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Bevezetés

A belső viták nyomása alatt összeomlott a horvát kormány. 2016. június 16-án 
a 151 parlamenti képviselőből 125 szavazott a kormányfő távozása mellett. 
Már a koalíciós tárgyalások során folyt alkudozások is jelezték, hogy nem 

lesz zökkenőmentes az új kormány munkája, az elmúlt hónapok azonban a kabi-
net teljes döntésképtelenségét és tehetetlenségét bizonyították. A két koalíciós párt 
vezetője, Tomislav Karamarko és Božo Petrov egymásnak ellentmondó nyilatko-
zatai és a kormányon belüli politikai csatározások miatt június 3-án a pártonkívüli 
kormányfő, Tihomir Orešković lemondásra szólította fel a miniszterelnök-helyettesi 
pozíciót betöltő pártelnököket. Erre válaszul Karamarko jelezte, hogy ők pedig kez-ők pedig kez-kez-
deményezni fogják a kormányfő menesztését.

A bizalmatlansági indítvány megszavazásának következtében távoznia kell hi-
vatalából a kormánynak, amely jelenleg csak ügyvivőként végzi a feladatait. Noha 
kezdetben a HDZ részéről még felvetődött egy új kormány megalakításának ötlete, 
azt hamar elsöpörte a parlamenti képviselők többségének a szábor feloszlatásá-
ra vonatkozó kezdeményezése. Az utóbbi indítványt végül 137 képviselő szavazta 
meg, így a parlament július 15-i hatállyal oszlik majd fel. Ezzel elhárult az akadály 
az előrehozott választások szeptember eleji megtartása elől is. A választások újabb 
fordulatot hozhatnak a horvát belpolitikában. A belpolitikai válság emellett tovább 
súlyosbíthatja Horvátország gazdasági nehézségeit, a szükséges reformok eltoló-
dása miatt pedig akár az uniós partnereivel is feszültség támadhat.

Bukásra ítélve?

A 2015. novemberi választások szoros eredményeket hoztak Horvátországban. 
A két fő esélyes pártszövetség, a Horvát Demokratikus Közösség (Hrvatska 
demokratska zajednica, HDZ) által vezetett Hazafias Koalíció (Domoljubna 

koalicija) és a Szociáldemokrata Párt (Socijaldemokratska partija Hrvatske, SDP) 
vezette „Horvátország növekszik” (Hrvatska raste) fej-fej mellett végzett, így a har-
madikként befutó Híd – Függetlenek listájával (Most nezavisnih lista) való koalíciós 
tárgyalások révén dőlhetett el a kormányalakítás sorsa.

A nagy pártokkal való koalíciót korábban elutasító Híd komoly dilemma elé került 
azzal, hogy a mérleg nyelvévé vált. A koalíció elutasítása immár nem lehetett reális 
alternatíva a számukra. Ehelyett kezdetben egy nagykoalíció létrehozását tűzték ki 
célul, amelynek azonban a realitása minimális volt, hiszen a két nagy párt nem volt 
érdekelt annak megvalósításában. A tárgyalások legvégéig bizonytalanság övezte 
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a leendő koalíciós partner kilétét. Végül Božo Petrov, a Híd pártelnöke � arra hi-égül Božo Petrov, a Híd pártelnöke � arra hi-, a Híd pártelnöke – arra hi-
vatkozva, hogy az SDP elnöke, Zoran Milanović a háttérben próbálta meggyőzni a 
Híd képviselőit arról, hogy őt támogassák a miniszterelnöki pozíció elérésében � a 
Hazafias Koalícióval kötött megállapodást.

A Híd egyik fő célkitűzése és kampányszlogenje az volt, hogy megreformál-
ja a horvát belpolitikai környezetet. Komoly irányváltást terveztek az állam- és 
a közigazgatás működtetésében, valamint a gazdasági és fejlesztési politika irá-
nyításában. Ennek megfelelően a párt kemény feltételeket szabott a koalíciós 
kormány megalakításához. Bizonyos reformelképzelések megvalósítása mellett 
kikötötte, hogy pártonkívüli miniszterelnök kerüljön a kormány élére, és döntően 
szakértőkből álljon fel az új kabinet. A HDZ javaslatára és a pártok közti alku ered-
ményeként az üzleti szférából érkező, kanadai�horvát kettős állampolgárságú 
Tihomir Orešković került a kormány élére, akitől a Horvátország iránti befektetői 
bizalom helyreállítását várták. A két kormánypárt vezetője a miniszterelnök-he-
lyettesi pozíciót foglalhatta el.

