereink azt 
mondták, hogy most zajlik a társadalmi folyamat illetve zajlik a társadalmi egyeztetés olyan 
döntésekről, melyek adott esetben 15 százalékos bércsökkenést és nyugdíjcsökkenést 
irányozna elő például a különböző gazdasági szektorokban, ahol kifejezetten azt 
kezdeményezte az újonnan felállt ötpárti koalíciós kormány, hogy igenis meg kell vágni a 
kiadásokat a költségvetésen belül. Tehát ez egy súlyos megszorító csomag. 

Miközben tudják azt is, hogy az elmúlt 5 évben Szlovénia államadóssága a 
kétszeresére növekedett. Most látunk egy olyan problémakört, amiben óhatatlanul 
megfogalmazódik az, hogy vannak európai ügyek, európai közeledés, megállapodás, fiskális 
paktum, hasonló dolgok. Mégis az egyes európai tagországok, uniós tagországok belpolitikai 
palettáján sok esetben eléggé furcsa kampánygondolatok, illetve mondatok, kijelentések 
hangoznak el, és sok esetben ezek a belpolitikai ügyek befolyásolják az uniós döntéseket és az 
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uniós döntések után is vannak belpolitikai események, amelyek sok esetben furcsák az ember 
saját olvasatában.  

És akkor még nem soroltuk azokat a gondokat, amiket én például nagyon jelentősnek 
látok. Mostanában ebben megerősítenek, hogy nagyon sok olyan gazdasági ágazatban, ahol 
erős hitelezés folyt, például az építőiparban, az egy jelentős gazdasági boomhoz vezetett. Ez 
sajnos Magyarországon is tapasztalható, de úgy tudom, hogy Spanyolországban is ez egy 
nagyon jelentős ok volt, másrészt Írországban a nagy boom egyik előidézője a 
jelzáloghitelezés volt, amiben szintén volt egy óriási nagy borulás 2008-2009-ben.  

Az igazi kérdésem az, hogy átlátjuk-e, párhuzamosan tudjuk-e azt vezetni, hogy egyes 
tagországok a közös vélemények mentén mégis milyen eltérő nemzeti sajátosságokkal, adott 
esetben nemzeti érdekekkel jelennek meg, és ezt párhuzamos táblázatban vagy párhuzamos 
vezetéssel tudjuk-e kezelni és igyekszünk-e…  - Kezdek nagyon körülményes lenni.  

Tényleg azt látom, hogy nagyon sok olyan ügy van, amikor azt mondjuk, hogy 
megállapodunk, a huszonhetek rendben vannak, megállapodnak, és akkor 2 nap múlva egy 
országban egy kampány során tényleg nagyon befolyásos, európai szinten is befolyásos 
szereplőktől egy különvéleményt hallunk, illetve egy olyan felvetést, ami mondjuk 
megkérdőjelezi több alapszerződés vagy több megállapodás jelenlegi státusát is. 

Ez mennyire befolyásolhatja a mi gondolkodásunkat? Ez lett volna igazából az én 
kérdésem, csak tényleg olyan sok kérdést vetünk föl, meg olyan sok kérdést látunk magunk 
körül, hogy hogyan kéne kezelni a válságot vagy hogyan kéne megoldani egyes problémákat, 
hogy az ember azt hinné, hogy tényleg az összefogásban meg az együttműködésben, 
szolidaritásban van a legfontosabb lehetőség és mégis különböző hangokat és véleményeket 
hallunk az Európai Közösség egyes tagországaiban.  

Van-e további kérdés? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor megadom a szót államtitkár 
úrnak, és ha van olyan kérdés, amely kifejezetten görög, illetve olasz szakértőkhöz 
kapcsolódna, akkor esetleg megoszthatják egymás között majd a válaszadást a későbbiekben.  

Államtitkár úr! 

Reflexiók 

ÓDOR BÁLINT, a Külügyminisztérium EU-ügyekért felelős helyettes államtitkára: 
Köszönöm szépen a nagyon sok kérdést, és azt hiszem, az utolsó kérdéssel kezdeném és azzal, 
amit tulajdonképpen itt próbáltam hangsúlyozni, és több kérdésben is elhangzott, hogy van 
egy bizalmi válság az Európai Unióban. Tehát vannak olyan országok, amelyek úgy 
gondolják, hogy lehetnek olyan válaszok, amelyek nem az Európai Unió megerősítését, 
hanem kicsit a gyengítését eredményezhetik vagy szolgálhatják. Úgy gondolom, ezek inkább 
belpolitikai és kampánykérdések, az viszont világosan látszik mögötte, hogy van egy bizalmi 
probléma, ami visszaköszön bizonyos álláspontokban, és ha ez akár kampánytéma, akkor még 
erőteljesebben. De nagyon fontos, hogy ezekben a kérdésekben mi egyértelműen állást 
foglaljunk, és azt mondjuk, hogy nekünk fontos, hogy megőrizzük az eddig elért 
eredményeket, és nem szeretnénk látni leépülni az eddigi vívmányokat.  

Ebben szerintem – és ez nagyon fontos – nagyon következetesen lépünk fel, egyébként 
a visegrádi országokkal, illetve egyéb tagországokkal együtt. Viszont a másik pontja ennek a 
kérdésnek – és ez több kérdésben, illetve hozzászólásban is elhangzott –, hogy a válságot 
egyébként nagyon sok szempontból nemzeti megoldással lehet csak megoldani. Mert nincs 
meg még az az eszközrendszer az Európai Unióban, amellyel túl tudna lépni ezen a jelenlegi 
válságon, tekintettel arra, hogy ez a válság alapvetően strukturális váltás, és strukturális 
intézkedéseket minden ország saját maga tud elfogadni. Ahogy jeleztem, a gazdasági és 
monetáris unióban a gazdasági láb szinte nem létezik, hanem csak a monetáris, a közös 
pénzügypolitika van, de az, hogy hogyan vezet egy költségvetés rendbetételéhez az út, azt 
minden ország saját maga tudja csak kitalálni és megalkotni, és ez így is fog maradni 
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egyébként még hosszú ideig, de ebből fakad elég sok feszültség egyébként, és ezért minden 
ország saját maga próbálja megoldani. Magyarország is a saját útját járja, de nagyon sok 
ország szintén a saját maga útját járja, mert az a cél, hogy rendbe tegye a költségvetését, 
illetve csökkentse az államadósság szintjét, illetve megpróbálja tényleg növekedési pályára 
állítani a saját gazdaságát.  

Itt elhangzott az a kérdés, hogy Görögország esetében az önkéntes leírás milyen 
hatással lehet Magyarországra. Először is azt mondanám, hogy nagyon fontos, hogy amikor 
megtörtént ennek a bejelentése egyáltalán, hogy tárgyalni kell magánbefektetőkkel, elég 
negatív visszhangot váltott ki a befektetői körben, és egy nagyon fontos volt ezt követően, 
hogy kimondta az Unió, hogy ilyen többet nem lesz, ez egy egyszeri alkalom Görögország 
esetében. Görögország esetében sem lesz többször ilyen, hanem ilyen csak egyszer volt, és 
más országok esetében meg teljes mértékben kizárták a szervezet vezetői, hogy ilyenre sor 
kerülhessen. 

Az érintettség kérdésére azt mondanám, hogy Magyarország helyzete teljesen más – 
szerencsére egyébként, hozzáteszem –, mint Görögország helyzete. Tehát a fundamentumok 
tekintetében Magyarországnak nincsenek problémái. Görögországnak nagyon komoly 
problémái vannak fenntarthatóság szempontjából. Tehát az, hogy hogyan tudja ő a saját 
államadósságát és a makropályáját fenntarthatóvá tenni, nagy kihívás, erre még nincs meg a 
válasz. Magyarországnak nincs ilyen problémája, ebből kifolyólag nem is érint minket ilyen 
szempontból közvetlenül a görög helyzet, tekintettel arra, hogy más cipőben jár 
Magyarország.  

Az igaz, hogy nem vagyunk bent az euróövezetben. Az euróövezeti tagság egyfajta 
garanciát és védőhálót, nagyon fontos védelmet jelent. Elhangzott Szlovákia, és fölmerült, 
hogy nekik nem annyira biztos, hogy jó ez a tagság. Én nem osztom ezt a véleményt. 
Szlovénia esetében is azt látjuk, hogy ők mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezekben 
a válságkezelési mechanizmusokban részt tudjanak venni, tekintettel arra, hogy ez nekik 
közép- és hosszú távon mind politikailag, mind gazdaságilag, mind pénzügyileg nagyon 
fontos garanciát jelent egyrészt arra vonatkozóan, hogy ha ők kerülnek hasonló helyzetbe, 
akkor van egy védelem, másrészt politikailag nem fognak kikerülni a fősodorból, tehát a 
központból, merthogy benne vannak az euróövezetben, és ők ezért nagyon sok áldozatot 
vállalnak. Azt majd látni fogjuk, hogy Szlovéniában is további költségvetési intézkedések, 
megszorítások fognak születni. Egyébként ezt látni fogjuk a következő hónapokban, hogy 
egyéb nagyon fontos országokban is további kiigazításokra lesz szükség – például 
Hollandiában –, amelyeknek lesznek belpolitikai vonatkozásai.  

De nem ez volt a kérdés, hanem az, hogy egyébként milyen hatása van ennek. Mi 
nagyon szorosan figyelemmel kísérjük és kísértük – megpróbáljuk figyelemmel kísérni – azt a 
tárgyalássorozatot, ami elvezetett oda, hogy megszületett ez a PSI-megállapodás, tehát a leírás 
ebben a mértékben, de igazából itt információval alapvetően az euróövezet országai, az 
euróövezeti pénzügyminiszterek rendelkeztek, tekintettel arra, hogy ez az őket érintő kérdés 
volt. Nyilvánvaló, hogy készülnek ilyen szintű elemzések, de nem közvetlenül összekötve a 
görög helyzetet az esetleges magyar kockázatokkal. Tehát ezt mondanám. 

A második kérdésre, hogy milyen megoldásokkal élnek a válságban lévő országok, 
alapvetően mindenki saját megoldást talál. Azt gondolom, amennyi információ az én 
birtokomban van jelenleg, az az, hogy alapvetően többféle intézkedés születik, mind 
kiadáscsökkentő, mind bevételnövelő intézkedések születtek. Csak, hogy mondjam például 
Spanyolország példáját, illetve bocsánat, ami nekem itt részletesen megvan, Olaszország 
esetében, ahogy jeleztem, volt egy 30 milliárdos takarékossági csomag még tavaly 
decemberben. Ez egyrészt az szja-növelés helyett áfaemelést fogadott el, ingatlanadót vezetett 
be, luxusadókat vetett ki, illetve átalakította a közigazgatás működését, megszüntette a 
megyei tanácsokat, karcsúsította a politikusok kedvezményeit, illetve a nyugdíjrendszer 
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átalakítását indította el, ahol megemelte mind a férfiak, mind a nők nyugdíjkorhatárát. Ezt 
követően, amikor egy hónappal később további intézkedések születtek, akkor 
taxisengedélyeket vontak vissza, a gyógyszertárak számát növelték, eltörölték az ügyvédi 
minimumdíjakat, a cégalapítást egyszerűbbé tették, illetve volt egy 5,5 milliárd eurós 
gazdasági növekedést ösztönző csomag is, amely alapvetően infrastrukturális beruházásokra, 
iskola- és otthonteremtési intézkedésekre, illetve zöldberuházásokra koncentrált, illetve 
említettem a munkaügyi reformot.  

Vagy mondanám önnek, hogy spanyol esetben alapvetően a pénzügyi szektor 
átalakítása céljából rossz hiteleket megszüntettek, a banki hitelképességet növelő 
intézkedések, a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés beindítását célzó intézkedések 
születtek, illetve próbálták könnyebbé tenni a vállalatok és a családok számára elérhető 
hiteleket, a hitelhez való folyamodást. Tehát igazából azt tudom mondani, hogy azért 
alapvetően itt a lakosságot érintő intézkedések is születtek.  

Arra a kérdésre, hogy mekkora arányú itt a magánszféra eladósodottsága, és az hogyan 
viszonyul az államadósság szintjéhez, erre vonatkozóan nekem most nincsenek itt részletes 
számok, de meg fogom küldeni képviselő úrnak. Azt tudom mondani, hogy például 
Spanyolországban probléma, hogy van egy központi költségvetés, és van a tartományoknak is 
költségvetése, és nagyon sokszor később érkeznek meg a költségvetési számok a 
tartományokból, ez aztán jelentősen rontja az ország költségvetési egyenlegét. A 6-os csomag 
ebben a vonatkozásban is konkrét tanácsokat és intézkedéseket tartalmaz, hogy hogyan kell 
ezeket összehangolni a tartományi és az országos szintű költségvetéseket. De azt gondolom, 
itt a fő gond a magas eladósodottság, és akkor gond, ha nem sikerül ezt fenntartható módon 
kezelni, ahogyan ez látható volt Görögország esetében, ez szerintem továbbra is komoly 
probléma Portugália, illetve egyéb országok esetében. Tehát különválasztanám ezt a két 
kérdést.  

A következő kérdés a kettős könyvelés, erre vonatkozóan nem tudok képviselő úrnak 
most részletekkel szolgálni, de utána fogunk ennek is nézni, alapvetően egyébként szerintem a 
Nemzetgazdasági Minisztériumban ezeket a számokat nyilvántartják, és ott szorosabban 
figyelemmel kísérik. Volt egy ilyen kérdés, ami a tehetősebb csoportok vagy szegények-
gazdagok megadóztatására vonatkozott. Ahogy elhangzott, sok esetben a magasabb 
jövedelemmel rendelkezőket is érintő intézkedéseket is elfogadtak. Azt tudom mondani, hogy 
ami ezekre vonatkozóan ami nekünk rendelkezésünkre áll, azt el fogjuk küldeni a 
bizottságnak: részletesebb adatokat, azt, hogy milyen intézkedések születtek.  

