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VÁLSÁGOS VÁLASZTÁSOK
Görög belpolitika a német és osztrák sajtóban

TÖRÖK BOGLÁRKA
Kivonat: Alig egy hét telt el a görögországi választások óta, mégis hamarosan valószínőleg új szavazásra
lesz szükség. A kormányalakítás végsı határideje május 17. A 2012-es év Európában eddig elsısorban a
választásokról szólt: Franciaországnak már van új elnöke, a német tartományban, Schleswig-Holsteinben,
valamint Szerbiában szintén lezajlott a szavazás. Görögországban még további fordulóra lesz szükség. A
német sajtó belpolitikai kérdései mellett aktívan foglalkozik a görögországi helyzettel is. A cikkben idézzük
nagyrészt a német, illetve kisebb részben az osztrák sajtó vonatkozó írásait. Hogyan reagálnak az egyre
mélyülı politikai és gazdasági válságra? Hogyan látják Görögország és az eurózóna jövıjét?
Kulcsszavak: Görögország, kormányalakítás; Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Die
Welt, Die Zeit, Der Spiegel, Die Presse, Der Standard.
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Görögországban május 6-án választásokat tartottak, a kormányalakítás azonban nem történt meg. A
választások tükrözik az országban uralkodó kaotikus politikai és gazdasági helyzetet, hiszen egyetlen párt
sem tudta elérni a kormányalakításhoz szükséges többséget, még úgysem, hogy a görög alkotmánynak
megfelelıen a legtöbb szavazattal rendelkezı párt automatikusan 50 mandátummal lesz gazdagabb.
Az Új Demokrácia (Nea Dimokratia) a szavazatoknak alig 20%-át szerezte meg, habár 2009-ben még
33,5%-ot kapott. A PASOK, az Új Demokrácia korábbi koalícióspartnere szintén sokat veszített
támogatottságából, hiszen a 13,2%-os arány csupán a harmadik helyre volt elegendı. A szélsıbal SYRIZA
16,7%-kal a májusi választások legeredményesebb pártja lett, ugyanis 2009-ben még csak 4,6%-ot
könyvelhetett el. A 3%-os küszöbnek köszönhetıen további négy párt jutott a görög parlamentbe. A
Független Görögök 10,6%-ot, a Görög Kommunista Párt 8,5%-ot, a neonáci Arany Hajnal 7%-ot, a
Demokratikus Baloldal 6,1%-ot kapott.1
A német sajtó természetesen elsısorban európai kontextusba helyezte a görög választási eredményeket.
Amikor Angela Merkelt a francia illetve a német tartományi választások mellett a görögországi helyzetrıl is
kérdezték, megjegyezte, a folytatás „nem lesz egyszerő”.2 A német lapok nem egyformán értelmezték a
választási eredményeket: a Spiegel szerint a görögök nemcsak a korábbi kormányt váltották le, hanem az EU
és az IMF stratégiáját is, ami a görög mentıcsomagra vonatkozik,3 hiszen a legtöbb szavazatot a szélsıbal
SYRIZA kapta, amely a megszorítások ellen kampányolt, és kilátásba helyezte a kilépést az eurózónából.
Ezzel szemben a Die Zeit azt emeli ki, hogy „Görögország politikai elitje ellen szavazott, nem pedig Európa
ellen”.4 Hangsúlyozza, hogy a görögöket korábban senki sem kérdezte meg, hogy egyáltalán egyetértenek-e
a mentıcsomag tervezetével.5 A Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) közvetlenül német szemszögbıl
vizsgálja a fennálló görögországi politikai-gazdasági helyzetet, amikor felteszi a kérdést: „Mihez kezdenek a
megmentık, ha azok, akiket meg kellene menteni, nem akarnak megmenekülni, legalábbis semmiképpen
sem olyan módon, amelyet egykori kormányuk egyedüli lehetıségnek minısített?”6
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Az eredményeknek megfelelıen elıször Antonisz Szamarasz, az Új Demokrácia párt vezetıje kapta meg
a kormányalakítás jogát. A PASOK kész volt velük koalícióra lépni, ám ezzel még mindig nem tudták volna