A kormányfőjelölt kiválasztását követte a tárcák elosztása körüli alkudozás, 
amelyben fajsúlyos területek feladására kényszerült a HDZ. A Híd jelöltjei foglalhattak 
helyet a gazdasági, az igazságügyi, a közigazgatási, a belügyi és a környezetvédel-
mi tárca élén. Pártonkívüliek kerültek továbbá a szociális és ifjúsági terület, valamint 
az agrár- és a pénzügyi tárca élére. A pártonkívüli miniszterelnök, illetve miniszterek 
ilyen nagy aránya példa nélküli a horvát állam történetében.

A 2016. január végére kialakult újfajta felállás azonban a kezdetektől magában 
hordozta a kormány működési problémáinak a lehetőségét. A koalíciós tárgyalások 
alatt is számos kétség vetődött fel a tekintetben, hogy mennyire lesz hajlandó a 
HDZ – azon belül is Karamarko – arra, hogy a Híd játékszabályai szerint alakítsa az 
álláspontját. Sokan ezért inkább taktikai húzásnak tekintették a HDZ részéről a koa-
líciós megállapodást, melyet azért kötött, hogy kiszoríthassa a hatalomból az SDP-t. 
Miközben a HDZ vezetője a szélesebb társadalmi támogatottságra hivatkozva kö-
vetelt nagyobb befolyást a pártjának, a kisebbik kormánypárt és a miniszterelnök 
is igyekezett érvényt szerezni a frissen szerzett hatalmi pozíciójának és politikai 
elképzeléseinek.

törésvonalak sokasága

Az alapvető szemléletbeli különbségek kezdettől törésvonalakat eredmé-
nyeztek. Horvátország komoly reformok előtt áll. Az Európai Bizottság 
jelentése ugyanis ismételten felhívta a figyelmet az önkormányzati rendszer 

átalakításának szükségességére, a nyugdíjrendszer fenntarthatósági problémáira 
� különösen a korai nyugdíjazásokra �, a munkaerő-piaci szabályok nehézkes-
ségére. Emellett számos állami vállalat vár privatizációra, de az adórendszerben 
is több újítás várat még magára, pl. az ingatlanadó bevezetése. Az egészségügy 
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finanszírozásának és működésének az átalakítása nem kevésbé jelentős kihívás. 
A Híd a választási kampányában zászlajára tűzte az állam működési költségeinek 
a csökkentését (mégpedig Petrov Metkovićban, ahol a polgármester éppen azzal 
vált híressé, hogy drasztikusan megreformálta és lecsökkentette az önkormányzat 
kiadásait.). De a koncepciójuk jelentősen eltér a HDZ által preferált megoldásoktól, 
amelyek szerintük nem tudják meghaladni az idejétmúlt politikai szemléletet.

Az újonnan felállított kormányt egy-egy miniszter személye miatt is érték táma-
dások. A veteránügyi miniszter, Mijo Crnoja néhány nap után távozni kényszerült 
pozíciójából, miután több más bűncselekmény mellett azzal vádolták meg, hogy 
hamis lakcímet adott meg, és így adó- és egészségbiztosítási csalást követett el. 
Crnoja a hivatalba lépésekor heves reakciókat váltott ki azzal, hogy egy adatbázist 
akart létrehozni, amelyben az 1990-es évek elején dúlt függetlenségi háború alatt 
hazaárulónak tekintett személyeket regisztrálták volna. Továbbá felkérte a háborús 
bűnökkel vádolt Vlado Kostić katolikus püspököt, hogy áldja meg az irodáját. Crnoja 
helyét végül Tomo Medved foglalhatta el.

A kultúráért felelős miniszter, Zlatko Hasanbegović is súlyos kritikát kapott. 
A Novosti újságírója hívta fel a figyelmet a miniszternek a fasiszta usztasa mozgal-
mat éltető korábbi írásaira és az azt támogató demonstrációkon való részvételére.

Az általános bizalmatlanságot és feszült viszonyt tovább rontotta a nemzet-
biztonsági szolgálatok vezetőinek a lecserélése körül kialakult nézeteltérés, majd a 
Karamarkot érintő, a Molhoz is kötődő összeférhetetlenségi botrány.