Az infringement-ügyek milyen hatással lehetnek Magyarországra? Azt gondolom, 
hogy ez két külön kérdés, illetve még a kohéziós alapok felfüggesztése is teljesen külön 
kérdés, mert ezen ügyek kezelése nagyon jó úton van, és nagyon közel vagyunk a 
megállapodásokhoz azokban a konkrét kötelezettségszegési eljárásokban, melyek január 
végén indultak, egy kérdésben nem is lépett tovább a Bizottság az eljárás 2. szakaszába, 
illetve a többi kérdésben is nagyon kis számú nyitott kérdés van már, és itt azt hiszem, hogy 
az eljárás lehetővé teszi, megtaláljuk majd a végső megoldást akár bírósági szakaszban is, 
tehát hogy szülessen egy döntés.  

Itt azt kell mondani, hogy a kohéziós felfüggesztésnek sincs igazából ehhez köze. A 
kohéziós felfüggesztés - sokat hallották már a véleményünket - azért született 
Magyarországgal szemben, mert éppen Magyarország volt olyan stádiumában a túlzottdeficit-
eljárásnak, amellyel szemben lehetőség nyílt szankciót javasolni és elfogadni. Tehát ebben az 
esetben pedig szintén azt tudom mondani, hogy ez Magyarországot nem érinti olyan 
szempontból hátrányosan, hogy a mi makropályánkat követve, a Széll Kálmán-terv 
végrehajtását követve, illetve a most, április közepén benyújtandó konvergenciaprogramban 
azok a szintén további szükséges csökkentések, melyek ahhoz szükségesek, hogy elérjük a 2,2 
százalékot ’13-ben a költségvetési hiány szempontjából, azok megfelelő módon benne 
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lesznek. Tehát lehetőségünk nyílik arra, hogy a júliusi pénzügyminiszteritanács-ülésen a 
kérdésre visszatérjen a Tanács, és hogy olyan döntés szülessen, ami felfüggeszti ezt a 
felfüggesztést. 

De azt gondolom, hogy itt is nagyon fontos különválasztani ezt a kérdést. (Harangozó 
Gábor: A bizalmi válságtól nem lehet különválasztani.) A bizalmi válságnak olyan 
szempontból lehetnek pozitív hozadékai, hogy amennyiben Magyarország képes valóban 
ezeket az ajánlásokat - amelyeket most márciusban elfogad a Tanács -, végrehajtani és az 
erősítheti a bizalmat, illetve az a hozzáállás és az a folyamat, ami elindult januárban a 
Bizottság és a kormány között, szerintem szintén nagyon fontos célkitűzése, hogy ezt a 
bizalmat megerősítse és ilyen irányban szerintem nagyon fontos lépések születtek.  

A szubszidiaritás kérdésére azt tudnám mondani, hogy ahogy jeleztem, a költségvetési 
politikák kérdése alapvetően tagállami hatáskörben van. Ezért az, hogy ki hogyan éri el azt a 
célt, amely egyébként a saját maga által - Magyarország esetében a konvergenciaprogramban 
a saját magunk által lefektetett célok - azokban a mi kezünk szabad. Tehát az, hogy milyen 
módon tudjuk biztosítani azt, hogy 3 százalék alatt maradjon a költségvetési hiány 
Magyarországon, ebben a vonatkozásban igazából szabad Magyarország keze, és ilyen 
szempontból nincsenek uniós előírások. Nem tudom, hogy jól értettem-e a kérdést, de azt 
gondolom, hogy a szubszidiaritás ilyen szempontból működik. 

Szlovákiára már utaltam, hogy Szlovákiának nagy biztonságot jelent az euróövezeti 
tagság. Noha lehet, hogy ez áldozatokkal jár nemcsak számukra, hanem egyéb, újonnan 
csatlakozott országok számára az euróövezetben is, de azt gondolom, hogy ott hosszú távon 
mindenképp érdek az, hogy ezeket az áldozatokat ők meghozzák.  

Ami elhangzott, utolsóként arra reagálnék, hogy François Hollande is fölvetette azt, 
hogy esetleg hozzá kéne nyúlni ehhez a szerződéshez, amiről beszéltünk, hogy 25 ország által 
aláírt új szerződés. - Ennek a kérdése is egyelőre bizonytalan. Nem látjuk pontosan, hogy ez 
mire terjedne ki. Az látszik, hogy van egy igény, hogy foglalkozzunk a gazdasági növekedés 
előmozdításával is. Én is próbáltam erről hosszan beszélni.  

Ez nem ennek a szerződésnek a feladata, mi úgy gondoljuk, de természetesen minden 
olyan intézkedés, kezdeményezés, ami azt a célt szolgálja, hogy európai szinten is próbáljuk 
meg előmozdítani a gazdasági növekedést, azt mi üdvözöljük, és szerintem ezt minden ország 
üdvözli. Ennek a szerződésnek a ratifikációja alapvetően nem indult el a legtöbb országban, 
tehát ez a kérdés nyitott, viszont arra is utalt elnök úr, hogy a jelenlegi elnök tett egyfajta 
utalást arra, hogy a schengeni övezetet át kell alakítani.  

Azt gondolom, hogy itt is nagyon fontos, ahogy mondtam, hogy megőrizzük azokat az 
elért eredményeket, amelyek nagyon fontosak, és amelyek Magyarország számára is, a 
magyar emberek számára is előnyt jelentenek az uniós tagság szempontjából. Viszont hozzá 
kell igazítani ezt a rendszert az újabb kihívásokhoz, és azt gondolom, meg lehet találni azt a 
megoldást, ami mindkettőt tudja biztosítani. 

Adott esetben arról van szó, hogy hogyan lehet szigorítani a schengeni értékelési 
rendszert - Magyarország schengeni értékelése éppen folyamatban van, és körülbelül egy év 
múlva fog lezárulni -, és hogyan lehet olyan új lehetőséget adni a tagállamok kezébe 
kollektíven egyébként, hogy adott esetben vissza lehessen állítani ideiglenesen a 
határellenőrzést. Erre, azt hiszem, lesz egy jó megoldás, ha nem is pontosan abba az irányba, 
ahogy ezt az elnök úr fölvetette.  

Remélem, hogy érintettem minden kérdést. Köszönöm szépen. (Harangozó Gábor 
elhagyja a termet.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Köszönjük a válaszait. Lépjünk tovább! 

Államtitkár úr jelezte, hogy valamikor el kell hogy engedjük. Akkor kérem, hogy haladjunk 
tovább a két országba, Görögországba és Olaszországba. Az én feljegyzésem szerint 
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előzetesen úgy állapodtunk meg, hogy Fokasz Nikosz tanszékvezető egyetemi tanár úr az 
ELTÉ-ről az, aki Görögországról mesélne, őt követné Horváth Jenő egyetemi magántanár a 
Corvinus Egyetemről.  

Még egyszer, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy ez egy új kezdeményezés, hogy 
egyetemi szakértőket, szakembereket, professzorokat hívunk meg a külügyi bizottsági ülésre. 
Még egyszer hangsúlyozottan szeretnénk megköszönni azt, hogy elfogadják a meghívásunkat, 
és bízom benne, hogy a későbbiekben is élhetünk majd ilyen lehetőséggel.  

Görögország következik. A két országot tartsuk meg, mondják el a gondolataikat, 
ahogyan látják most az ottani helyzetet, a válságkezelést, a pozitív, negatív hatásokat, és ezt 
követően csomagban fogunk kérdezni önöktől. Parancsoljon, professzor úr.  

Az európai gazdasági és pénzügyi válság társadalmi hatásai Görögországban és 
Olaszországban 

Dr. Fokasz Nikosz tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE) előadása 

DR. FOKASZ NIKOSZ, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára (Előadását 
projektor használatával egészíti ki.): Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit, és magam is 
köszönöm a meghívást. Az utóbbi időben én magam is népszerűbb lettem, mert Görögország 
bajban van, tehát egy kis országra szerintem a világban csak akkor figyelnek, ha bajban van. 
Én tehát majd akkor leszek megint érdektelen, amikor a görögök túljutnak a jelenlegi 
nehézségeiken. Arra számítok, hogy még sokáig leszek érdekes. 

Az a memorandum ugyanis, amelyet második memorandumként jelzek és amelyet a 
közelmúltban, február 12-én fogadtak el, és azt ígéri - ennek a részleteiről majd beszélek -, 
hogy ha minden jól megy, akkor 2010-re a GDP-arányos görög államadósság 120 százalékra 
csökken. Egyrészt miért hinné el az ember, hogy minden jól megy, amikor az elmúlt 2 évben 
semmi sem ment jól? Másrészt meg ez a 120 százalék megegyezik azzal a 2009-es 120 
százalékkal, amellyel a válság elkezdődött. Implicit módon esetleg ebben a dologban az van 
benne, hogy ha minden jól megy, akkor 2020-ban újrakezdjük a válságot, mert ott leszünk, 
ahol voltunk a válság kirobbanásakor.  

Nem gazdasági elemzést fogok ma elsősorban adni, mert nem erre kértek fel, de 
ezekre is ki fogok térni és esetleg a kérdések során a részletekre is, de ezt a dolgot azért 
hangsúlyozom az elején, mert a görög társadalom reakcióját, a görög közhangulatot ez a 
perspektíva, még pontosabban ez a perspektívátlanság alapvetően határozza meg. 

Mert az, hogy 2020-ra talán ott leszünk, ahol voltunk a válság kitörésekor, nem egy 
bíztató perspektíva. A görög társadalom egyébként is mindenre nagyon intenzíven szokott 
reagálni. Február 12-e az a nap, amikor elfogadja a görög parlament azt a kerettörvényt, 
amely ezeket az új egyezményeket meghatározza, miközben a parlament ülésezik – ez a 
parlament épülete –, akkor a parlament előtt ma már tulajdonképpen azt mondanám, hogy a 
világ közvéleménye számára is… (Dr. Nagy Andor: Elnézést, nem lehet látni, kérem, oltsák le 
a villanyt. – Megtörténik.) Nem látni a képeket? Mert ez erősen vizuális rész. Visszamegyek 
az elejére.  

Két évvel ezelőtt még a világ közvéleménye talán megrökönyödhetett az ilyen képek 
láttán, ma már úgy bólogat, hogy hát igen, Görögországban a megszorító intézkedéseket ilyen 
utcajelenetek szokták kísérni. Mindig is egyébként, 1974 óta, a mai görög parlamentarizmus 
megalakítása óta mindig is könnyen lehetett ilyen jelenségekbe botlani Görögországban. Az 
újdonság itt most az – és ezt most csak jelzésértékűként mondom, ami ezen a képen is látszik 
–, hogy ez a gyújtogatás minden jel szerint szervezett volt, tehát egyszerre több helyen 
gyújtottak, ami új jelenség, tehát, hogy valaki erre ilyen szervezett módon készüljön.  

Tehát Görögországról az elmúlt két év azt jelzi, hogy lázongó világ, és ilyen 
jeleneteket, hogy sok görög van az utcán, és hogy farkasszemet néznek a rendőrökkel vagy 
éppen ég valami, a rendőrök éppen könnygázgránátot hajítanak, és ők sem szeretik, ha nagyon 
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fotózzák őket, esetleg az arra járók és a legkülönfélébb üzletek járnak ilyenkor leginkább 
pórul. Ez itt most véletlenül – illetve nem véletlenül – egy bank fiókja, ezek külön célpontjai 
szoktak lenni az ilyesminek, de ezeket a képeket azért hoztam, mert semmi közük ezeknek a 
képeknek a jelenlegi válsághoz, ha legalul elolvassák a görög betűket, akkor Clinton nevét 
lehet kiolvasni. 1999-ben Clinton járt Athénben, és Clinton látogatása volt alkalom arra, hogy 
néhányan fölgyújtsák Athént. Akkor éppen Athénban voltam, és másnap is bűzlött a belváros.  

A mai válsághoz és a görög hangulathoz közelebb hoz bennünket 2008 decembere. 
December 5-éről 6-ára virradó éjjel egy rendőr célzott lövéssel lelőtt egy gimnazistát. Az 
egész ország összes gimnazistája az utcára vonult, tehát Theszaloníkitől Krétáig, ráadásul 
szimbolikusan nekimentek a rendőröknek. Itt egy gimnazistát látunk, aki a fölsorakozott 
sorfalat fenyegeti, és itt is gimnazisták néznek farkasszemet a kommandósokkal, és nekem is 
van olyan ismerősöm – Budapesten végzett görög szociológus –, akit fölhívtam, hogy mi van 
nálatok, azt mondja: várjál, nem tudunk beszélni, éppen a lányomat hívom mobilon, és 
próbálom rábeszélni arra, hogy tűnjön el a rendőrőrs elől, mert a gimnazisták Krétán 
körülvették a rendőrőrsöt. Ez azt jelenti, hogy Görögországban már 2008-ban rendkívül 
komoly társadalmi feszültségek voltak, és ez itt kipattant tulajdonképpen. Maga a rendőr 
egyébként életfogytiglant kapott, ő pillanatnyilag börtönben ül, és ezt a büntetését tölti. Ezt a 
decemberi képet azért hoztam, mert a decemberi összetűzések alkalmából az, ami itt ilyen 
szépen és látványosan fáklyaként ég, a belváros középpontjában fölállított karácsonyfa, 
amelyre az athéni polgármesteri hivatal rendkívül büszke volt, Európa legnagyobb 
karácsonyfája volt addig, amíg meg nem gyújtották.  

