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SzoroS eredményeket hoztak a válaSztáSok

Amint azt a közvélemény-kutatások is jelezték, 2015-ben másodszorra is 
kiélezett verseny alakult ki a két legnagyobb párt, illetve koalícióik között 
Horvátországban. A 2015. november 8-án rendezett parlamenti választások 

előzetes eredményei szerint a Horvát Demokratikus Közösség (Hrvatska demokratska 
zajednica, HDZ) által vezetett jobbközép Hazafias Koalíció (Domoljubna koalicija) 59 
mandátumhoz juthat, míg a korábbi legnagyobb kormánypárt, a Szociáldemokrata 
Párt (Socijaldemokratska partija Hrvatske, SDP) vezette „Horvátország növekszik” 
(Hrvatska raste) koalíció 56 mandátumot szerzett a 151 tagú száborban.

Az előzetes felmérésekben jelzettnél is nagyobb sikert ért el a Híd – Függetlenek 
Listája (Most nezavisnih lista), amely a megszerzett 19 mandátummal a kormány-
alakítás döntő szereplőjévé válhat. A kisebb pártok közül bejutott a parlamentbe 
a baloldali koalíció korábbi partnere, az Isztriai Demokratikus Közgyűlés (Istarski 
demokratski sabor, IDS) is, amely előreláthatólag három képviselői helyet birto-
kolhat majd. A Szlavóniai és Baranyai Horvát Demokratikus Szövetség (Hrvatski 
demokratski savez Slavonije i Baranje, HDSSB), valamint a zágrábi polgármester, 
Milan Bandić pártja 2-2 mandátummal számolhat, míg a volt államfő, Ivo Josipović 
nevéhez köthető Sikeres Horvátország (Uspješna Hrvatska) formáció és az anar-
chista Élő Fal (Živi zid) egy-egy képviselő révén szállhat be a politikai alkufolyamatba.

A horvát alkotmány értelmében az államfő annak a pártnak ajánlja fel a kor-
mányalakítás lehetőségét, amely a legnagyobb valószínűséggel tudja biztosítani a 
törvényhozásban a többséget, vagyis a stabil kormányzást. Az ehhez szükséges 
76 mandátum elérése azonban a jelen eredmények fényében különösen nehéz fel-
adatnak ígérkezik. Az már bizonyos, hogy egyik nagy párt és koalíciója sem lesz 
képes önállóan kormányt alakítani, ezért komoly harc várható a további koalíciós 
partnerek – és közülük is elsősorban a Híd – támogatásáért. Ez utóbbi megszerzé-
se ugyanis egyértelműen eldöntené, mely tábor lesz az igazi győztes a választások 
után.

Addig is nyitott marad a kérdés, hogy az államfőnek kit kellene felkérnie a kor-
mányalakításra. Az eredmények alapján a legtöbb mandátumot a HDZ szerezte, 
és a győzelméhez már gratulált is Kolinda Grabar-Kitarović. Ugyanakkor a balol-
dali koalíciónak a további partnerek megnyerésére vonatkozó lehetőségei jobbnak 
ígérkeznek, tekintve hogy a parlamentbe jutott kis pártok közül többségben vannak 
a baloldaliak, illetve a kisebbségek képviselői is nagyobb arányban szokták támo-
gatni a szociáldemokratákat. Nem véletlen, hogy a baloldali kormányfőjelölt, Zoran 
Milanović nemtetszését fejezte ki az államfői gratuláció miatt.

http://www.hina.hr/#vijest/9067722
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a válaSztáSok eredményeinek értékeléSe

A horvát belpolitikai erőviszonyok lehetséges átalakulásáról már 2015 elején 
megindultak a találgatások, hiszen a választók többsége a 2011-ben tartott 
parlamenti választások óta minden alkalommal a HDZ-nek szavazott bi-

zalmat. 2014 májusában az Európai Parlamentbe is ez a párt küldhette a legtöbb 
képviselőt, bár megjegyzendő, hogy egy alacsony, 25 százalékos részvételi arány 
mellett sikerült a 41,43 százalékos támogatottságot elérniük. Ezzel szemben az 
SDP csak 29,92 százalékos támogatást kapott.