Parázs vita bontakozott ki a korábban Karamarko által is igazgatott Nemzetbiz-
tonsági és Hírszerzési Hivatal (Sigurnosno-Obavještajna Agencija, SOA) vezetése 
körül. 2016. január végén fény derült arra, hogy a SOA véletlenül lehallgatta az új 
államfő egyik, a Dinamo Zagreb csapat vezetőjével tartott találkozóját. (Az utóbbi 
ugyanis megfigyelés alatt állt, és később le is tartóztatták.) Ezért Kolinda Grabar-
Kitarović bizalomvesztésre hivatkozva kezdeményezte a szociáldemokrata kormány 
alatt kinevezett igazgató, Dragan Lozančić menesztését. A SOA igazgatóján kívül 
leváltották a Nemzetbiztonsági Tanács Irodájának vezetőjét, Ivica Panenićet is. Az 
utóbbi helyére a Horvátország izraeli nagyköveti posztját betöltő Pjer Šimunovićot 
javasolta az államfő. Ellentételezésként Orešković miniszterelnök jelölhette ki a SOA 
vezetőjét. A kormányfő választása Daniel Markićra esett, aki addig a SOA Nemzet-
közi Együttműködési Főosztályát vezette. Bár Markić már Karamarko és a jelenlegi 
védelmi miniszter igazgatósága alatt is a SOA-nak dolgozott, ők nem támogatták a 
kinevezését. A két állami vezető megállapodása így komoly vitát gerjesztett a HDZ 
köreiben.

A SOA igazgatójának személyét a szábor nemzetbiztonsági ügyekért felelős bi-
zottságának is jóvá kellett hagynia. Ez négy ellen- és hat támogató szavazat mellett 
meg is történt május elején � az ellenzők táborát lényegében a HDZ-tagok alkották.

A kormányválság eszkalálódásának azonban az adott lendületet, amikor május 
közepén nyilvánosságra került, hogy Karamarko későbbi feleségének cége 60.000 
eurót kapott egy, a Mollal szerződésben álló lobbistától, ráadásul a hírek szerint 
a HDZ-elnök azt javasolta, hogy Horvátország vonuljon ki a választottbírósági 

http://www.balkaninsight.com/en/article/croatian-war-veterans-minister-resigned-after-numerous-allegations-01-29-2016
http://www.balkaninsight.com/en/article/croatian-war-veterans-minister-resigned-after-numerous-allegations-01-29-2016
http://www.balkaninsight.com/en/article/croatian-culture-minister-participated-in-1990s-pro-fascist-protests-06-03-2016
http://www.balkaninsight.com/en/article/croatian-president-pm-discuss-security-agency-chief-s-destiny-02-01-2016
http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/dogovor-predsjednice-i-premijera-naljutio-vrh-hdz-a-oreskovicu-soa-nadzor-tajnih-sluzbi-grabar-kitarovic/36622/
http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/dogovor-predsjednice-i-premijera-naljutio-vrh-hdz-a-oreskovicu-soa-nadzor-tajnih-sluzbi-grabar-kitarovic/36622/
http://www.balkaninsight.com/en/article/croatian-govt-threatened-as-ruling-coalition-withers-06-06-2016
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eljárásból, miközben a kormány más tagjainak ezzel ellentétes szándékai voltak. 
Noha Karamarko sohasem ismerte el a vádakat, a szábor illetékes bizottsága júni-
us 15-én megállapította az összeférhetetlenséget. Mindeközben Petrov a nemzeti 
érdekek elárulásával is megvádolta őt. A pártvezetők közti veszekedést megunva, 
Orešković miniszterelnök június elején felszólította a feleket, hogy mondjanak le a 
miniszterelnök-helyettesi pozíciójukról. Ezt a felszólítást torolta meg a HDZ azzal, 
hogy bizalmatlansági indítványt nyújtott be a miniszterelnökkel szemben.

A június 16-i szavazáson 125-en voksoltak a miniszterelnök menesztése mel-
lett. Oreškovićot a Híd képviselői továbbra is támogatták, de a HDZ és az előrehozott 
választásokat akaró ellenzéki pártok a távozása mellett tették le a voksukat. Az 
államfő másnapra összehívta a pártok képviselőit, akiknek többsége jelezte, hogy 
az előrehozott választások megtartását fogják kezdeményezni. Ezzel porba hullt 
Karamarkónak a parlamenti többség megszerzésére és egy új kormány felállításá-
val a HDZ kormányzó pozíciójának a további biztosítására vonatkozó reménye.