Maga a görög válság – nagyon sok adatom van, de ezek közül semmit sem hoztam, 
tehát hogyha ilyen típusú kérdés vagy kérés merül föl, akkor szívesen állok rendelkezésre –, 
itt csak azt jelezném, hogy a válság napvilágra kerülésének a legfőbb módja vagy a legfőbb 
indikátora a hiány. Nézzék meg, az IMF október 2-án azt jelzi, hogy a hiány akár 6,4 százalék 
is lehet 2009 végére az előre jelzett 5,9 helyett. Valójában aztán a 2009 végi hivatalos adat , 
hogy a GDP 12,5 százaléka volt a költségvetés hiánya, most meg visszamenőlegesen a 
végleges számok már 15,4 százalékról beszélnek. Ez volt az, amikor a görög társadalom és a 
görög politikai elit – és a világ közvéleménye, a világ döntéshozói – rájöttek arra, 
szembesültek azzal, hogy Görögországban gazdasági értelemben rettenetesen nagy baj van. 

Azonnal mindenféle intézkedéseket hoztak, tehát megpróbáltak bevételnövelő és 
kiadáscsökkentő intézkedéseket hozni, mindegyik elégtelennek bizonyult. Nagyon fontos, 
hogy februárban még hivatalos EU-álláspont volt, hogy az IMF-hez nem fordulunk. Február 
közepén az EU még úgy tekintette, hogy az IMF-hez fordulás csökkenti az Európai Unió 
presztízsét, mert hát mégis a világ egyik legnagyobb gazdasági hatalmáról van szó, miért kéne 
egy tagállamukat – ráadásul eurózóna-tagállamot – egy másik, nem európai intézmény 
segítségével kihúzni a bajból. Tehát voltak ilyen menetek is, aztán március elején hozták az 
első megszorító intézkedéseket, erre a görög sajtó egyértelműen azt mondta, hogy 1974 óta 
ilyen súlyos intézkedésekre nem került sor.  

Összefoglalásként azt mondanám, hogy ezek az intézkedések egyhavi bért vettek el a 
közalkalmazottaktól. Ekkor terjed el a világban az, hogy Görögországban 13. és 14. havi bér 
van, amiből persze aztán egy urbánus legenda lett, újságírók tőlem már azt is kérdezték, hogy 
igaz-e, hogy 15. és 16. havi bérek is vannak, ugye a számoknak az a jellemzőjük, hogy nincs 
az a szám, aminél ne lenne nagyobb. Tehát ezt még így lehet egy jó darabig fokozni.  

Aztán kiderül, hogy mindezek az intézkedések elégtelenek, legalábbis a pénzpiacok 
elégtelennek minősítik. Itt tennék egy zárójeles megjegyzést: nem tudom eldönteni, hogy a 
pénzpiacoknak itt mennyire van saját önmozgása, ebben mekkora szerepe van a pénzpiacok 
önpánikjának, tehát nem Görögországtól ijedtek meg, hanem a világ pénzügyi helyzetétől. 
Egyébként is azt gondolom, hogy a válságot nem Görögország okozta, hanem Görögország 
bizonyult a válság gyenge láncszemének, de azért ebben a pillanatban már arról beszéltek a 
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világban, hogy Görögország hogyan fertőzi meg a világ többi részét. Most lehet, hogy 
megfertőzi, de ezt csak akkor teszi, ha a másiknak az immunrendszere gyenge. Nincs az a 
görög gazdaság, ami egy egészséges, nagy, jó állapotban lévő olasz gazdaságot meg tudna 
fertőzni, nincs az a Görögország, ami egy egészséges, jó állapotban lévő Európai Uniót vagy 
euróövezetet – ugye, az euróövezet 2 százalékát adja a görög GDP – be tudna dönteni. Tehát 
itt már eleve egy bajban lévő euróövezettel, pénzügyi rendszerrel van dolgunk, amelyben 
persze Görögország még egy külön problémát okozott.  

Ezért március 25-én az IMF és az Európai Unió megállapodtak abban, hogy lesz egy 
hitelcsomag. De itt még nincs pénzről szó. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió és az IMF 
csak azt ígéri meg és akarja üzenni mintegy a spekulánsoknak, hogy ne spekuláljatok 
Görögország csődjére, mert akármit is csináltok, mi Görögország mögött fogunk állni, és ki 
fogjuk őket segíteni. Az ígéret nem volt elég ahhoz, hogy a spekuláció csökkenjen, ezért aztán 
április 23-án – ami egyébként húsvét hétfő volt Görögországban – az akkori miniszterelnök, 
Georgios Papandreu bejelenti, hogy nagyon jó a szolidaritás, de kérnénk a pénzt is. Egyébként 
fura, magam sem értem, a Kasztelórizo nevű sziget Görögországnak Athéntől legtávolabbi 
szigete, egy Törökország alatt lévő pici szigetecske; hogy miért ment oda bejelenteni ezt, 
vagy már ott volt, és közölték vele, hogy halaszthatatlanul be kell jelenteni, ezeket a színfal 
mögötti tárgyalásokat nem ismerem.  

És megszületett 2010 májusában az első memorandum, ez az akkor gigászinak tartott 
110 milliárd eurós csomag, amelyről azt gondolták, hogy mintegy 1,5 évig ezen a 
lélegeztetőgépen működhet Görögország, és utána visszatérhet a piacokra. Ez a megszorító 
csomag, csak hogy az elsővel összehasonlítsam, a közalkalmazottak esetében 3 havi bért vett 
el. 

Itt egy zárójeles megjegyzést tennék: Vona Gábornak reagálnék, és remélem, közvetíti 
valaki a reagálást arra a kérdésére, hogy a görög példa nem követhető-e. Nem tudom, ez egy 
gazdaságpolitikai kérdés meg politikai kérdés, én tehát ebben a dologban nem foglalnék 
állást. Azt viszont egyértelműen állíthatom, hogy a görög adósságelengedést - ezt a bizonyos 
100 milliárdost - rendkívüli méretű görögországi megszorítások előzték meg.  

Tehát Magyarországon, feltételezem, hogy az érintett pénzügyi körök 
Magyarországgal szemben sem lennének nagyvonalúbbak vagy tennének nagyobb 
engedményeket. 2012 januárjában egy közvélemény-kutatásban a görög családok túlnyomó 
része azt mondta, hogy egy év alatt 40 százalékot veszített a családi költségvetés. Tehát ebbe 
beleágyazva értelmezendő, hogy Görögország mit fizetett azért, hogy végül is ezt az 
adósságelengedést elérhesse. 

A görög társadalom megint az utcára kerül, természetesen. Rendkívül sokan vannak az 
utcán, könnyen mozgósíthatók, és ahogy lenni szokott, a média is ezt szokta mondani, hogy a 
rendőrséggel való összetűzésbe torkollottak. Ez az esetek 99 százalékában nincs így, mert 
nem a tüntetők azok, akik a rendőrséggel tűznek össze, hanem minden tüntetéshez 
odacsapódnak olyan csoportok - ma már egyébként növekvő számú csoportok - ebben az 
értelemben a társadalmi feszültség növekedése megnyilvánul, amelyek eleve azért mennek 
oda, hogy összetűzzenek a rendőrséggel. Tehát nem a tüntetők tűznek össze a rendőrséggel - a 
média rövidítése ebben az értelemben egy kicsit félrevezető -, hanem minden tüntetésnek 
valamilyen módon záróakkordja, de kiegészítője az ilyen típusú tüntetés. 

(A kivetítőn megjelenő, köveket dobáló tüntetőket ábrázoló fotóra mutatva:) A 
szöveget érdemes elolvasnom. Az a szöveg, hogy ma hal meg a fasizmus. Nem értem, mert az 
én szememben ez a dobálózás inkább fasizmus, mint bármi más lenne. Hogy ők mire utaltak 
azzal, hogy meghal a fasizmus, nem teljesen értem.  

Antropológust esetleg érdekelhetné, hogy a görögök másképpen bánnak a testükkel, 
mint ez Közép-Európában szokás. Én magam is észre szoktam venni magamon, hogy ha 
Athénben vagyok, akkor a társalgást fokozottabb manuális tevékenység kíséri: megfogom a 
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másik könyökét, a vállára teszem a kezemet, a derekát fogom meg, de Magyarországon 
eszembe sem jut ilyen provokatív módon viselkedni. Ott másképp van. Még 
nyugdíjastüntetésnek is természetes velejárója, hogy test-test elleni küzdelem van a 
rendőrökkel. Nyomakodnak. Odanyomul a nyugdíjas, és testtel nyomul. Ebben nem tűnik föl 
senkinek semmi, a rendőr visszanyomja a nyugdíjast.  

Ezt csak azért mondom, mert innen nem akkora lépés az, amit aztán ezeken a képeken 
látunk. Bár én azt gondolom, hogy ez olyan lépés, amit nem gondolok civilizált dolognak, 
tehát nem reklámot szeretnék csinálni ennek a típusú viselkedésnek. A görögök meglehetősen 
fesztelenek, tehát itt most még csak álarc sincs rajtuk, és kergetik a rendőrt. A rendőr lehet 
áldozat is ebben az összefüggésben. Azért merem mutatni a képet, mert semmi baja nem lett a 
rendőrnek. Ha baja lett volna, nem mutattam volna a képet.  

Egyébként ezeknek a tüntetéseknek volt egy tragikus részük. Itt tényleg voltak 
halottak. Itt két halott volt. Itt látni az egyiket az erkélyen, az a fiatal nő, akinek a lábát lehet 
látni. Ő az utolsó pillanatban nem tudott kimenekülni, füstmérgezést kapott. Látszik tehát, 
hogy a görög társadalommal is van valami baj. Nem olyan régen Portugáliában volt egy 
rendkívül nagy tüntetés, talán egy hónapja vagy 3 hete, de nem kísérték ilyen jelenetek. 

A görög társadalomban valahogy ezt természet adtának tekintik, de ugyanakkor az 
nagyon sokat elárul a görög társadalom állapotáról, ha valami ilyesmit tekintenek természet 
adtának.  

Most mutatnék egy másik képet. Fölhívnám a figyelmet, hogy 2011 májusáról volt 
szó. Ezek itt a 2011 májusi képek. 2011 májusában - mintegy vizuálisan is szeretném 
érzékeltetni -, hogy egy éve tartanak a megszorítások, és lényegében Görögország ugyanott 
van, mint egy évvel korábban. A mai görög helyzetet alapvetően ez a 2011 májusi, egyéves 
évforduló, pontosabban annak a nyara határozta meg alapvetően. Mert egy év után kezdett 
kiderülni, hogy az a 110 milliárd semmire sem lesz elég, vagyis új csomagra lesz szükség. 
Először május-június táján kezd erről a sajtó meg a nemzetközi pénzügyi döntéshozók 
beszélni.  

Egyébként ez az utca, amikor nem tüntetés van, nem itt az alján, hanem a távolabbi 
részén hétköznapi módon így néz ki. Ez a hétköznapi élete Athén ezen részének, mert az 
athéni és a görög társadalomnak van egy másik nagyon fontos jellemzője: Athénre is meg 
általában a görög társadalomra azt mondanám, ez igaz a görög államra is, de igaz a görög 
átlagpolgárra is, hogy bizonyos dolgokkal szemben vakfoltja van. Nem látja. 

A görög állam, de a görög társadalom átlagos résztvevői számára is az, amivel neki 
nincs személyesen dolga, nincs személyesen tennivalója, az lényegében nem létezik a 
számára. Ezért nem is törődik vele. Görögországban óvatos becslések szerint pillanatnyilag 
jóval meghaladja az egymilliót az illegális menekültek száma. 

Az előző előadásban szó volt Schengenről. Az Európai Unió azzal fenyegeti 
Görögországot, hogy kizárja a schengeni egyezményből, mert nem tudja védeni a saját 
határait, amelyek egyben az Európai Unió határai is, és ez pillanatnyilag is nagyon súlyos 
probléma. Jelenleg Görögországban a jelenlegi kormány megpróbál menekülttáborokat 
létrehozni szerte az országban, és szerte az országban a helyi lakosok tiltakoznak az ellen, 
hogy náluk hozzák létre. A legtöbb illegális menekülttábor persze a négymilliós Athénben jön 
létre, mert a négymilliós Athénnek vannak olyan zugai, ahol el lehet bújni.  

Amit itt látnak, ez az épület a Műszaki Egyetem épülete, és mellette van a Régészeti 
Múzeum, tehát frekventált hely. Ez a frekventált hely nem egyenlő nem egyezik meg ezzel, de 
így néz ki. Novemberben arra jártam, emberiürülék-szagban lehet ott sétálni és látni, hogy 
nappal is szúrják magukat a droghasználók. Görögországi ismerőseim mondták, hogy ez évek 
óta így van, először a külvárosokban jelent meg, és a dolog húzódik be a belvárosba. 
Egyébként ez itt a görög Nemzeti Színház árkádja, a Nemzeti Színházat tatarozás miatt egy 
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időre bezárták és a drogosok rögtön az árkád alá húzódtak mint védett helyre. Nappal lehet 
látni, hogy ilyesmi történik. 

A másik fontos jellegzetessége a görög társadalomnak az, hogy a könnyű 
mozgósíthatóság azt jelenti, hogy mindig léteznek nagyon erőteljes foglalkozási 
lobbicsoportok. Már kis lobbicsoportok is képesek megakadályozni az állam működését, tehát 
10 fő is képes mondjuk egy hivatal működését megakadályozni. Itt éppen a közszolgálati 
szakszervezet képviselői állják el és bénítják meg a görög Pénzügyminisztérium működését. 
Néhány nappal később pedig a kommunista szakszervezeti képviselők teszik ugyanezt.  

E miatt a dolog miatt egyébként tulajdonképpen a görög politikai elit működésére 
alkalmazni lehetne Kornainak ezt a fogalmát. A görög politikai elit, ha rajta múlik, akkor csak 
nagyon kis ellennállást tud kifejteni az ilyen lobbicsoportok követeléseivel szemben. Ez az 
igazi alapja a görög eladósodásnak. 

Itt látszik, hogy hogyan alakult az elmúlt évtizedekben a GDP-arányos görög 
államadósság. Fölhívnám a figyelmet… (Felállva a helyéről:)  Így is hallanak? Mert nagyon 
korlátoz engem a mikrofon, ki is kapcsolom. (Elnök: Ne, a jegyzőkönyv miatt.) Bocsánat, de 
el kell fordulnom, és akkor megint nem fognak hallani engem. Tehát 1972-ben a GDP-
arányos államadósság 22 százalék volt, ez hihetetlen számnak tűnik. 

