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A SzirizA válASztáSi ígéretei
éS A görög válASztáSok eredménye

A Radikális Baloldal Koalíciója (Sziriza) a 2015. január 25-i görögországi elő-
rehozott parlamenti választásokon a szavazatok 36,29 százalékának 
megszerzésével 149 képviselői helyhez jutott a 300 fős athéni parlamentben, 

és a költségvetési megszorításokat szintén ellenző, jobboldali Független Görögök 
(ANEL) párttal alakított kormánykoalíciót. Az új görög miniszterelnök, Alekszisz 
Ciprasz, a Sziriza elnökeként a választási kampányban élesen bírálta az EU–IMF-
mentőcsomagot, s a feltételek újratárgyalását sürgette. Többek között a véleményük 
szerint jogtalanul elbocsájtott közalkalmazottak (lásd a pénzügyminisztérium ta-
karítónőinek esetét) újrafoglalkoztatását, az állami kikötők és vasúttársaságok 
privatizációjának felfüggesztését és újragondolását, a minimálbér és a nyugdíjak 
legalacsonyabb szintjének emelését akarták elérni.

eurócSoport-tárgyAláSok

Az új görög kormány a hivatalba lépését követően megpróbált a befolyásosabb 
EU-tagállamok baloldali kormány- és államfőivel egyeztetni, annak reményé-
ben, hogy a német kormány és az Európai Bizottság által is szorgalmazott 

„megszorítások politikája” helyett egy új típusú gazdaságpolitikával próbálhatja 
meg Görögországot kivezetni a lassan fél évtizede húzódó válságból. Azonban 
ezt a kérést a német pénzügyminiszter az első reakcióiban határozottan elutasí-
totta. Hosszú tárgyalások után, melynek során mind az Európai Bizottság, mind 
az Európai Központi Bank nyomás alatt tartotta a görög kormányt, végül febru-
ár végén körvonalazódni látszódott a megegyezés. A tárgyalások mellékszálaként 
közben az ír kormány is bejelentette, hogy a görög hitelfeltételek könnyítése esetén 
ők is Görögországéhoz hasonló elbánást kérnek. 2015. február 20-án az eurózóna 
pénzügyminiszterei megállapodtak a görög mentőöv négy hónapos meghosz-
szabbításában (az eredeti feltételek mellett), és a görög pénzügyminisztert egy 
intézkedési terv benyújtására kötelezték. Ezt Jánisz Varufakisz, a pénzügyi tárca 
vezetője nyílt levél formájában meg is tette. Ennek következtében Athénban kisebb 
kormányellenes zavargások törtek ki, mivel az emberek egy része a Sziriza válasz-
tási ígéreteinek megsértéseként tekint az egyezségre. A diplomáciai bomba ekkor 
már ketyegett. Azonban a robbanás körülményeinek jobb megértéséhez szót kell 
ejtenünk a spanyol és a portugál belpolitikai helyzetről is.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greece/11375490/Greek-cleaning-ladies-claim-victory-in-jobs-protest.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greece/11375490/Greek-cleaning-ladies-claim-victory-in-jobs-protest.html
https://euobserver.com/political/127488
http://www.euronews.com/2015/02/05/greece-and-germany-agree-to-disagree-on-bailout-deal/
http://www.euronews.com/2015/02/05/greece-and-germany-agree-to-disagree-on-bailout-deal/
http://www.wsj.com/articles/ecb-suspends-greek-banks-waiver-for-regular-lending-facilities-1423083467
http://www.reuters.com/article/2015/02/20/us-eurozone-greece-idUSKBN0LO0O620150220
http://www.reuters.com/article/2015/02/20/us-eurozone-greece-idUSKBN0LO0O620150220
http://www.reuters.com/article/2015/02/24/us-eurozone-greece-text-idUSKBN0LS0V520150224
https://euobserver.com/political/127812
https://euobserver.com/political/127812
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A SpAnyol éS portugál belpolitikAi helyzet

Spanyolországban az elmúlt években két új párt gyakorlatilag felforgatta az 
addigi kétpárti váltógazdaságban működő politikai életet. A Podemos („Ké-
pesek vagyunk rá”) egy 2011-es, Felháborodottak (Los indignados vagy  

15-M) elnevezésű kezdeményezésből merített ihletet, és ennek a mozgalomnak 
a követeléseit formálta populista, radikális baloldali programmá. Vezetőjük Pablo 
Iglesias Turrión, a politikatudományok doktora, a Madridi Complutense Egyetem 
tanára, jelenleg európai parlamenti képviselő. A Ciudadanos (Polgárok) nevű moz-
galom Katalóniából indult 2005-ben, civil kezdeményezésként; a 2006-os katalán 
regionális választásokon már 60.000 szavazatot kapott, 2012-ban pedig 275.000-et, 
ami a szavazatok 7,5 százalékát jelentette. Elnöke Albert Rivera, a világ egyik leg-
jobb gazdálkodási képzését nyújtó ESADE Business School jogi karán végzett, és a 
Barcelonai Autonóm Egyetemen alkotmányjogból doktorált. Az ESADE-n működő 
egyetemi vitaklub versenyeit rendszeresen megnyerte. Nem támogatja Katalónia 
függetlenségét, mottója: „katalánok, spanyolok és európaiak vagyunk”.