A tavaly decemberben és idén januárban tartott államfőválasztás ugyanakkor 
már egy jóval kiegyensúlyozottabb verseny képét mutatta. Az első fordulóban a 
négy induló közül még a volt államfőre, Ivo Josipovićra adták le a legtöbben (38,46%) 
a voksukat, 47,12 százalékos részvételi arány mellett. A második fordulóban azon-
ban a HDZ jelöltje irányába mozdult el a mérleg nyelve: 59,06 százalékos részvétel 
mellett 50,74 százalékos támogatottságot szerzett Kolinda Grabar-Kitarović. Igaz, 
ez csak 1,48 százalékkal volt több Josipović eredményénél. A választások kimene-
telének eldöntésében kiemelkedő szerep jutott a diaszpórából érkező voksoknak, 
amelyek 91,11 százalékát a HDZ jelöltje tudhatta magáénak. Grabar-Kitarović 1,48 
százalékos előnye megközelítőleg 32 ezer szavazatnak felelt meg, így különösen 
szembetűnő a diaszpórától érkező szavazatok jelentősége, amelyek száma 33.737 
volt.

Az államfőválasztáson elért sikerek alapján úgy tűnik, hogy a HDZ részben visz-
sza tudta szerezni a választóknak a korrupciós botrányok – köztük a volt kormányfő, 
Ivo Sanader leváltását eredményező Fimi Media-ügy, valamint a Hypo Bank- és a 
Mol–INA-ügyek – miatt elvesztett bizalmát. Az elmúlt év során készített felméré-
sek alapján a HDZ vezette a politikai pártok népszerűségi listáit, ugyanakkor előnye 
idén szeptemberre jelentősen lecsökkent. Míg korábban egyes felmérések akár 10 
százalék körüli előnyt is jeleztek a jobboldali pártnak és koalíciójának, ez szeptem-
berre már a felére, októberre pedig csupán 1 százalék körüli előnyre zsugorodott 
(32,9 százalékra, szemben a baloldaliak 31,9 százalékával). Ez nagyrészt az SDP 
támogatottságának a tavasz közepe óta tartó növekedéséhez köthető, kisebb mér-
tékben pedig a HDZ helyzetének a romlásához. A szociáldemokraták felzárkózása 
mögött elsősorban a bankokkal szembeni fellépés, a svájci frank alapú hitelek átala-
kítására vonatkozó kezdeményezés és az elmúlt hónapokban bevezetett szociális 
intézkedések álltak, illetve az utolsó két hónap során bizonyos szavazói körökben 
rokonszenvet váltott ki a pártnak a menekültügyben tanúsított magatartása. A bal-
oldali kormánypárt kommunikációs stílusában is váltás következett be tavasszal, 
melynek következtében egy, az emberekkel való közelebbi kapcsolatot erősítő kam-
pány vette kezdetét.



E-2015/42.

 A horvát választások értékelése 5

A két nagy koalíció összetétele és a választások előtti parlamenti képviselete

Horvátország növekszik
(Hrvatska raste)

Parlamenti 
helyek 
száma

Parlamenti 
helyek 
száma

Hazafias koalíció
(Domoljubna koalicija)

Szociáldemokrata Párt 56 42 Horvát Demokratikus Közösség
Horvát Néppárt – Liberális Demokraták

(Hrvatska narodna stranka – 
liberalni demokrati, HNS)

11 1 Horvát Parasztpárt
(Hrvatska seljačka stranka, HSS)

Nyugdíjasok Horvát Pártja 
(Hrvatska stranka umirovljenika, 

HSU)
4 1

dr. Ante Starčević Horvát Jogpárt
(Hrvatska stranka prava dr. Ante 

Starčević, HSP-AS)

Horvát Munkások – Munkáspárt
(Hrvatski laburisti – Stranka rada) 2 -

Horvát Szociálliberális Párt
(Hrvatska socijalno liberalna 

stranka, HSLS)
Autochton Horvát Parasztpárt

(Autohtona hrvatska seljačka stranka) - - Egyesült Nyugdíjasok Blokkja
(Blok umirovljenici zajedno, BUZ)

Zagorje Párt
(Zagorska stranka) - -

Horvát Kereszténydemokrata Párt
(Hrvatska demokršćanska 

stranka, HDS)

- Zagorje Demokrata Párt
(Zagorska demokratska stranka)