A görög rendszerváltozást követően kezd ez emelkedni. A képen a zöld a PASOK-ot 
jelenti kormányon, a kék az Új Demokráciát, tehát tulajdonképpen a kormányzó párttól 
függetlenül 1993-ig az eladósodás folyamatosan emelkedik, ’93-ban eléri a GDP 
100 százalékát, és ’93-tól 2008-ig ezen a szinten van. Ez megrökönyítő, de tulajdonképpen 
ebből az következik számomra, hogy mindenki azt hihette, minden érintett azt hihette, hogy 
ez így rendben van. A görögök tudták magukról, hogy el vannak adósodva, de ez nem olyan 
nagy baj, mert hogyha lejárnak a korábbi hiteleink, könnyen és olcsón jutunk újabb 
hitelekhez. A hitelezők pedig tudták, hogy a görögök el vannak adósodva, de ez nem olyan 
nagy baj, hiszen a görög állam csak nem fog csődbe menni.  

Ez a kölcsönös, mindkét felet átható meggyőződés ér véget 2008-ban, a 2008 őszi 
hitelválsággal. A piacok már önmagában a hitelválságtól megijedtek, és a korábbi 
100 százalékot is nyilvánvalóan egészen másképpen ítélték volna meg. A görög kormány 
viszont a hitelválság hatására azt gondolta, hogy a legnagyobb baj a recesszió lenne, 
mindenáron el kellene kerülni a recessziót, ezért fokozott hitelfelvétellel próbálta meg fűteni a 
gazdaságot. Tehát 2008 után, 2009-re a korábbi 100 százalék körüliről 120 százalékra ugrott. 
Az új pénzügyi helyzetben már a régi százat is nehezen vették volna a piacok, ráadásul a 
görögök elszaladtak a 120 százalék felé, innentől kezdve válik a dolog tulajdonképpen 
működésképtelenné és finanszírozhatatlanná. (Jelzésre:) Egy másodperc. 

Ennek következtében tavaly nyáron egy új mentőcsomagot fogatnak el. Mondanám: a 
mentőcsomagot elfogadták, a mentőcsomag arról szólt, hogy a magánadósok elengedik az 
adósság 21 százalékát. Ezt már elfelejtettük azóta, ráadásul mindenki elment utána nyaralni, 
és kiderült, hogy ez nagyon nagy hiba volt, merthogy csődbe került Görögország. Tehát 
októberben egy újabb mentőcsomagra volt szükség, ez a híres október 23-ai mentőcsomag, és 
ez döntött tulajdonképpen a 130 milliárdos újabb csomagról, és arról, hogy körülbelül 
100 milliárdnyit kell elengedni. Az akkori miniszterelnök hazament diadalittasan, hogy 
elértem az adósság csökkentését; a következőképpen fogadják – (Nem indul el a program.) de 
nem tudom lejátszani, bocsánatot kérek, ez itt egy videofelvétel lett volna, de nem indul –, 
fújolással, tehát kifújolták. Október 28-a Görögországban nemzeti ünnep, és a nemzeti ünnep 
alkalmából az összes hivatalos rendezvényen a hivatalosságot kifújolták.  

Ez volt az a pillanat, amikor egyébként, nézzék meg, Papandreu népszerűsége – zöld 
színnel – népszerűsége még mindig egy jó darabig megelőzte, és 2011 szeptemberében kerül 
a legnagyobb ellenzéki párt népszerűsége alá. Tehát ebben az értelemben az ősz az a 
felismerés, hogy egy év megszorítás után, földolgozza ezt a görög társadalom, ugyanott 
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vagyunk, ahol korábban voltunk. Ekkor áll elő Papandreu azzal a híres-hírhedt népszavazás-
kezdeményezéssel, mert úgy gondolta, hogy nem viszi el a balhét, és lényegében Papandreut 
is és Samarast is az Európai Unió vezetői – itt Merkel és Sarkozy szerepe egyértelmű – veszik 
rá arra, hogy működjenek együtt, legyen új közös kormány. Lényegében koalíciós kormány 
van Görögországban, és tulajdonképpen ők választják Görögország új miniszterelnökét, 
Papadémoszt is.  

Itt most abbahagynám, adnék lehetőséget a kérdésekre, és fejtenék ki még esetleg 
néhány dolgot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Horváth professzor úr! 

Dr. Horváth Jenő egyetemi magántanár (BCE) előadása 

DR. HORVÁTH JENŐ egyetemi magántanár (BCE): (Előadását vetített prezentáció 
segítségével tartja meg.) Tisztelt Elnök Úr! Kedves Jelenlévők! Azt hiszem, az idő eléggé 
előrehaladt, ezért közben gyorsan átformáltam az előadásom struktúráját, mert nagyon kevés 
időnk van. Az én feladatom az olasz gazdasági-pénzügyi válság következményeiről beszélni 
ebben a válságsorozatban. Azzal kezdeném, hogy 2008 tavaszán volt utoljára Olaszországban 
parlamenti választás – ezek a színek ne zavarják önöket, nem hagyományosak, a baloldal nem 
piros és a jobboldal nem kék –, a Szabadság Népe a Berlusconi-féle párt, és a vele 
szövetségben lévő Északi Liga több mint 20 képviselővel több szavazatot szerzett a 
képviselőházban, a szenátusban hasonlóképpen. Tehát úgy nézett ki, hogy – Olaszországban 
ötéves választási ciklus van – öt évig kényelmesen kormányozni fognak. Ez a választás 
áprilisban volt, és ősszel kirobbant az a válság, amiről most beszélünk, és aminek még nem 
látjuk a végét.  

Én is azt hangsúlyoznám, hogy nem arról van szó – talán államtitkár úr kicsit 
szerencsétlenül fogalmazott –, hogy ez a válság Dél-Európából vagy a perifériáról robbant ki. 
Nem. Régen azt szokták mondani, hogy a kapitalizmus súlyos válságáról van szó, persze a 
kapitalizmusnak sok válsága van, és soha nem omlott még össze. Itt egy olyan válságról van 
szó, ami nagyon komoly válság, nem az, hogy egy évre vagy kettőre visszaesik valami, 
hanem egy eléggé átfogó, gazdasági-pénzügyi, hitelvesztési, politikai rendszert, politikai 
pártrendszert érintő válságról van szó. Ennek a válságnak nem Dél-Európa az oka. Dél-
Európát nem tekinteném perifériának még az Európai Unión belül sem, és Olaszországot 
semmiképpen nem tekintem perifériának, Olaszország az Európai Unió centrumában van, és a 
világ tíz legfejlettebb, legnagyobb gazdasága között lévő országról van szó.  

Tehát itt egy ilyen komolyan veendő válságról van szerintem szó, aminek akarnék az 
olasz vonatkozásairól beszélni. Nyilvánvaló, hogy nincs idő itt ezeket a részleteket tárgyalni, 
annyit kellene talán mégiscsak, hogy a fasizmus utáni, tehát a ’45 utáni, most már 70 éves 
olasz demokrácia történetében két nagy szakaszt lehet megkülönböztetni: a ’93-ig tartó, első 
köztársaságnak nevezett időszakot és a ’93-tól kezdődő második köztársaságot, aminek lehet, 
hogy most vége lesz ebben a válságban, és születik egy harmadik köztársaság. Történész 
vagyok, nem jós, ezt nem merném mondani.  

A legnagyobb két gond, amit ki akartam emelni, maga az olasz politikai 
intézményrendszer, illetve a pártok válsága, presztízsvesztése, ami – azt hiszem – szemmel 
látható. Azt, hogy válság idején megbuknak demokratikus kormányok, tulajdonképpen 
normális dolognak lehet tekinteni, még akkor is, hogyha három évvel előtte biztosan győztek. 
A válság rendkívül sok szociális, politikai meg egyéb feszültséggel jár, és az egyik megoldása 
vagy korrigálási lehetősége a válságnak, hogy fölváltja egy másik kormány, hátha jobban 
csinálja. Görögországban, Spanyolországban ez megtörtént, Olaszországban is megtörtént: 
Berlusconi megbukott, és ma Mario Monti az ország miniszterelnöke. Mondjuk az olasz 
abban különbözik a spanyoltól vagy a görögtől, hogy itt nem csak arról van szó, hogy egy 
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politikai koalíciót fölvált egy másik, hanem egy politikai koalíciót egy szakértő kormány 
váltott fel, egy olyan kormány, ami mutatja, hogy a válság megoldásában a politikai pártok 
nem jeleskedtek, és jobbnak tűnik egy politikai pártok nélküli kormánnyal, hozzáértő 
kormánnyal kezelni ezt a válságot.  

A két pártról mégis néhány szót kell mondani. Berlusconi pártjáról rengeteget tudunk. 
Többször átnevezték, és így tovább, ebbe én nem mennék bele. Ez a párt, amiről viszont talán 
mégiscsak kellene szólni, az első köztársaság pártjaihoz képest egy jellegzetesen új jelenség 
volt, nem is nevezném talán a szó pontos értelmében pártnak: mozgalom és párt közötti új 
típusú jelenség ez a berlusconizmus is és ez a párt, amelyet ő képvisel.  

Rengeteget ebben a körben nem kell Berlusconiról beszélni. Kétségtelen, hogy 
karakterisztikus figurája az olasz politikai életnek vagy az európai politikai életnek is. Ebből a 
mondhatni, egyáltalán nem gazdag, szegény sorból indult emberből Olaszország egyik 
leggazdagabb embere lett. Tegnap néztem a listát, egyre jobban megy hátra, de még az első 
10-ben van. A 10 leggazdagabb ember között van. Az is ismeretes, hogy ha meg tudtam 
teremteni egy vállalatbirodalmat, miért nem tudnám Olaszországot hasonlóképpen 
megmenteni és megcsinálni - mondta ’93-ban, amikor elindult az egész politikai pályán. 

Aki újdonságokat hozott; nyilvánvalóan egy reneszánsz típusú figuráról van szó, aki 
teljesen szokatlan a szótlan bürokrata politikusok között és óriási sikere volt először, majd 
továbbra is, és maradt egy tábora, mely ma is kitart mellette. Ő vezeti be a látványpolitizálást 
Olaszországban, a média rendkívül nagy szerepét, amiben ő tulajdonos is, és a párnak és 
mozgalomnak egy olyan fölépítését, amiben már nincsenek a hagyományos értelemben vett 
régi pártalapszervezetek, hanem mindenféle klubok meg egyebek vannak, ahol a 
választásoknál fönt dönti el, hogy ki lesz a régióban és másutt a képviselőjelölt, ahol vannak 
alvezérek. Aztán vannak pártkatonák, vannak drukkerek meg vannak funok meg nem tudom, 
micsoda. Tehát egy teljesen más típusú párt, mint a régi, hagyományos politikai pártok.  

A másik pólushoz, a második köztársasághoz annyit kellene mégiscsak mondanom, 
hogy korábban arányos választási rendszer volt, a második köztársaság idejében pedig áttértek 
erre az úgynevezett európai kétpólusú vagy kétpártrendszeres váltógazdálkodásra. A másik 
pólushoz, az ellenfelekhez való viszonyát pedig nem az együttműködés keresése, hanem 
annak az elutasítása jellemezte. Természetesen ez az egész nem borította föl Olaszországban a 
demokráciát, igazából a berlusconizmus nem hordozta magában a diktatúra veszélyét, a 
politikai ellenfelére nem küldtek adóhatóságot és így tovább.  

Az olasz demokrácia tehát stabilan állt a maga 70 éves tradíciói szerint. Ez a párt és 
maga Berlusconi - megint nem vagyok jós, hanem történész vagyok - valószínűleg véget ér ez 
a korszak Olaszország történetében. Nemcsak azért, mert Berlusconi hetvenvalahány éves és 
már 4 kormányt vezetett -, hanem egyszerűen az a lehetősége nem valószínű, hogy meglesz, 
hogy köztársasági elnök legyen belőle, ha letelik Giorgio Napolitano időszaka, tehát 
valószínű, hogy ez a párt elég válságos helyzetbe kerül most ebben a helyzetben.  

A baloldalról annyit, hogy a baloldal a második köztársaságban megváltoztatta a párt 
nevét; korábban olasz kommunista párt volt. Ilyen bonyolult átalakulások és szakadások során 
ment keresztül. Ne próbáljuk követni - azt hiszem, hogy rendkívüli erőfeszítés - ez alatt az 
időszak alatt, hogy hány… Na, ez nem teljes. Most Demokrata Pártnak hívják ezt a pártot. Ez 
a párt természetesen nem kommunista, demokrata párt, viták vannak a párton belül, hogy 
valamiféle szociáldemokrata értékek alapján kellene-e folytatni a politikát vagy egy kicsit 
úgy, mint az amerikai demokrata párt, tehát valami…- Gondolom, ismerik, hogy a Demokrata 
Párt milyen. Ahhoz hasonló. Próbálkoztak a 2008-as választáson ezzel a recepttel, de nem jött 
be, nem tudtak vele győzni.  

Az biztos, hogy a baloldal jelentette Olaszországban az elmúlt 20 évben azt az erőt - 
de talán korábban is, lehet azt mondani -, aki azt hirdeti, hogy ő jobban akar kormányozni. De 
melyik párt nem akar jobban kormányozni a másiknál? A buon governo, a jó kormányzás 
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pártja bizonyítani tudja vagy nem, a statisztikákból látni fogjuk, hogy nem mindig tudja 
bizonyítani. A legnagyobb gyengesége volt a Berlusconi-korszakban, hogy nem tudott egy 
Berlusconival igazán szembeszállni tudó hatékony vezetőt találni. Tehát többször, rendkívül 
szimpatikus emberek, de az, hogy a Berlusconit megszorítsák politikai vitákban, egyebekben, 
nem nagyon sikeredett. Rendkívül heterogén ez a bázis is, amire épít. Talán annyi, hogy 
ráadásul mindig voltak még olyan erők, amelyek ultrabalos erők, amelyek kívül vannak ezen, 
még balosabbak. A válság idején ezek az erők is erőteljesebben jelentkeznek. 