A parlament a következő héten � július 15-i hatállyal � meg is szavazta a saját 
feloszlatását. Az előrehozott választásokat a feloszlatást követően legkorábban 30, 
legkésőbb pedig 60 nappal kell megtartani, így a horvát választók egy újabb heves 
politikai kampányidőszakot élhetnek át a nyáron.

esélyek és következmények

Az új horvát kormány működésképtelensége ellenére a reform- és költségveté-
si tervei alapvetően pozitív megítélést kaptak a nemzetközi partnerektől (IMF, 
Európai Bizottság, Németország stb.). Azonban a tervek megvalósításáig esé-

lye sem volt eljutni a kabinetnek. A tervezett reformok elmaradása és a belpolitikai 
bizonytalanságok ismét, illetve továbbra is óvatosságra fogják inteni a befektetőket, 
ugyanakkor a negatív hatásokat tompíthatják a nyári szezonra jellemző pozitívabb 
gazdasági körülmények, illetve a megerősödött export. Nagyobb problémát jelent-bb problémát jelent-
het, hogy nehézkesebbé válhat az uniós források lehívása, pedig az a gazdasági 
növekedés egyik lényeges motorja lenne idén.

A gazdasági hatásokat tompíthatná, ha a választások eredményeként ki-
egyensúlyozottabb politikai helyzet alakulna ki – ennek esélye azonban kétséges. 
A szociáldemokraták – akik a tavalyi vereségük ellenére megtartották pártelnöki 
pozíciójában Milanovićot � és a többi ellenzéki párt könnyen meglovagolhatják 
kampányukban az elmúlt néhány hónap sikertelenségét, és újramobilizálhatják a 
szavazóikat. A legújabb közvélemény-kutatások szerint a népszerűségi listát 30,9 
százalékkal vezeti az SDP, míg a HDZ 21,5 százalékra esett vissza. Ez nagyjából 
a 2011. évi választási eredményének felel meg, amikor a miniszterelnök Mol-ügye 
miatt visszaesett a párt népszerűsége.

A kormány bukása a HDZ számára a következő választások elvesztését is jelent-
heti. Karamarko a parlament feloszlatására vonatkozó döntést követően lemondott 

http://www.balkaninsight.com/en/article/croatian-govt-fals-after-pm-non-confidence-vote-06-16-2016
http://www.balkaninsight.com/en/article/croatian-govt-fals-after-pm-non-confidence-vote-06-16-2016
http://www.total-croatia-news.com/item/12740-latest-poll-sdp-in-large-lead-hdz-s-support-collapses-after-fall-of-government
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a pártelnöki pozíciójáról – arra hivatkozott, hogy nem sikerült új többséget szerez-
nie a száborban. Alapjában véve sem tartozott a népszerű politikusok közé, és az 
emberek többsége őt tartja felelősnek a kormány bukásáért, így a lemondása akár 
növelheti is a HDZ esélyeit. Ugyanakkor a párt számára hatalmas kihívás lesz, hogy 
a rendelkezésre álló, igen rövid időn belül egy olyan új pártvezetővel rukkoljon elő, 
aki el tudná nyerni a választók bizalmát.

A Híd � noha a képviselőinek a száma 12-re fogyatkozott a kezdeti 19-ről � si-
keresen megőrizte a támogatottságát (12,1 százalék). Azonban erősödni látszanak 
a kisebb pártok is, mint például az anarchista Élő Fal (7,7 százalék). Amennyiben 
az arányok nem változnak jelentősen, akkor hasonló instabil helyzet alakulhat ki az 
előrehozott választásokat követően is. Ezért a nagy pártok valószínűleg igyekeznek 
majd elcsábítani a kisebb pártok, különösen a Híd szavazóit, mivel – mint hirdetik – 
azok nem jelentenek kiutat az instabilitásból.

Magyar szempontból negatív következmény lehet, hogy a Mol ügye visz-
szakerülhet a legfontosabb kampánytémák közé, elsősorban az SDP részéről. 
A szociáldemokraták hatalomra kerülése újabb negatív fordulatot hozhat a két 
ország kapcsolatában, de a nyugati befektetők részéről sem várható osztatlan 
öröm egy ilyen szcenárió esetén, hiszen a korábbi SDP-kormány folyamatosan 
elhalasztotta a szükséges reformokat. Ugyanakkor egy belpolitikai fordulat ese-
tén nem feltétlenül ott folytatódnának a kapcsolatok az SDP-kormánnyal, ahol a 
tavaly novemberi választások előtt álltak. A migrációs válság kezelése új fázisba 
került, a horvát államfő továbbra is a konstruktív szomszédsági kapcsolatokra 
törekszik, és a Sanader-ügy kapcsán is új helyzet állt elő, amely a horvát pozíciók 
módosítását teszi szükségessé.