Az Andalúziában március 24-én tartandó regionális választások eredménye ko-
moly belpolitikai felfordulást fog okozni Spanyolországban, ahol jelenleg a Spanyol 
Szocialista Párt (Partido Socialista Obrero Español, PSOE) az Egyesült Baloldallal 
(Izquierda Unida) kormányoz. A legfrissebb közvélemény-kutatások a PSOE eny-
he, illetve a Néppárt (Partido Popular, PP) igen komoly visszaesését, továbbá az 
elitellenes, populista Podemos párt és a jobboldali-liberális Ciudadanos előretö-
rését vetítik előre. Ez rá fogja kényszeríteni az andalúz szocialista pártvezetést a 
Podemosszal való együttműködésre, ami valószínűleg csak külső támogatást fog 
jelenteni, nem pedig koalíciós kormányzást, mivel ellenkező esetben a Podemos 
elvesztené a „protesztpárt” minőségét, és ezáltal értékes szavazatoktól esne el a 
2015-ben esedékes további választásokon.

A spanyol Néppárt számára egy esetleges andalúziai sikertelen szereplés önma-
gában nem okoz hatalmi pozícióvesztést (hiszen eddig is ellenzékben volt a regionális 
parlamentben), azonban annál komolyabb politikai vereséget jelent Mariona Rajoy 
spanyol miniszterelnöknek, hiszen ez előrevetítheti a 2015 májusában esedékes 
tartományi választások eredményét. Mi több, pártja 2015 decemberében nemzeti 
parlamenti választások elé is néz, ahol a legfrissebb közvélemény-kutatások sze-
rint a Podemos után a második helyre szorulhat.

A portugál belpolitikai helyzet hasonló a spanyolhoz: Pedro Passos Coelho 
miniszterelnök jobbközép pártja a 2015 októberében tartandó parlamenti választá-
sokon néz szembe vereség lehetőségével.

http://www.rtve.es/noticias/20110806/mas-seis-millones-espanoles-han-participado-movimiento-15m/452598.shtml
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/composicionyfuncionamiento/gruposparlamentarios.do
http://cadenaser.com/ser/2015/02/16/politica/1424068277_346028.html
http://expresso.sapo.pt/sondagem-psd-e-cds-coligados-conseguem-empate-tecnico-com-o-ps=f912820


E-2015/6.

 A görög és a spanyol kormányfő pengeváltásának okai 5

Az andalúz regionális parlament
képviselőinek megoszlása

(2012–2015)

A Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS)

közvélemény-kutatása
Partido Popular (Néppárt) 50 Partido Popular 34
Partido Socialista Obrero Español 
(Spanyol Szocialista Párt) 47 Partido Socialista Obrero Español 44

Izquierda Unida
(Egyesült Baloldal) 12 Izquierda Unida 4-5

Podemos (Képesek vagyunk rá)   0 Podemos 22-21
Ciudadanos (Polgárok)   0 Ciudadanos   5

A konfliktuS nyílt kirobbAnáSA

Február 28-án Ciprasz görög miniszterelnök kemény szavakkal bírálta Rajoy 
spanyol és Coelho portugál kormányfőt, amiért azok szerinte az Eurócsoport 
és Görögország közötti „tárgyalásokat megpróbálták a szakadék szélére 

juttatni”. Kifejtette, hogy a két konzervatív miniszterelnök, szövetségben Antonisz 
Szamarasz volt görög kormányfővel, megpróbálja zátonyra futtatni a görög mentő-
csomagról folyó tárgyalásokat, és ezzel „feltétel nélküli kapitulációra” kényszeríteni 
az új Sziriza-kormányt, még mielőtt annak „új politikája megfertőzne” más tagálla-
mokat, „különösen a spanyol nemzeti parlamenti választások előtt”.