Ami talán a kormányváltozáshoz és a válság politikai részéhez még hozzátartozik, az 
az, hogy a Berlusconi-kormányzat nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy bajban van 
Olaszország és bajban van a kormányzó koalíció. A 2008-as választási programban az volt, 
hogy nem emelünk adót. Aztán az volt, hogy sikeresek vagyunk. Aztán az volt, hogy egy 
hónap alatt eltakarítjuk a nápolyi szemetet, aztán az volt, hogy az l’aquileai földrengés után,  
egy év alatt újjáépítjük a várost. Aztán megcsináljuk a reformokat, abból lettek az unga-
bunga-ügyek. Aztán a bírósági reformok. Aztán egyre jobban kezd csökkeni Berlusconi 
szerepe az Európai Unióban. Aztán 2011 tavaszán az afrikai tavaszban megbukik líbiai 
barátja, hogy így fogalmazzak, az igen jelentős olasz földgázszállító és a menekülteket 
visszatartó afrikai diktátor. Aztán 2011 nyarán már ilyen Olaszországról beszél a világsajtó és 
Olaszország lett a világsajtó tükrében Görögország mellett a leggyengébb láncszem. Ennyit a 
politikai válságról. 

A gazdaságiról annyit - itt csak egy szálat emelnék ki igazán -, hogy már az előbb 
említettem, hogy Olaszország nem kis ország. A világ 10 legnagyobb GDP-vel rendelkező 
országa között van, és ha hosszú távon nézzük, akkor - látják a rózsaszínt - a hatodik-hetedik, 
sőt, most már úgy számolják, hogy a nyolcadik hely körül mozog. Rendkívül erős gazdaságról 
van szó és nagy gazdaságról. Látják, az évi GDP is 2000 milliárd fölött van.  

Sok érdekesség van, ha látják a kínálatban: 1980-ból a második helyre való 
előreszáguldás áll, és a többi esemény. Olaszország tehát valahol az elmúlt 20 évben, látszik, 
hogy ingadozott az 5. és a 8. hely között.  

Tehát egy ilyen nagy gazdaságról és országról van szó, és az államadósság 
problémáival kapcsolatosan én is azt szeretném hangsúlyozni, hogy az államadósság 
önmagában nem egy ördögtől való dolog. Ha megnézik az olasz államadósságot – nagyon 
hosszú távot vettem – 1861-től, akkor jött létre az olasz egység, hogy hogyan hullámzik az 
államadósság, az első világháborúnál ugrik meg nagyon, aztán a második világháborúnál 
Olaszország lenullázódik – meg a líra is –, és nem kap hiteleket, honnan is, és akkor elkezd 
emelkedni. Ez a maastrichti 60 százalékos kritérium, ez a 100 százalék, és itt látszik, hogy 
’91 és 2001 között már elhagyja a 120 százalékot, aztán kicsit csökken, de bizony a 
120 közelében jár ismét, ha a következő évtizedet is nézzük.  

Az államadósságnak nyilvánvalóan körülbelül a jól kezelhető szintje a 60 százalék, 
nem véletlenül így határozták meg Maastrichtban. Ma már csak kevés ország van az Európai 
Unióban, amely ezt a 60 százalékot tartja, de az jól kezelhető. Valóban az a fő probléma, hogy 
amikor új hitelt veszek föl, ha drágábban veszem föl, akkor egyre nagyobb bajban vagyok. 
Hogyha viszont az új hitelt olcsóbban tudom fölvenni, mint a lejáró 20-30-éves, akkor még 
nyerhetek is rajta. Tehát nem ettől kell félni, csak attól, hogyha túl magas, és akkor, amikor 
túl drágán lehet fölvenni új hiteleket.  

Az olasz helyzetben jó, a százalékok keveset mondanak, de azért még egyet itt 
mutatnék. Görögország a csúcstartó 142 százalékkal, Olaszország 119 százalékon van. Itt 
különböző évek vannak, ez 2010-es adat, de a szintén beteg Spanyolország 60 százalékos az 
államadósság. Tehát itt nagyon vigyázzunk arra, hogy mennyi az államadósság százaléka, 
mert egyetlen mutató, soha nem mutat igazán komplett képet nekünk. Igazából nem ez a 
probléma, hanem az, hogy mekkora az összeg. Az összeg – az előbb láttuk, hogy mennyi 
Olaszország évi GDP-je, ha a 120 százalékot nézzük – körülbelül 1850 milliárd dollár. Hát 
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dollárban nem tudom mennyi a mi államadósságunk, de valahol 50 milliárd körül gondolom. 
(Dr. Nagy Andor: 40 milliárd euró.) Tehát 40 milliárd euró, akkor mondjuk 60 millió dollár. 
Tehát 1850 és 60 milliárdos államadósság – mint Makó Jeruzsálemtől. Na jó, nem akkora a 
magyar gazdaság, mint az olasz.  

Az, hogy hosszabb távon kezelhető-e? Valószínűleg hosszabb távon kezelhető, tehát 
miért ne lenne kezelhető. Ennél nagyobb adósság egyébként a nála fejlettebb országoknál 
vannak. Ugye, a világ legnagyobb államadósságával az Egyesült Államok rendelkezik, a 
második legnagyobb államadóssága Japánnak van, és ha jól emlékszem, harmadik 
Németország, s a negyedik Olaszország. Na, de hát kezelni tudják. Tehát az összeg a 
gazdaság méretéhez képest hosszabb távon kezelhető, de valamiképpen nyilvánvalóan kezelni 
kell ekkora összeget. Az is nyilvánvaló – már az előbb elhangzott –, hogy ekkora összeget 
külső forrásból nem lehet kezelni. Hát honnan lehet ennyi pénzt felvenni? Görögország nem 
tud annyit felvenni, hogy kihúzza magát ebből az államadósságból, Olaszországnál ez 
elképzelhetetlen. Az optimista becslések szerint az olasz államadósságot körülbelül tíz év alatt 
lehetne egy ideális 80 százalékra közelíteni. Ez viszont egy reális program lehet, hogy az 
államadósság 80 százalék körül legyen, és ezt körülbelül 10 év alatt érjék el. 

Rövid távon az a gond, hogy Olaszország államadóssága úgy néz ki, hogy az idén 
április végéig – ezt novembertől számolták – 200 milliárd eurót kell nekik átkonvertálni vagy 
szerezni. Az állampapírpiacokon – tudják – állandóan, minden percben adnak-vesznek, tehát 
ez folyton változik. Itt az egyik képviselő azt kérdezte, hogy van-e ilyen kettős könyveléshez 
hasonló magyarországi mutatók. Sajnos én nem láttam Magyarországon ilyet, az olaszoknál 
van egy élő kép az interneten, amely naponta mutatja, hogy hogyan alakul a lejáró 
állampapírok értéke, tehát mennyi jár le ma, mennyi jár le egy hónap múlva, és mennyit kell 
újra cserélni. Az izgalmas ez, és a válságban ez a fő probléma, nyilván új hiteleket kell 
fölvennem, de hogy mennyiért tudom ezeket fölvenni. De mielőtt arról lenne szó, hogy 
mennyiért tudom felvenni, még az olasz államadósság egyetlen sajátosságára hívnám fel a 
figyelmet, hogy az olasz államadósság 56 százaléka – ahogy látják itt, sárgával – az olaszok 
kezében van. Tehát az olasz állampapírok 56 százaléka olasz állampolgárok, olasz bankok 
kezében van, és 44 százalék külföldi kézben. Nyilvánvaló, hogy ez teljesen más arány, mint 
egy olyan esetben, ha az államadósság 90 százaléka külföldi kézben van, és 10 százaléka van 
a saját cégek és az állampolgárok kezében.  

Tehát nagyjából ezt a 200 milliárd eurót úgy 100-100 arányban kellene összehozni 
most, április végéig, tehát 100-at otthon vegyenek az olaszok, 100 meg valahonnan külföldről 
kellene. Az előbb felmerült, hogy mennyiért. Itt jön be egy újabb fogalom, amit most 
alakítottak ki, a speed, angol szó. A német papírokhoz viszonyítva – itt az alsó sor jelzi a 
német állampapírokat, a felső sor az olasz állampapírokat jelenti, és ezek szintén tavaly 
novemberi állapotok –, ha az olasz állam értékpapírt akar eladni, azt háromszor vagy négyszer 
magasabb kamatra tudja eladni, mint a német. Amikor Berlusconi megbukott, akkor – ez az 
arány azt mutatja, hogy évekig a 10-20-30 éves papírok meg egy-kétéves papírok mennyibe 
kerülnek, mert ezek itt megint egész más kamatokat jelentenek – egészen magasan voltak, 
most körülbelül úgy néz ki, hogy lejött idáig, tehát visszajött. Tehát most lényegesen jobb 
feltételek mellett tud hitelekhez jutni az olasz állam. Az egyik fő oka, az egyik mélypontja 
ennek a válságnak ez volt, hogy az új állampapírokat rendkívül magasan lehetett megszerezni.  

Ami még az államadósság sajátosságaihoz tartozik – bár az időm nagyon eljárt –, 
egyre szeretnék utalni, és ez az olasz államadósságnál is jellemző – és volt is egy ilyen kérdés 
–, hogy az állam adóssága, a város, a cégek, a családok adóssága hogyan aránylanak 
egymáshoz, meg a jövedelmek hogyan aránylanak ehhez. Arra szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy látjuk, Olaszországban az állampapírok több mint fele olasz kézben van, már ebből is 
lehet arra következtetni, hogy az olasz állampolgárok jelentős részénél van a családban 
állampapír. És nem csak a nagytőkéseknél meg a bankároknál, hanem a ’80-as évektől kezdve 
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az olasz megtakarítások egy része is – nem az, hogy most van-e a bankszámlámon 2000 euró, 
hanem a tartós megtakarítások, amikor valaki állampapírt vesz 5-10 vagy 20 évre – a lakosság 
elég széles rétegénél van. Nem akarom önöket számokkal untatni hosszasan, de ha 
Olaszországban az egy háztartás vagyonát és helyzetét nézzük – ez más országokban is így 
szokás, és nem tudom, Magyarországról vannak-e pontos adataink –, Olaszországra az a 
jellemző, hogy egy olasz háztartásban a család vagy a háztartás vagyona körülbelül 350 ezer 
euró.  

Tehát a lakás, az autó meg a tartós bankbetét, meg a 10 gyára ha van, egyebek. Ez az 
átlag: 350 000 euró, ha 300 forinttal számolom az eurót, 100 millió fölött van egy család 
vagyona. Ennek egyharmada van körülbelül ilyen papírokban vagy tartós betétekben.  

Tehát a kétharmad a lakást vagy az ingatlant jelenti, persze megint teljesen más a 
gazdagoknál vagy a szegényeknél, mert a gazdagoknak nagy házuk van, nagy ingatlanuk, 
nagy gyáruk, a szegényebbeknek pedig nem. Csak legfeljebb egy lakás, de hát egy lakás is 
megér Olaszországban átlagban 250-300 000 eurót. Annyit talán nem, de 250-et biztosan.  

Ebben a tekintetben, hogy a családok, a háztartások hogy állnak, az olaszok nem 
állnak semmivel sem rosszabbul, mint a franciák vagy a németek. A németeknél jobban. 
Semmivel nem állnak rosszabbul, mint a franciák vagy a britek, vagy a japánok. Persze itt 
megint nagy a különbség, mert Japánban az ingatlanvagyon semmi, mert papírból vannak a 
házak falai, tehát az nem értékes olyan különösen. Kicsi lakásokban laknak, ott a bankbetét, 
az állampapír több a családoknál. Ez az ingatlanállomány ahhoz a rémült számhoz képest, 
amit ott láttunk az államadóssághoz képest, az olasz családok vagyona körülbelül ötszörösen-
hatszorosa az államadósságuknak.  

Ezen túlmenően az olasz családok nincsenek eladósodva, ami nagy különbség. Nem 
Berlusconi nincs eladósodva, hanem az olasz családokra nem jellemző, hogy el vannak 
adósodva, hanem inkább az a jellemző, hogy van nekik tartósan lekötött pénzük is. Azért 
mondom, hogy rémisztőek ezek a számok meg egyebek, ugyanakkor egy ilyen helyzet is áll 
mögötte. Az időm elmegy, tehát be is fejezném lassan.  

Ismerik ezt a történetet, mert nemrégen volt és ezeket a látványos jeleneteket, az egész 
Berlusconi-csődöt. Ami talán fontos, hogy természetesen a pártjában is világos volt, az 
Európai Unióban teljesen lejáratódott ez a politikus arra az időszakra, és valamit kellett 
csinálni. Az olasz társadalomban, az olasz politikai elitben megvolt az az erő, hogy átlátta a 
társadalom nagy része is, hogy itt most már így nem lehet folytatni, tehát megérett egy 
változásra a feltétel. Természetesen szerepet játszott benne az Európai Unió sürgetése abban a 
formában, mert ott alá kellett írni azt az intézkedési tervet, hogy mit csinálnak a következő 3 
hónapban, meg a következő félévben, hogyan kezelik ezt az ügyet pontosan. 

Az előbb akartam még mondani valamit Berlusconi stílusáról. Az a 30 oldalas anyag, 
intézkedési terv, amit készítettek - elmentek szabadságra augusztusban az olasz képviselők 
meg politikusok, amikor visszajöttek addigra elkészítették a csinovnyikok a 30 oldalas tervet, 
és látják: Caro Herman, Caro Jose Manuel kézírással és szoros öleléssel Silvio. Tehát a 
diplomáciában is szokatlan ez. De hát rá jellemző ez, ezen különösebben nem vagyok 
felháborodva, de úgy gondolta, hogy ezzel a papírral le van tudva az ügy. De hát nem, mert 
egyre inkább mentek a dolgok egyre rosszabb irányba. Most nem néznék bele a naptárba, de 
végül is Olaszországban olyan megoldás született, hogy Mario Montit kinevezték 
szenátornak, örökös szenátornak, két nap múlva pedig kormányalakítási megbízást kapott.  