- HRAST
Összesen: 73 44

Részben a kiegyensúlyozottá vált erőviszonyok, részben pedig a migrációs 
válság körüli bizonytalanságok következtében a szociáldemokraták vezette kor-
mánykoalíció szeptember végén benyújtotta a törvényhozás feloszlatásáról szóló 
javaslatát. A szábor egyhangúlag meg is szavazta azt. Az államfőnek a törvény 
szerint a parlament feloszlatásától számított hatvan napon belüli időpontra kellett 
kiírnia az új választások időpontját. Kolinda Grabar-Kitarović október 5-én jelentette 
be a dátumot: november 8-át. Így lényegében egy rövid (mindössze egyhónapos), 
de annál élesebb kampányra kerülhetett sor.

A választások kimenetelével leginkább a Híd lehet elégedett, hiszen minden vá-
rakozást felülmúlt a teljesítményük. A nagy pártok ezzel szemben legfeljebb csak 
félsikernek könyvelhetik el az eredményüket, hiszen továbbra is bizonytalan maradt 
a végső győztes kiléte. A nyilatkozataik alapján a HDZ nagyobb különbségre számí-
tott, de természetesen üdvözölték, hogy a Hazafias Koalíciónak sikerült a legtöbb 
mandátumot megszereznie. A kevesebb mandátum ellenére az SDP is győze-
lemként állította be az eredményét, hiszen előreláthatólag jobb eséllyel talál majd 
további partnereket.

A baloldali koalíció szempontjából azonban a 2011-es választások eredményé-
vel összehasonlítva már nem annyira pozitív a mérleg. 2011-ben ugyanis az SDP 
önmagában szerzett annyi mandátumot, mint most a teljes baloldali koalíció. 
A „Horvátország növekszik” nevű szövetség pártjai közül négynek volt parlamenti 
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képviselete, összesen 73 mandátummal rendelkeztek: 16-tal többel, mint amennyit 
a mostani eredmények alapján megszereztek. Ez mindenképp a baloldali kormány 
munkájának a kritikájaként értékelhető. Ezzel szemben a Hazafias Koalíció tagjai 
15-tel tudták növelni a képviselői helyeik számát. A Híd nagy arányú sikere pedig 
arra figyelmezteti a nagy pártokat és szövetségeseiket, hogy a társadalom egyre 
szélesebb rétege elégedetlen a horvát politikai elit eddigi munkájával, és komoly 
változásokat vár el tőlük.

A kis pártok közül az IDS erős regionális pártként sikeresen megőrizte a po-
zícióját, és annak ellenére, hogy az év során kivált a Kukuriku nevű kormányzó 
koalícióból, a támogatásáról biztosította az SDP táborát. A szavazások eredménye 
megerősítette azokat az előrejelzéseket, amelyek a HDSSB népszerűségvesztését 
feltételezték. A párt alapítójának háborús bűneire vonatkozó ítélet körüli vita, illetve 
a párt radikális megmozdulásai (például a fekete inges gárda felállítása) sokakban 
keltett ellenérzést az elmúlt hetekben. Kétséges, hogy bármelyik nagy párt koalí-
cióra lépne vele. Kisebb képviselettel, de úgy tűnik, hogy a száborban maradhat a 
Sikeres Horvátország nevű koalíció is.

A választások eredményeként új pártok is bekerülnek a parlamentbe: egyrészt a 
két nagy koalíció tagjaként, de önállóan is.

a belpolitikai helyzet éS a kampánytémák

A szociáldemokraták a választási ígéreteik ellenére képtelenek voltak keresz-
tülvinni azokat a gazdasági reformokat, amelyek az országot átlendíthették 
volna a gazdasági krízisen. A horvát gazdaság hat éven keresztül volt recesz-

szióban, és csak 2015-ben kezdte a növekedés jeleit mutatni. Az Európai Bizottság 
legfrissebb előrejelzései szerint a 2014. évi 0,4 százalékos visszaesést követően 
2015-ben végre gazdasági növekedést érhet el Horvátország. A jó turisztikai sze-
zonnak, a bővülő exportnak és a belső fogyasztás fellendülésének köszönhetően 
idén már növekedéssel számolhatnak a gazdasági szakemberek, amihez nagy-
mértékben hozzájárult az uniós alapok egyre jelentősebb arányú felhasználása is. 
A belső fogyasztás stabilizálódásához és óvatos növekedéséhez a jövedelemadó 
csökkenése, az alacsonyabb energiaárak és a svájci frank alapú hitelek átkonvertá-
lása, valamint a konvertálási költségeknek a bankokra hárítása is hozzájárult.