megszerezni a szükséges többséget, a SYRIZA viszont nem volt hajlandó a két nagypárttal való
együttmőködésre. Így Szamarasz néhány órás tárgyalások után – a három napos határidıt ki sem használva –
továbbadta a lehetıséget Alekszis Ciprasznak, a szélsıbaloldali párt vezetıjének. A német lapok egyre
inkább borúlátóak lettek. A Der Spiegel-ben úgy fogalmaztak, hogy „a görögökre semmi sem hat, sem a
fenyegetések, sem ajánlások, még saját államcsıdjük sem”.7
Alekszis Ciprasz, aki pártjával a második legtöbb szavazatot szerezte meg a választásokon, a
kormányalakítás idejére módosította jelszavát, miszerint maradnának az eurózónában, ám az adósságot
továbbra sem hajlandók törleszteni. Az Új Demokráciával és a PASOK-kal elképzelhetetlennek tartja a
koalíciót, mivel ık aláírták az EU-IMF memorandumot, melyet újra tárgyalna. Az eddigi megállapodást
semmisnek értékeli, és ezt azzal indokolja, hogy egy olyan kormány írta alá, akikkel a görögök nem értenek
egyet a választások alapján. A német sajtó Ciprasz személyiségével is foglalkozik, és szinte egyöntetően
negatív véleményt fogalmaznak meg. Az F.A.Z különösen éles kritikával illeti: „Alekszis Ciprasznak
életében elıször kell kedden olyasmit tennie, amelyet megdöbbentı politikai karrierje során igyekezett minél
inkább elkerülni: a felelısségvállalást.”8
Az F.A.Z. kiemeli, hogy Ciprasz azzal igyekszik nyugtatni a híveit és a kétkedıket, hogy a német
fenyegetéseknek nincs valódi jelentıségük, mert Németország és az euró övezet is sokkal többet veszítene
Görögország kilépésével, mintha bent tartanák.9 Nem meglepıen felerısödtek a kérdések, hogyan fog
reagálni az EU Bizottsága, az Európai Központi Bank és az IMF erre a kijelentésre. „Adnak-e hitelt egy
olyan országnak, amely ugyan meg akarja tartani az eurót, de ugyanakkor nem akarja folytatni az ehhez
szükséges reformokat? Vagy elzárják a pénzcsapokat? Ez azonban tovagyőrőzı következményeket vonz
maga után – nem csak Görögország számára.”10 A végsı szót Angela Merkel mondta ki, miszerint „a görög
segélycsomag az egyetlen megoldás”.11 A Die Presse sokkal szkeptikusabb, amikor hozzáteszi, hogy
„Merkelnél valószínőleg senki sem tudja jobban, hogy Görögország sok mindenre képes, csak egyre nem:
hogy teljesítse kötelezettségeit”.12
Mivel Ciprasznak szintén nem sikerült a kormányalakítás, a lehetıség Evangelosz Venizelosz-ra, a
PASOK frakcióvezetıjére szállt. Úgy tőnt, hogy az Új Demokrácia és a PASOK koalícióspartnerre talál a
Demokratikus Baloldal pártban. Fotisz Kuvelisz azt a feltételt szabta, hogy a reformokat és megszorításokat
nem azonnal, hanem fokozatosan vezetik be, a koalíció pedig 2014-ig tartana. Venizelosz és Szamarasz
elfogadta a kompromisszumot, ám egy nappal késıbb Venizelosz lemondott a frakcióvezetıi státuszról.
Eközben Kuvelisz szintén megváltoztatta az álláspontját, és közölte, hogy a SYRIZA nélkül nem hajlandó
koalíciót alakítani az Új Demokráciával és a PASOK-kal.13
A harmadik kormányalakítási kísérlet bukásával Görögország egyre közelebb került az új választások
kiírásához. Utolsó esélyként Karolosz Papuliasz, görög államfı összehívta a három legnagyobb párt
képviselıit: Antonisz Szamaraszt, Alekszis Cipraszt és Evangelosz Venizeloszt. A tárgyalások azonban
továbbra sem hoztak eredményt, ezért Papuliasz szakértıi kormány felállítását kezdeményezte, melyet az Új
Demokrácia, a PASOK és a SYRIZA is támogatott, a kisebb pártok közül viszont elutasította a
Demokratikus Baloldal és a Független Görögök pártja is.
