EU támogatás
A gazdaság méretéhez képest Magyarországon költötték el a legtöbb uniós
támogatást.
Az Európai Bizottság pénteken jelentést adott ki arról, hogyan költötte el 2007
és 2013 között a kohéziós politikája támogatásait. Ide tartozik nagyjából az
uniós kiadások kétötöde, amit tagállami fejlesztésekre, képzésekre lehet
fordítani, de nincsenek benne a mezőgazdasági kifizetések, ami legalább ekkora
tétel.
Ep ésszel nehezen felfogható méretű, összesen 346 milliárd eurós (mai
árfolyamon több mint tízezer milliárd forintos) pénzes bödönről van szó. Ebből
21 milliárd euró (közel 6400 milliárd forint) jutott Magyarországra.
A tagállamokra lebontott adatokból látszik, hogy Magyarországon volt a
legnagyobb az uniós támogatások aránya a kormányzati tőkebefektetéseknél
57 százalékkal.
Magyarországon főleg közlekedésre, környezetvédelemre, kutatás-fejlesztésre
és cégfejlesztésre használták a pénzt. 2500 kilométer utat újítottak fel vagy
alakítottak át és több mint 500-at építettek, majdnem 480 ezer embert
kötöttek be új vagy feljavított szennyvízhálózatba, és közel 110 ezer új
munkahelyet hoztak létre a támogatásokból, több mint harmadukat kis- és
középvállalkozásoknál.
A jelentés azt is megállapította, hogy hiába költöttünk sokat, „a figyelem
elfordult a hosszú távú céloktól” és helyettük azonnal ható beruházásokra ment
a pénz, hogy ellensúlyozza a válság hatásait. 2012-2013-ban változtatott a
kormány a rendszeren nagyrészt azért, hogy felgyorsítsa a fejlesztési
programokat, de „más esetekben változás volt a politikai célokban és a költést
olyan intézkedésekre irányították át, amelyek gyorsabban és közvetlenebbül
hatnak a gazdasági tevékenységre”.
Ahogy néhány hónapra leálltak a kifizetések, a magyar növekedés is
megbicsaklott, egyszerű lélegeztetőgépe lett az uniós apanázs a magyar
gazdaságnak.

Arra viszont jó volt a rengeteg pénz, hogy a politika új tőkés elitet hozzon létre
maga körül. Ahogy jött a pénz, jöttek a botrányok is: csalásokról, abszurd
adminisztrációs kényszerekről, brüsszeli büntetésekről, értelmetlen
beruházásokról, a rendszer leállásáról szóltak a hírek. Az egyik jelentős kritika
szerint az EU-s pénzek szerepe az lett, hogy a hatalom egy új tőkés elitet hozzon
létre maga körül, illetve kliensrendszert építsen, és emiatt a korrupció sosem
látott mértékben határozza meg a gazdaságot. Az értelmezés szerint az elmúlt

évtizedben azért is durvulhatott el ennyire a magyar belpolitika, mert egyre
több pénzre lehetett rámenni az EU-s támogatások miatt.
Ez a keret a 2014 – 2020 éves idöszakra szól. Hogy utána mi lesz, ha továbbra
is az EU-nak „üzengetünk“ és az „erös embert“ játszuk az EU-elött - de a
magyar középréteg érdekeit, szükségleteit figyelmen kivül hagyjuk - nem
tudható.
A Világgazdaság májusi konferenciáján hangzott el ez a mondat: „Ha a jelenlegi
irányok, keretek mentén költi el az ország az EU-pénzt, akkor az Magyarország
legnagyobb tragédiáját okozhatja”.
A „MagyarAlternativa“ teljesen új keretek közt fogja felosztania az eu-s
pénzeket úgy, hogy abból a magyar gazdaság profitáljon anélkül hogy egy
„holdudvar“ létrejöhessen. A meglévö „exclusive“ élösködö és kiváltságos
köröket pedig könyörtelenül felszámolja

Lehet tiltakozni, lehet szervezkedni, lehet másokat meggyözni vagy támogatni
és végsö soron lehet másra szavazni. Ha elegen teszik és gondolják ezt, akkor
másképp fognak menni a dolgok. Ha nem, akkor ez marad. Nem azért mert
diktatura van, hanem azért mert ez tetszik, ez jó, ez elég nekünk…(Török Gábor
politológus)