Tegyük hozzá, hogy Berlusconi tisztességesen végigjátszotta a lemondási procedúrát. 
Amikor elfogyott a parlamentben a többsége, elment a köztársasági elnökhöz és lemondott, 
amikor kinevezték az új miniszterelnököt, minden további nélkül gratulált neki. Semmi 
probléma. 

Ami probléma Olaszországban, az az, hogy elég hamar nyilvánvaló volt, hogy nem 
lehet megcsinálni az előrehozott választásokat, tehát annyira sürgető volt, hogy mit csinálnak 
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ezzel az államadóssággal: tehát nincs rá 3 hónap, hogy még csináljunk egy előrehezott 
választást és egyebeket, tehát kellett egy kormány, ami jelentősen különbözik metodikájában, 
módszereiben, és ez lett Mario Monti. A világsajtó azzal van tele, hogy „Szuper Mario” meg 
egyebek. A népszerűsége 80 százalék volt a kormányalakítási megbízása után. Egyetlen 
politikus sincs a kormányban. Egyetlen politikus nincs! Ebben az értelemben szakértő 
kormány. Természetesen nem a politikusok és a politikai pártok nélkül kormányoz. Az a 
szisztéma alakult ki, hogy a kormány kidolgozza a rendeleteket, egyebeket, 
törvényjavaslatokat, amiket már az előbb az államtitkár úr is felsorolt, utána a pártok 
megszavazzák a parlamentben.  

Mario Monti mögött áll a régi Berlusconi-párt, a Demokrata Párt és áll még egy 
középpárt. Ha úgy tetszik, egy nagykoalíció áll mögötte igen nagy többséggel, és idáig, azt 
hiszem, háromszor volt bizalmi szavazás, mindháromszor bizalmat kapott a három 
legnagyobb párt támogatásával. 

Ami talán fontos: azóta Olaszországban egy sereg reformot bevezettek. Az előbb itt 
sorolták: a nyugdíjak változtatása, hány gyógyszertárat lehet tartani, hány taxit, tehát ezeket 
megváltoztatták. Tehát abba az irányba mentek, hogy azokat a lobbikat – talán te mondtad az 
előbb –, amelyek olyan rendkívül erősen bénították az eddigi kormányzást… – A lobbikat 
idézőjelben mondanám, mert értem alatta a gyógyszertárosok lobbiját és értem alatta a 
szakszervezeteket is ebben a tekintetben. Ma a legnagyobb küzdelem a 3 nagy 
szakszervezettel megy abban a tekintetben, hogy végül is a munkaerőpiacon tehát 
elbocsátások, felvételek, szerződések, egyebek esetében milyen jogai vannak a 
szakszervezetnek, egyebeknek. 

Ami szintén a legfontosabb, hogy egyelőre… - először bizonytalan volt, hogy a pártok 
meddig fogják támogatni. Három hónapig? Meglátjuk, mi lesz. Hadd húzzon ki bennünket a 
legnagyobb bajból, aztán majd félretesszük, aztán volt egy olyan megoldás, hogy legyen 
akkor addig, amíg lejár a normális parlamenti mandátum; az ’13-ban jár le. Végül is úgy 
tűnik, hogy ez lesz, addig talán életben hagyják. Ez a széles koalíciós támogatás is naponta 
recseg-ropog.  

Most lesznek májusban a községtanácsi választások, tehát a községtanács alatt értjük 
azt, hogy nagyvárosokban helyhatósági választások lesznek, ez a pontos kifejezés. Aki 
mondjuk a helyhatósági választásokon radikálisan képviseli azt, hogy ne vegyék el a 
nyugdíjunkat, és így tovább, és így tovább, ne csökkentsék; nem arról van szó, hogy elveszik 
a nyugdíjukat, természetesen. Ez külön hosszú téma lenne, hogy az olasz nyugdíjrendszer 
hogy néz ki.  

Azok nyilván a elégedetleneket tudják megnyerni, és így megnyerni. Ki lesz a 
polgármester, kinek hány tanácsnoka lesz. Ez nem biztos, hogy egyezik az országos 
érdekekkel. Ez egy nehéz ügy. Mario Monti mindenesetre azt nagyon jól megcsinálta, hogy 
adott nekik feladatot, mármint a pártnak: dolgozzátok ki az új választójogi törvényt!  

Ez az egyik legnagyobb probléma, hogy ez a kétpólusú rezsim nem működik jól. 
Angliában nagyon jól működik, Olaszországban az istennek sem akar jól működni ez a 
kétpólusú rendszer, mert nem kreatív. 

Az ellenfelet nagyon sokszor ellenségnek nézik, a pártok nem azon törik a fejüket, 
hogy hogyan lehetne valami jó megoldást csinálni, hanem azon törik, hogy mit mondott a 
másik, arra hogyan reagálunk, és így tovább. Tehát a pártrendszer válságát nyilván egy 
választójogi törvény nem oldja meg, de hogy a jelenlegi nem jó, az biztos. A pártok mos ezen 
dolgoznak leginkább, és még egy sereg reformon dolgoznak, ami talán fontos, hogy egyrészt 
sikerült elkerülni valamiféle gazdasági összeomlást, és ami nagyon fontos – talán ez a kép 
kifejezi –, hogy Olaszország Berlusconi miniszterelnöksége alatt egyáltalán nem tudta 
betölteni azt a szerepet, hogy a négy nagy között legyen az Európai Unióban – ugye, a négy 
nagy: Anglia, Franciaország, NSZK és Olaszország. Mára, ilyen rövid idő alatt Mario Monti 



 

 

- 29 - 

visszatért az Európai Unióban a hangadó vezetők közé, és a nemzetközi tekintélye is komoly, 
most éppen Kínában meg Koreában meg nem tudom, hol volt. 

Köszönöm szépen a figyelmet, és elnézést a kapkodó előadásmódért, de nagyon rövid 
volt az idő.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt, mert több irányú 
megvilágítás volt, és mielőtt megadnám képviselőtársaimnak a szót, nekem Görögországgal 
kapcsolatban lenne egy nagyon rövid kérdésem. Ugye, az urbánus legendák közé tartozik ez a 
görög adófizetési morál. Tehát sokszor beszélünk arról, és néztük ezeket a felvételeket is, 
itthon azon gondolkodtunk, és nekem sok ismerősöm mondta, hogy jó, jó, a görögök 
tüntetnek, heteken keresztül demonstrálnak, de ki dolgozik. Ez egy ilyen kérdés volt, és sokan 
jártak már Görögországban, feltűnt az, hogy egy-egy kézzel írott papírost leszámítva túl sok 
számlát nem adtak sehol.  

Tehát a kérdésem arra vonatkozik, hogy milyen az adófizetési morál, és a másik része 
pedig az, hogy a lobbiérdekek sok esetben a botrányokozást is megjelenítik, és itt egy nagyon 
rövid kérdésem lenne. A legelején mondta, hogy szervezett demonstrációk voltak. Kikre 
gondolt?  

Csóti képviselő úr, Nagy Andor képviselő úr, Tilki képviselő úr a sorrend.  
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is Görögországgal 

kapcsolatban szeretnék kérdést föltenni, de előtte azért annyit elmondanék én is, hogy 
messzemenően egyetértek azzal az állásponttal, amit a professzor urak kifejtettek, hogy 
egyáltalán nem lehet perifériának nevezni Dél-Európát, a mediterrán világot, és hogy a válság 
természetesen nem onnan indult ki.  

Viszont ott Görögország a leggyengébb láncszem, és a többi ország is többé-kevésbé 
gyenge láncszem, ez tény, és azt hiszem, erre lehetett számítani, és pontosan erre irányul a 
kérdésem. Görögországgal kapcsolatban a gyökereket, az okokat akár száz évre 
visszamenőleg is lehet keresni – és amit most mondok, az nem kijelentés, hanem kérdés, hogy 
ez így van-e –, mert az adómorál mellett, amit én is fölvetettem volna, a másik: úgy hiszem, 
úgy hallom, olyan elemzéseket olvastam-hallottam hogy a szociális biztonság oly mérhetetlen 
nagy volt Görögországban, ami a józan és határai fölé ment. Például az, hogy húszéves munka 
után egy anya, ha van egy gyermeke, akkor elmehet nyugdíjba – tehát mondjuk egy 
egyetemet végzett nő 43-45 éves korában –, és teljes nyugdíjat kap. Szóval ilyen jellegű 
dolgok vannak, meg olyan – és nem tudom, ez a férfiaknál is fennáll-e, valószínűleg nem, 
csak nőknél –, hogy az apa után kap nyugdíjat élete végéig egy 80 éves nő, aki soha életében 
nem dolgozott, de az apja után egész életét eltartottként éli. Így vannak-e ezek? És ezek régi 
dolgok. 

Még két konkrét vonatkozású kérdésem is megfogalmazódott, hogy olyan vélekedések 
vannak, miszerint Görögország, már amikor az Európai Közösség tagja lett, akkor sem 
teljesítette azokat a kritériumokat, ami ehhez szükséges lett volna, és az eurózónába való 
belépésnél is az akkori görög kormány nem a valós adatokat tette le az asztalra Brüsszelben. 
Igazak-e ezek?  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Nagy Andor képviselő úr! 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon élveztem a két 

előadást, nekem az nagyon tetszett, hogy mindketten olyan területet választottak – talán ön a 
nevéből ítélve görög származású is –, ami a mentalitásukhoz közel áll, mert végig 



 

 

- 30 - 

gesztikuláltak az előadásuk alatt, és egy kicsit visszahozták nekem az egyébként általam 
nagyon kedvelt olaszos meg görög stílust, ezt külön szeretném megköszönni önöknek.  

Mindkettőjükhöz szeretnék kérdést föltenni. Azzal kezdeném, hogy nekem eszembe 
jutott a két ország sorsa, mert mindkét civilizáció az európai civilizációnak egy olyan 
meghatározó szelete, a görög is, meg a római is és az ebből kinövő olasz, hogy melyikből mi 
lett, milyen érdekes a történelem, mennyi mindent futottak be emberi sorsok kultúrák, mi lett 
a gazdaságukkal. Görögország kapcsán – és ezt az előbb képviselőtársam is pedzegette – én is 
úgy tudom, hogy Görögországban rendkívül magas az alkalmazottak száma, és arra szeretnék 
rákérdezni, hogy mekkora az állam szerepe a gazdaságban.  

Konkrétan érdekelne az is, ha van ilyen adat, hogy mennyire privatizált a görög 
gazdaság, mekkora ott az állami tulajdon és a magántulajdon aránya. Ebből adódik az is, hogy 
ennek a segítésnek van ára, amit nyújtanak nekik hitelből, és szeretnék arra is rákérdezni, 
hogy hogyan zajlik a cégeladás Görögországban. Mit fognak eladni, mit kell eladniuk, és mi 
várható, mennyiben rendezi át ez a tulajdonviszonyokat, ki lesz ennek a nyertese akár 
európaiként, akár Európán kívüli befektetőként?  

Olaszországgal kapcsolatban pedig: és azért is köszönöm az előadást, mert mind a két 
előadásból kiderült, hogy mennyire más problémáról, mennyire más világról van szó, és hogy 
Olaszország semmiképpen nem nevezhető perifériának. Az előadásnak számomra az egyik 
konklúziója az volt, hogy Görögországban nagyon nagy baj van, nagyon nagy a gáz, és nem 
tudjuk még, hogy hogyan oldódik meg, de professzor úr előadásából nekem az jött át, hogy 
Olaszországban közel sincs akkora probléma, és elindultak a megoldás irányába. Inkább 
politikai kockázatokat lát – ha jól értem – a választások kapcsán, de a gazdaságot elkezdték 
rendbe tenni, és az olasz gazdaság fundamentumai egészen mások. Jól értem-e, hogy ez az 
üzenete az előadásnak, hogy Olaszország elindult a lábadozás útján, és lehet rá számítani, 
hogy előbb-utóbb rendbe lesz?  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezzük azt is, hogy éppen hogyan mennek a 

hajózási társaságok részvényei a görögöknél, tekintettel arra, hogy Nagy Andor 
képviselőtársam nagyon szépen körüljárta a kérdést, tehát hogy hogyan lehet hozzájutni görög 
kikötőkhöz. De ez csak a zárójeles, komolytalan megjegyzésem lenne.  

Tilki képviselő úr! 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is mindkét országgal 

kapcsolatban szeretnék kérdezni. A görögöknél egyfajta nagykoalíció van most hatalmon, és 
arra lennék kíváncsi, hogy a szélsőjobboldali LAOS párt és a kommunista párt, a K.K.E 
hogyan viszonyul a válsághoz, és jellemző-e esetleg egy észak-déli megoszlás a szélsőjobb és 
a szélsőbal viszonylatában. Vagy hol jellemzők inkább a szélsőségek, a szegényebb északon 
vagy a gazdagabb délen?  

Hasonló a kérdés Olaszországgal kapcsolatban is, hogy viszony más-e a Montihoz 
való a gazdagabb északon és a szegényebb délen. Ahogy említette, nyilván nem egy 
nagykoalíció, de azért ahhoz hasonlítható szakértői kormányzás van, ez jelenti-e azért a 
szélsőségek megerősödését, akár a szélsőjobbra, akár a szélsőbalra gondolok, és van-e esetleg 
területi, észak-déli különbség. Vagy történik-e valami változás most a válság hatására?  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ezek lennének a rövid kérdések, és nekem közben 

eszembe jutott még egy. Nem folynék annyira bele, de egy rövid kérdést talán megér, hogy 
Olaszországnál arról beszéltünk, hogy nagyon komoly megtakarításaik vannak az olasz 
családoknak – így rakta össze professzor úr, ez volt a végső üzenete. Egyes vélemények 
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szerint Berlusconi bukásához részben az is hozzájárulhatott, hogy egyes nagyobb 
takarékbetéteket elkezdtek kivinni az országból, félve attól, hogy bedől az olasz gazdaság, 
illetve a hitelezési piac. Ennek van-e valamilyen alapja? Röviden ennyi lett volna a kérdés.  