Válaszul mindkét érintett kormányfő felháborodásának adott hangot, sőt Coelho 
(Rajoy-jal egyetértésben) hivatalos tiltakozást juttatott el Donald Tusk európai ta-
nácsi és Jean-Claude Juncker európai bizottsági elnök részére, melyben „hamis, 
megalapozatlan és egy európai vezetőhöz méltatlan vádaskodásnak” minősítette 
Ciprasz állításait. A két miniszterelnök és Antonisz Szamarasz azzal vádolta Cipraszt, 
hogy külső ellenségképet kreál, hogy elterelje a figyelmet a belső konfliktusokról és 
a választási ígéreteinek a megszegéséről.

Rajoy egy sevillai politikai gyűlésen válaszolt Ciprasznak: „Nem mi vagyunk a 
felelősek a Ciprasz által keltett csalódásokért.” Kiemelte, hogy a felelőtlen ígérgeté-
sek csak a polgárok csalódásához és frusztrációjához vezetnek, ezért ilyet felelős 
politikus nem tehet. „A külső ellenségek keresése egy olyan trükk, amilyent már 
sokszor láttunk a történelemben, azonban az soha nem oldotta meg a problémá-
kat, csak elmérgesítette azokat.” Rajoy emlékeztette még a hallgatóságot (és persze 
a görög kormányt is) arra, hogy Spanyolország 26 milliárd eurós kölcsönt nyújtott 
eddig Görögországnak a mentőcsomagok keretében.

A politikai ütésváltásba a német kormány is beszállt, amikor Wolfgang Schäuble 
német szövetségi pénzügyminiszter szóvivője azt nyilatkozta, hogy „az euró-
pai normáktól nagyon eltérő kihívás volt” Ciprasz kijelentése, és „ez nem való az 

http://noticias.lainformacion.com/politica/encuesta/avance-andalucia-el-psoe-ganaria-las-elecciones-con-10-escanos-sobre-el-pp-segun-el-cis_QgZCdOJnZ062912H8sObv5/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/28/actualidad/1425134805_851580.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/28/actualidad/1425151577_957200.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/01/actualidad/1425209286_124282.html
http://www.faz.net/agenturmeldungen/unternehmensnachrichten/berlin-tsipras-kritik-an-suedlaendern-ungewoehnliches-foulspiel-13459150.html
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Eurócsoportba”. Az Európai Bizottság ebben a helyzetben egy kényszerű közvetí-
tői szerepet vállalt, és politikai értelemben „megkezdte a hidak építését, hogy újból 
közelebb hozza az érintett feleket”. Jeroen Dijsselbloem holland pénzügyminiszter, 
az Eurócsoport elnöke azt üzente egy interjúban a görög kormánynak, hogy „még 
azelőtt kezdje meg reformprogramját, mielőtt a hitelfeltételeinek az újratárgyalá-
sa befejeződik”. Az európai közvélemény eközben egyre inkább kezdi megérteni, 
hogy az eddigi „kétfelvonásos”, 240 milliárd eurós görög mentőcsomag nem elég, 
és egy újabb, harmadik, 30-50 milliárd eurós csomagra is szükség lesz. Ezt Luis de 
Guindos spanyol pénzügyminiszter „véletlen” elszólásán kívül is lehetett már hallani, 
hiszen a témát Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság euróért felelős alelnöke is 
felvetette.

értékeléS

Az egész polémia mögött elsősorban spanyol és portugál belpolitikai érde-
kek állhatnak. Amennyiben Ciprasz elérte volna a görög mentőcsomag 
feltételeinek az enyhítését, gyakorlatilag elősegítette volna a (Szirizával egy 

pártcsaládba tartozó) Podemos további térnyerését, amely már így is veszélyezteti 
és talán meg is akadályozza Rajoy újraválasztását. A spanyol regionális válasz-
tások eredményeként valószínűleg sokszínű kormányzó koalíciók jönnek létre az 
egyes tartományokban. Ha ott a Podemos rosszul taktikázik, és nyíltan támogat 
regionális kormányzatokat, akár koalíció formájában is, úgy elvesztheti azt az 
elitellenes, „forradalmi varázst”, ami még mindig körülveszi. A legfrissebb közvé-
lemény-kutatások szerint az emberek egy része már így is kezd elpártolni tőlük, 
akik a jobboldali-liberális Ciudadanos felé fordultak, mely sokkal megfontoltabb, 
európaibb és kevésbé radikális programmal állt elő.

A magyar külpolitika szempontjából is érdekes lehet ez a konzervatív minisz-
terelnökök közötti összefogás. Ugyanis a néppárti kormányfők európai tanácsi 
többsége múlhat azon, hogy ki lesz Spanyolország és Portugália új kormányának 
a vezetője.

https://euobserver.com/political/127839
https://euobserver.com/political/127839
http://blogs.ft.com/brusselsblog/2013/03/26/the-ftreuters-dijsselbloem-interview-transcript/
https://euobserver.com/news/127850
https://euobserver.com/news/127850