Idıközben az európai politikai és pénzügyi elit egyre inkább fontolóra vette Görögország esetleges
kilépését az euró övezetbıl. Hans-Werner Sinn, a müncheni gazdaságkutató intézetének vezetıje és Thomas
Mayer, a Deutsche Bank elnöke is úgy nyilatkozott, hogy sokba kerülne Németországnak Görögország
kilépése az eurózónából, de még többe, ha ott marad. Elıbbi esetben Németországnak 80 milliárd eurós
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veszteséggel kellene számolnia.14 Jens Weidman, a német Bundesbank elnöke arra hívta fel a figyelmet,
hogy ha Görögország nem folytatja a megszorító intézkedéseket, akkor a továbbiakban nem lehetséges a
görög bankok finanszírozása.15 Hans-Joachim Voth, Barcelonában tevékenykedı közgazdász még élesebben
fogalmazott: „Két éve még kinevettek, amiért azt mondtam, hogy Görögország meg fog válni az eurótól. Ma
már senki sem zárkózhat el teljesen ettıl a lehetıségtıl.”16 Amennyiben ilyen intézkedésre sor kerülne, a
maradék töke megırzése lenne az elsıdleges feladat, hiszen a görög polgárok és a befektetık már így is
egyre inkább külföldre utalják a pénzüket, még nagyobb felfordulást okozna, ha kiderülne, hogy az eurójukat
hirtelen drachmára kellene átváltaniuk. Ugyanakkor a legújabb felmérések szerint a görög állampolgárok
78%-a ragaszkodik ahhoz, hogy országuk az eurózónán belül maradjon.17
A júniusban esedékes megismételt választások elkerülhetetlenek. Az elemzık ettıl a szélsıséges pártok,
fıleg a szélsıbal SYRIZA megerısödését várják. Az osztrák napilap, Die Presse elemzıi szerint a
szavazatoknak akár 20,5-25%-át is megszerezheti.18 Mások úgy gondolják, hogy az állampolgárok
másodszorra a további zőrzavar elkerülését tartják majd szem elıtt, és ez a hozzáállás a korábbi koalíciós
kormány számára hozhat szavazatokat. Felmérések szerint viszont várhatóan minden ötödik választó
másképp fog szavazni.19
Görögországban a munkanélküliség már elérte a 21,7%-ot, a 25 éven aluliak esetében ez 53,8%. A Die
Presse figyelmet szentel a görögországi szociális problémáknak is, amelyek a megszorítások eredményei:
„Épp azok a görög pártok, amelyek eddig a megszorító csomag mellett álltak ki, nem egészen tartották szem
elıtt, hogy az állampolgárok az intézkedések következményeként nem jutnak hozzá banki befektetéseikhez,
alig tudják fenntartani a kórházakat és az iskolákat, és hogy az állam nem tudja fizetni a járandóságokat és a
nyugdíjakat.”20
A válság érinti az egész euró övezetet, hiszen a közös valuta szintén mélyponton van, 1,27 dollárt ért.21 A
Die Welt azt hangsúlyozza, hogy a görögöknek meg kell érteniük, „ez nem nagyvonalúság vagy
keménykezőség kérdése, és nem a kormányok vagy az uniós Tanács fognak dönteni a reformprogram
szükségességérıl. Sokkal inkább arról van szó, hogy Görögországot ismét a növekedés útjára kellene terelni,
és ebben a kérdésben az EU döntı befolyást gyakorolhatna a választások kimenetelére.”22
A Der Standard nemcsak azt vizsgálta, hogy a görög kormányválság mennyire érinti az eurót, hanem
kitért arra is, hogy közvetlenül Ausztriára milyen hatással lehet a krízis. Christian Keuschnigg-et, a St.
Gallen-i egyetem professzorát, aki júniustól a bécsi gazdaságkutató intézet, az Institut für Höhere Studien
vezetıje lesz, kérdezte meg az osztrák napilap errıl a kérdéskörrıl is. İ az osztrák gazdaságról pozitívan
nyilatkozott, amelyet nem sújtják komolyabb versenyképességi nehézségek, habár hozzátette, hogy ennek
fenntartására csökkentenie kellene az adósságait.23 Ahogy a többi osztrák lap, itt is gyakran foglalkoznak
azzal, hogy Görögországnak ki kell-e lépnie az euróövezetbıl. Keuschnigg szerint ebben az esetben a valuta
mintegy 50%-kal is leértékelıdhetne, ami az görög export számára ugyan elınyös, ám „az Unió nem biztos,
hogy minderre jól felkészült”.24
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Konklúzió
A görög pártoknak májusban nem sikerült kormányt alakítani. Az átmeneti kormány egyetlen feladata,
hogy kiírja és megszervezze június 17-re az új választásokat. Az EU és az IMF egyetért, hogy az országnak
kötelessége betartani az eddigi megszorító megállapodásokat, de felmerül a kérdés, hogy a leendı gyıztes
párt is hasonlóan fog-e gondolkodni? Meddig fognak kitartani a pénzcsapok irányítói az ország
finanszírozása mellett? Az IMF már bejelentette, hogy az új választásokig befagyasztják a tárgyalásokat a
görögökkel. A német és az osztrák sajtó is vizsgálja a görög válság hatását az Unió, az eurózóna és
legfıképpen saját országukra nézve. A korábban Brüsszelben még tabunak számító euróövezetbıl való
kilépés lehetısége egyre inkább elıtérbe kerül. Mi lenne Görögországgal euró nélkül, illetve hogy alakulna
az eurózóna a görögök nélkül? Az elemzık nagyon eltérı véleményeket hangoztatnak, miközben igyekeznek
elıre megjósolni a lehetséges következményeket. Bárhogyan is döntsenek júniusban a görög állampolgárok,
az országnak minden valószínőség szerint további gazdasági és szociális nehézségekkel kell majd
szembenéznie.
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