Engedje meg, professzor úr, hogy ezt még megjegyezzem, hogy a körülöttünk lévő 
emberek nem az érdektelenség miatt hagytak el minket az asztal körül, hanem megy közben a 
plenáris ülés meg a szocialistáknak valamilyen rendkívülinek tűnő 1 órai frakcióülésük van, 
tehát meg kellett szakítaniuk a jelenlétüket a bizottsági ülésen.  

Dr. Fokasz Nikosz válaszai 

DR. FOKASZ NIKOSZ tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE): Sorba mennék. 
Nagyon örülök a kérdéseknek, mert én az általam összeállított előadásnak mintegy a felét 
mondtam el, csak azért, hogy gazdálkodjunk az idővel. Most nem akarom megijeszteni 
önöket, hogy elmondom a másik felét (Derültség.), de néhányat azokból el tudok mondani.  

Adófizetési morál és hogy ki dolgozik. – Itt a görögöket rendkívül sok sérelem érte, 
úgy élik meg egész pontosan az európai sajtó, különösen a német sajtó ilyen típusú 
kijelenéseire, hogy a görögök lusták, csalnak, lopnak, nem fizetnek adót, a politikusaik 
megvesztegethetők és így tovább. Ezeket a példákat én is nagyon hosszasan tudnám sorolni. 
Tehát ebben az értelemben alá is lehet támasztani ezeket a példákat.  

Példa van arra, hogy az utazást, a munkába járást külön honorálják, azért jár külön 
juttatás, és függetlenül attól, hogy 50 métert vagy 50 kilométert kell neki utaznia. A görög 
jövedelmek között rendkívül sok a pántlikázott jövedelem. Ilyen pántlikázott jövedelem volt a 
13. és 14. havi bér is, ami nem így szólt egyébként, hanem volt egy félhavi bér húsvéti 
ajándék, egy másik félhavi bér nyaralási ajándék mint juttatás, és karácsonykor még újabb 
egyhavi, így jött ki a 13. és a 14. havi bér, de ezek alkalomhoz kötött, megintcsak juttatások.  

Görögország tele volt a juttatások rendszerével. Na, ezek mind megszűntek. Viszont 
az adófizetési morál rendkívül alacsony volt, és a válság óta még alacsonyabb. A görög 
társadalomról el lehet mondani azt, hogy szegény az állam, de gazdagok a polgárai. Ők 
maguk is mondták egyébként, hogy náluk pont fordítva van, mint Kínában. Hogy Kína hogy 
jutott a görögök eszébe? Azért, mert ők is onnan reméltek egyébként pénzt. Tehát volt egy 
időszak, amikor azt gondolták, hogy onnan jönnek pénzek, a kínai befektetők megvették a 
pireusi kikötőt, ők üzemeltetik most a pireusi kikötőt, a lobbicsoportok működésére meg 
jellemző, hogy egy 10 fős szakszervezeti társaság egy hétre megbénította a kikötő működését, 
mert nekik éppen valami nem stimmelt. A görög adófizetési morál tehát rendkívül alacsony.  

Jellegzetes példa – anekdotikus példákat maga a sajtó is előhozott -, hogy másfél évvel 
ezelőtt kiderült, hogy egy görög elitegyetemen praktizáló nőgyógyász évi 500 eurós 
jövedelmet vallott be. Az átlagos közalkalmazotti bér havi 3000 euró volt, és évi 500-at 
vallanak be. A dologban az a nagyon érdekes, hogy miért nem fél attól, hogy ezen valaki 
fönnakad, és miért nem akad fönn? 

A válasz erre kétféle. Egyrészt azt, hogy nincs igazi apparátus, nincs adóbeszedési 
apparátus, amely ennek a feladatnak megfelelne, ami van, az meg megvesztegethető. Tehát 
vagy nem figyelt oda senki, vagy netán valaki odafigyelt, de az azért, hogy akkor neki ebből 
jövedelme legyen. És ez elég általános. De ezek a kis ügyek. A nagy ügyek nem ezek. Nem 
akarom állandóan Vona Gábor szellemét fölidézni, de neki válaszolnék ezzel: 
Görögországban a felháborodás a megszorító intézkedésekkel kapcsolatban azért olyan 
nagyon nagy, mert általános meggyőződés, hogy csak a kicsiket érinti. Az igazi nagyhalakat 
nem érinti.  

Nagy hal egy görög vállalkozó. Egy görög vállalkozó, mondjuk aki a Pireus és Kréta 
közötti hajó- és teherforgalmat bonyolítja. Biztos, hogy Cipruson van bejelentve a cége és a 
görög államnak egy fillér adót sem fizet. És most sem fizet.  
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Akkor, amikor Görögország kapott egy 110 milliárd eurós hitelt, az azt követő 
mintegy 1 évben a görög betétállomány 50 milliárd euróval csökkent. A görögök ennyit 
vettek ki a görög bankokból és menekítették ki külföldre. Ez összemérhető nagyságrend. 
Kaptunk tőlük 110-et, de a mi zsebünkben is volt, amit most nem merek a saját, hazai 
bankrendszeremben tartani, mert félek például, hogy a betétek kivételét korlátozni fogják, és 
kiviszem külföldre. 

Amikor Papandreu tavaly ősszel Németországban járt és kérte a német vállalkozókat, 
hogy fektessenek be Görögországban, akkor a német vállalkozói szövetség elnöke mondta, 
hogy mi szívesen megkeressük a beruházási lehetőségeket, de azt látjuk, hogy maguk a görög 
vállalkozók sem keresik, és inkább máshol keresik ezeket a bevételeket. Tehát ha tőlük várnak 
segítséget, valamifajta patrióta magatartás elvárható lehetne a görög vállalkozásoktól is. Nincs 
ilyen.  

Van egy rendkívül erős összefonódás a görög politikai elit és a vállalkozói elit között. 
Az a nagyon érdekes, hogy ha – és itt a Görög Kommunista Párttal, a PASOK-kal meg a 
LAOS-szal kapcsolatos kérdéseket beleötvözném – a Görög Kommunista Párt képviselői azt 
mondják, hogy a kormány a plutokrácia érdekében kormányoz, akkor egy átlag görög 
szemében ennek a szónak, hogy plutokrácia, arca van. Tehát konkrét vállalkozókra tud 
gondolni, akár hajómágnásokra, akár médiamogulokra, görögökre, és azt mondja, hogy igen, 
ez van. Ettől még nem lesz kommunista szavazó, de egy ilyen típusú, többnyire a 
kommunistáktól elhangzó kijelentés esetében a görögök azt mondják, hogy igen, ez van, 
nálunk a társadalom így működik. 

A görög politikai pártstruktúra 1974 óta, tehát mióta a mai többpártrendszer létrejött 
Görögországban, az hárompólusú és nagyon stabil igazából a ’80-as évekből. (Egy táblázatot 
mutat be.) A zöld mindig a PASOK-ot jelenti, a kék mindig az Új Demokráciát. Ők a 
kormányzó erők, látszik, hogy valódi váltógazdálkodás van. Alul meg ott vannak a 
kommunisták, akik stabil 10 százalék körüli eredményt értek el, és ez látszik, hogy a 
legutóbbi választásokon 2009-ben ez volt a helyzet. Most ez a helyzet. A közvélemény-
kutatási előrejelzések szerint – mutatom még egyszer – a 2009-es választásokhoz képest 
látszik, hogy a PASOK összeomlott: 44 százalékról itt 12 százalékon van. Volt olyan 
közvélemény-kutatás, amely 8 százalékot mondott nekik. Az Új Demokrácia jelenleg 
győzelemre áll, de jóval kevesebbet kapna, mint amit 2009-ben kapott. A kommunisták 
mennek fölfelé. Ez a 3 nagy párt. 

Ha kiegészítjük a kisebb pártokkal, akkor még érdekesebb a dolog, mert a 
kommunisták alatt van egy másik piros diagram, az a Kommunista Pártból ’93-ban levált 
másik baloldali párt. Ennyit érzett meg egyébként a kelet-európai szocializmusok és a 
Szovjetunió összeomlásából a görög baloldal. A görög baloldal kifejezésen a Magyar 
Szocialista Párttól balra álló erőket kell mindig érteni. Tehát görög fejjel nézve ez a 3 pólus: 
jobboldalt van az Új Demokrácia, baloldalt van a Kommunista Párt és középen van a PASOK.  

A PASOK ugyanabban az európai pártcsaládban van, mint az MSZP, de görög 
belpolitikai fejjel gondolkodva a PASOK-ot centrista pártnak tartják, és amikor én görög 
baloldalról beszélek, akkor a magyarországi MSZP-től balra álló pártokra kell gondolni, 
olyanokra, amelyekre Moldova György mondta azt, hogy aki tőlem balra áll, az leesik. Tehát 
ezek a típusú pártok már ott vannak; egyrészt a kommunista párt, mely jelenleg körülbelül 
13 százalékon áll, és van egy ’93-ban tőlük – mérsékeltebb programmal – levált, ma 
radikálisabb, az utcai politizálást igazából vivő párt 12 százalékkal, és létrejött tavaly ősszel 
egy kisebb párt, akkor 2-3 százalékot kapott – a képen ők vannak lilával jelölve –, ők jelenleg 
15 százalékon vannak.  

Tehát az MSZP-től balra álló erők, ha még hozzávesszük a zöldeket is, körülbelül 
40 százalékot kapnának. Ez rendkívül érdekes, mert eddig mindenki csak abban gondolkodott, 
hogy lesz-e nagykoalíció. Ez egy igazi kérdés, mert Görögországban koalíciós kormányzás 
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igazából utoljára 1951-ben volt, azóta csak külső kényszerből és csak átmenet miatt. A 
mostani koalíciós kormányzást is úgy tekintik, hogy kényszerhelyzet van, és csak átmenetileg, 
ameddig választások nem lesznek – a jelenlegi forgatókönyvek szerint május 6-a a 
legközelebbi választások időpontja –, és az Új Demokráciának az az ambíciója, hogy 
egymaga abszolút többséget szerezzen, és ezért politizál. Szerintem nem fog összejönni, de az 
a nagyon érdekes dolog, hogy fölmerül többféle koalíció lehetősége. Az Új Demokrácia a 
PASOK-kal kézenfekvő dolog, de lehet, hogy a PASOK valamit balra próbál keresni, így 
most emiatt ez egy sokkal több szereplős játék lehet.  

A LAOS – ez a név egyébként telitalálat, mert görögül népet jelent –, ez a párt ma a 
szélsőjobboldali párt a görög parlamentben. Ők is részt vettek a Papadímosz-kormányban az 
elején, és úgy tűnik, ők jártak ebben a tekintetben legrosszabbul. Tehát a kormányban ők egy 
viszonylag tárgyszerű szakpolitikát folytattak, ennek következtében a saját választóik 
elpártoltak egy még szélsőségesebb párthoz. Görögországban a parlamentbe való bejutás 
küszöbe 3 százalék, és ez a párt most éppen 3 százalékon áll. Nagyon sok új párt jött 
egyébként létre, többnyire úgy, hogy a memorandumok keltette konfliktusban most ez az 
igazi vízválasztó: megszavaztad az első memorandumot vagy nem, megszavaztad-e a második 
memorandumot vagy nem. Ebben a konfliktusban a nagy pártokból lemorzsolódtak 
politikusok, és minden politikus megcsinálta a saját pártját. Nem lehet tudni, hogy ezek közül 
lesz-e olyan, amelyik tartósan meggyökerezik a görög politikai életben.  

Nagyon érdekesnek találtam az észak-délre vonatkozó kérdését, szerintem kell 
ismernie a görög történelmet, hogy ilyen kérdéseket tett föl. Ma már az észak-dél 
megkülönböztetés nincs, de mutatnék egy térképet. Ez az 1946-os görögországi népszavazás 
az államforma kérdésében, hogy köztársaság vagy monarchia legyen Görögországban. A 
köztársaságra leadott szavazatok – a sötétebb részek – Észak-Görögország és Kréta az, amely 
köztársasági, a közte lévő monarchista. Nézzék meg, hogy ez a határvonal tulajdonképpen 
megegyezik Görögország történelmi kialakulásával. A kékkel jelölt részek 1913-ban a balkáni 
háborúban kerültek Görögországhoz, ezek az úgynevezett új területek jó darabig politikailag 
másképpen viselkedtek, mint a régi Görögország. Ez az ’50-es években kezd elhalványulni, 
mára lényegében eltűnik. Az új vidék és a régi területek szembenállását inkább a vidék és a 
falu szembenállása váltotta fel, illetve ami nagyon fontos – és ez rettenetesen fontos – a görög 
politika továbbra is személyközi jellege miatt, és ez az, ami visszavezet bennünket a 
XIX. századhoz.  

A görög társadalom maga, a görög politika is csak személyközi szinten működik: amit 
mi egymással megállapodunk, az úgy is lesz. Személytelen szervezetek iránt a görög ember 
mindig véghetetlen gyanakvással néz, azok mögött mindig valami huncutságot sejt. Nem 
tudja elképzelni, hogy egy szervezetnek önmagában az lenne a dolga, hogy elvigye a 
nagyvárosi szemetet. Ilyen nincs. Az valakinek valamilyen érdeke kell hogy legyen, vagy 
valamilyen bulit kell hogy fedezzen, ezért aztán időről időre nem is viszik el a nagyvárosi 
szemetet Görögországban. Tehát a politikai kultúra terén mehetnénk 150 évet vissza.  

Leegyszerűsíteném – és ezzel zárnám tulajdonképpen a válaszomat –, hogy 1974 óta, 
tehát ha csak ezt az utolsó szakaszt nézzük, a görög politikának van két nagyon fontos 
jellegzetessége. Ezt egyébként Andreasz Papandreu találta ki, aki az utolsó karizmatikus 
politikus, amúgy egyébként populista politikus Görögországban, többnyire a baloldal az, 
amely populista politikát folytat. Ő jött rá arra, hogy az általa alapított PASOK-ot akkor lehet 
tartósan stabilizálni a görög politikai életben, ha az alsó középosztályt emeli be az átalakulás 
nyertesei közé. Tehát ő olyan programot hirdetett meg, amelyben az ígéret arról szólt, hogy 
európai típusú államot, európai típusú politikai rendszert fogunk létrehozni. Ez két dolgot 
jelent: váltógazdálkodást, pártok váltógazdálkodását – ez teljesült –, a másik pedig, hogy 
csinálunk egy európai értelemben vett szociális államot. Ő az, aki először például az 
agrárszektorban nyugdíjakat vezet be. Ő az, aki először az egész országra kiterjedő állami 
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egészségügyi rendszert csinál. Kiderült, hogy ez nem finanszírozható másképpen, csak külső 
eladósodással. Tehát ennek a politikai programnak volt a külső eladósodás az ára.  

Ráadásul a dolgot erősítette, és ezért lesz nagyon nehéz bármit ebben visszacsinálni, 
mert ezt erősítette az, hogy ennek Görögországban volt egy politikai igazságtétel jellege. 
Ugyanis Görögország abban az értelemben pont tükörképe Magyarországnak, hogy 1936-tól 
lényegében csak jobboldali színezetű kormányai voltak. A görög fejekben az establishment az 
a jobboldal. Mindenfajta reform, változás ezért a jobboldallal szemben fogalmazódik meg. 
Tehát amikor a PASOK és Andreasz Papandreu hatalomra kerül, akkor implicit módon azt 
fogalmazzák meg, hogy eddig csak jobboldali politikai meggyőződéssel lehetett az állami 
pozíciókhoz, egyetemekre bejutni, az állami erőforrásokhoz hozzájutni, most én 
hozzájuttatom az enyémeket is. De ez nem egyszerűen úgy volt eladva, hogy most a 
klienseimet kiszolgálom – ez történt –, hanem úgy volt ez értékelve, hogy ezzel 
megteremtettem egy politikai egyensúlyt, politikai igazságtételt. A PASOK számára szinte 
lehetetlen ma azt mondani, hogy ez nem volt jó, és ezt vissza kellene csinálni.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Horváth professzor úr! 

Dr. Horváth Jenő válaszai 

DR. HORVÁTH JENŐ egyetemi magántanár (BCE): Megpróbálok gyorsan és 
röviden válaszolni. Én is egy-két mondatot mondanék erről az adófizetési morálról meg a 
feketemunkáról meg az egyebekről. Tudják, hogy az Európai Unió igazi centrumában, tehát a 
német és a svéd meg ezekben az országokban 8-10 százalék körül vannak az elkerülők, 
Olaszországban 20 százalék felett van. Ez azt jelenti, hogy ha az adómennyiséget nézem, ha 
ezt a 20 százalékot sikerülne nekik egy-két év alatt leszorítani 10-re, az államadósság egy igen 
nagy részétől azonnal meg lehetne szabadulni.  

Tehát a Monti-kormány egyik igen jelentős reformterülete az adófizetés, az adófizetési 
morál, a feketemunka, ami igen kiterjedt Olaszországban: kis éttermekben kis afrikai 
szépfiúk, lánykák főzik a kávét a különböző helyeken, és így tovább. A mezőgazdaságban 
eperszedés idején vagy narancsszedés idején, ami 10 napig tart, a feketemunka különböző 
variánsaival és az áfa be nem fizetésekkel. Úgy számolják Olaszországban, hogy inkább 25 
fölött van, amit meg lehetne takarítani, de ha 10-re lemennének, akkor ebből hosszabb távon 
az államadósság egy jelentős részét is ki lehetne fizetni. Van ilyen törekvése a Monti-
kormánynak, és hozzá is kezdett.  

Amit az előbb kérdezett a valutakivitelről – igen, nagyon nagy szerepet játszott abban, 
hogy november elején, amikor annyira rossz volt már Olaszországban a helyzet, hogy 
valóban, naponta, azt gondolom, nyugodtan lehet mondani, akár milliárdos mennyiségben is 
történt valutakivitel Olaszországból. Természetesen van valutaszabályozás, nem úgy kell 
elképzelni, hogy bőröndben, de bőröndben is vitték ki a pénzt. Itt a Monti-kormánynak 
szintén voltak intézkedései. Van a terrorizmus elleni küzdelem jegyében, hogy mennyi pénzt 
lehet ide-oda mozgatni, ezen túlmenően bizonyos befizetéseket, átutalásokat, egyebeket csak 
bankkártyán, illetve bankrendszeren keresztül lehet intézni. Talán az olasz pénzügyőrség 
abból a szempontból megbízhatóbb, hogy az nem korrupt. Tehát gondolkodni kell azon, hogy 
ha én kisíbolom külföldre a pénzt, lehet, hogy három év múlva visszanézik a 
bankátutalásoknál. Ezt abból lehet látni, hogy a szerencsétlen Berlusconi mást sem csinál, 
mint bíróságokra jár, hogy a pénzt hogyan passzírozták ide-oda-amoda.  

Ebben a tekintetben óriási segítséget jelent majd, nem majd, hanem már most is, az 
elektronikus pénzátutalási rendszer ellenőrzés alá vonása. Monti egyébként azt javasolta, 
hogy a valuták nem tisztességes mozgatása ellen, az offshore cégek ellen EU-szintű 
szabályozás kellene. Itt ne csak arra gondoljanak, hogy Ciprusra. Mindenkinek megvan a 
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kedvenc helye – Andorra, Svájc és így tovább, és így tovább. Ez nagyon komoly lépés lenne, 
azt gondolom. Persze nagyon nehéz, mert gondoljanak bele, hogy mennyi olasz van 
Brazíliában, és persze, hogy utalgatja a pénzét jobbra-balra, tehát ez magától értetődik.  

A másik, ami még azt hiszem, fontos talán. A Montihoz való viszony az ország 
különböző részein és a szélsőséges erőknél. Azt kellene talán kiemelni, hogy Montinak ezek a 
gazdaságot szabályozó, fegyelmező, megszorító intézkedései egyáltalán a tisztességes 
gazdálkodás és verseny érdekében tett lépései természetesen nagyon sok ember érdekeit sérti. 
És ez a nagyon sok ember a leggazdagabbaktól a szegényekig terjed, mert azok az 
intézkedések, hogy betegállományba hogy lehet menni, az érinti a szegényt, de az, hogy 
elmennek a síparadicsomba a pénzügyőrök karácsony előtt és megnézik, hogy a szállodák 
meg az éttermek adnak-e számlát és kiderül, hogy egy nap alatt egy vagyont beszedtek 
büntetésből, ez nyilván a gazdagokat érinti. Ezek az intézkedések elég erőteljes szélsőséges 
reakciókat is kiváltanak és kiválthatnak.  

Ami a szélsőségekre vonatkozik: az elmúlt 20 évben Olaszországban a szélsőségek 
viszonylag visszaszorultak. Gyakorlatilag szélsőjobboldali párt nincs a parlamentben. Van az 
a kis 4 százalékos küszöb, tehát szélsőjobboldali párt nem jutott be, nincs az olasz 
parlamentbe. Van az Alexandra Mussolini, de ha jól tudom, ő szenátor és egyéniben jutott be.  

Szélsőbaloldali párt sincs, mert ők szintén kiestek a 2008-as választásoknál. De ez 
nem jelenti azt, hogy nincsenek szélsőjobboldali erők vagy szélsőbaloldali erők. 
Szélsőjobboldaliak kevésbé. Azt gondolom, hogy Olaszországban a szélsőjobboldal 
alapvetően legyengült az elmúlt 20 évben, illetve átalakult. 

A szélsőbaloldal elég erős. A nyomasztó szociális gondok miatt, nincs parlamenti 
képviselete pillanatnyilag, de tudnak tömegeket mozgósítani. Ami veszély, ami veszélyes, azt 
az utóbbi időben az olasz sajtó eléggé hangsúlyozza, hogy a Monti-kormány intézkedései 
rendkívüli módon sújtják az olasz bűnszövetkezeteket. Az olasz bűnszövetkezetek közül mi 
azt szoktuk mondani, hogy maffia. A maffia csak egy. A maffia hanyatlóban lévő valami, a 
Kamorra sokkal jobb.  

A bűnszövetkezetek által mozgatott bevételek, egyebek körülbelül a GDP 10 
százalékát teszik ki. Ha a kormány az egészet rendbe próbálná tenni vagy tudja vagy félig-
meddig rendbe tenné, valószínű, hogy lesznek a szervezett bűnözésnek olyan erői, akik ezt 
nem nézik tétlenül. Nem az, hogy nem drukkolnak a Montinak, hanem nem nézik tétlenül. Az 
olasz szélsőségesek történetéből tudjuk, hogy amikor volt a ’70-es évek, az ólomévek vagy 
később is, amikor nagy feszültségek voltak, akkor a bankárok lábát át szokták lőni, ugye? 
Figyelmeztetésül!  

Egy ilyen rendbetétel kiválthat olyan reakciókat is kiszámíthatatlan erőknél, amelyek 
tovább fokozzák ezt a feszültséget, ami elég nagy. Arra gondoljanak, hogy mondjuk a nagy 
szervezett erőknél is a jövő héten általános sztrájk lesz Olaszországban is a 
munkatörvénykönyv módosítása miatt. De hát nem csak Olaszországban probléma ez. Láttuk 
a hétvégén a franciaországi statisztikát. Franciaországban a francia kommunista párt erősödik. 
Egy naftalinba tett kommunista párt lábra kap. Ugye? Tehát ezek a feszültségek nagyon 
súlyosak, amelyek vannak és nem lejátszottak. Az olasz sem lefutott, a Monti, úgy 
fogalmaznék, hogy nagy reménység, de ha elállnak mögüle bizonyos erők, nem biztos, hogy 
végig tudja csinálni a maga küldetését. De ne legyünk pesszimisták, inkább optimisták 
legyünk! Köszönöm a figyelmüket.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük, professzor urak a tájékoztató előadásokat, és 

engedjék meg, hogy személyen azért is megköszönjem, hogy nálunk jártak, mert rég éreztem 
magam ilyen jól. (Dr. Fokasz Nikosz és Horváth Jenő: Köszönjük a meghívást.) Nem 
szórakozásképpen, hanem intellektuálisan is. (Dr. Nagy Andor: Egy kis chianti vagy valami? 
– Derültség. – Közbeszólás: Uzó! – Derültség.)  
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Ahogy Horváth professzor úr befejezte a végén a különböző lobbiérdekek mentén: a 
baksistól el akartam jutni odáig, hogy van egy nem hivatalos pénzforgalmi rendszer is egyes 
országokban, és ez általában korrupciónak nevezett vonal, de nem ez a lényeg az egészben, 
hanem az, hogy nagyon sokat kaptunk a mai napon azzal kapcsolatosan is, hogy most az 
adatok mögött milyen szociális és milyen társadalmi feszültség és milyen értékrendbeli 
változás is lehet, hiszen a társadalmi feszültség értékrendbeli változása adott esetben 
eljuttathatja a társadalom különböző szegmenseit oda, hogy elsodródjanak erősen baloldalra, 
esetleg feltörekvőben lehessen egy erősen jobboldali irány, tehát a radikalizálódás, mint 
ahogyan ez egyértelműen kimutatható dolog. Bár Görögországban a kommunista pártokat 
másképp kell érteni.  

Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltak ma, és bízom benne, hogy azok a 
végkövetkeztetések, amelyek pozitív hangvételűek voltak az önök részéről, meg is fognak 
valósulni, és ha kicsit kivetítjük az európai ügyekre – itt a Görögországgal kapcsolatos 
válaszban azért felvetődött a balkáni háború történelme. A belpolitikai kérdések kivetítődnek 
az Európai Unióra is, szerintem akkor már beköthettük volna Macedónia kérdését is a bővítési 
folyamatot és így tovább, tehát sokféle kérdést meg tudtunk volna nyitni. 

Ha megengedik, ezúton is hadd kérjem azt, hogyha alkalomadtán még szükségünk 
lenne az önök aktuális tájékoztatására, akkor tegyenek majd eleget a meghívásunknak, és 
hogyha önöknek van mondanivalója vagy észrevétele, akár írásban is, a bizottságunkhoz el 
tudják küldeni, nagyon nagy örömmel vennénk, ha ilyen jellegű lehetőséget is kapnánk 
önöktől.  

Nagyon szépen köszönjük még egyszer.  

Egyebek 

Az egyebek témakörhöz értünk volna, de úgy látom, az időnk végessége nagy 
határeset. János bátyánk azt mondta, hogy az amerikai útjáról szeretne majd tájékoztatást 
adni, de most kicsit kifutottunk az időből. Ezért majd a következő bizottsági ülést valahogyan 
azzal nyitnánk, hogy egy rövid összefoglalót kapjunk az amerikai útról, köszönjük a 
megértésedet.  

Miután az egyebek között más nincs, a jövő hétre nem nagyon terveztünk bizottsági 
ülést, de amennyiben szükségessé válik esetleg nemzetközi szerződések okán, akkor arról 
tájékoztatjuk a bizottságot.  

Még egyszer köszönöm szépen, hogy együtt lehettünk, további szép napot kívánok. A 
gyorsíróinknak köszönjük szépen a kitartásukat, ezzel a mai bizottsági ülésünket bezárom.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 2 perc)  

 

Balla Mihály   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta és Szoltsányi V. Katalin 

 