Az eredmények mögött azonban számos bizonytalansági tényező is meghú-
zódik. Az államadósság mértéke a GDP 70 százaléka körüli szintről majdnem 90 
százalékra növekedett 2012 óta. A bankokkal szemben hozott intézkedések visz-
szafoghatják azok belső beruházásait, illetve továbbra sem javulnak a magánszféra 
hitellehetőségei. Az állam bevételnövelő intézkedéseit kioltották a szociális alapon 
meghozott döntések. Az elmúlt év pozitívuma ellenére továbbra is magas a mun-
kanélküliség: jelenleg 16,2 százalékon áll, és csak lassú csökkenést jósol az Európai 
Bizottság.

Nem véletlen, hogy a kampányt a gazdasági kérdések dominálták. A HDZ ne-
gatív kampányának középpontjában a recesszió és a fiatalok folytatódó külföldre 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_autumn/hr_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_autumn/hr_en.pdf
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vándorlása állt. A jobboldali ellenzék vezetője, Tomislav Karamarko emellett azzal 
támadta a baloldali kormányt, hogy az nem védi kellőképpen a horvát érdekeket, és 
nem képviseli méltóan azokat, akik a Jugoszláviától való elszakadásért küzdöttek, 
sem a háború emlékét. A szociáldemokraták több kérdés kapcsán is összetűzésbe 
keveredtek a jobboldali szavazótáborral: egyrészt amikor a melegházasság kapcsán 
tartott referendum idején a konzervatív szavazók negatív véleményt nyilvánítottak 
Milanovićról, másrészt a helyi veteránszervezetekkel, akik referendumot akartak 
kezdeményezni azért, hogy Vukováron eltávolíthassák a szerb nyelvű utcatáblákat. 
A baloldali kormány helyzetét tovább bonyolították a koalíción belüli viták is, ame-
lyek következtében többen is kiváltak a pártból.

A választások előtti időszak legvégén került csak be a kampánytémák közé a 
menekült- és migrációs kérdés, amely azonban nem játszott kiemelt szerepet a két 
nagyobb csoportosulás közti vitákban. Az utolsó hónapban inkább a két kormány-
főjelölt közti személyeskedő, negatív kampány vette át a főszerepet.

a lehetSégeS kimenetelek
éS hatáSuk a horvát–magyar kapcSolatokra

A választások előzetes eredményei alapján nehéz lenne előre megjósolni, ki 
alakíthat majd kormányt Horvátországban. A horvát államfő reakcióiból – il-
letve a HDZ-hez való kötődéséből – arra lehet következtetni, hogy a jobboldali 

Hazafias Koalíciónak adja majd meg a lehetőséget a kormányalakításra. Ez ellen 
azonban biztosan fel fog lépni a baloldali koalíció, amely a kisebbségi képviselők 
és a kis pártok bevonásával ellenpólust fog képezni a parlamentben. Azonban attól 
függetlenül, hogy kit kér fel az elnök asszony a kormányalakításra, bizonyos, hogy 
a Híd megnyerése lesz mindkét pártkoalíció számára az elsődleges szempont. A 
felkérést követően az érintett pártnak 30 nap áll majd a rendelkezésére, hogy ja-
vaslatot tegyen a kormány összetételére. Amennyiben erre nem kerül sor, az elnök 
újabb 30 nappal kitolhatja a határidőt. Ha addig sem sikerül megállapodni, az elnök-
nek joga van arra, hogy mást kérjen fel a kormányalakításra. A másik opció, hogy 
újabb választásokat írnak ki, ám annak hasonlóan bizonytalan lenne a kimenetele.

A magyar–horvát bilaterális kapcsolatok a menekültválság kapcsán kialakult 
feszültségek miatt történelmi mélypontra süllyedtek. A szociáldemokrata horvát 
vezetés kapcsolata korábban sem volt felhőtlen az Orbán-kormánnyal, amelyet töb-
bek között a Mol–INA-ügy kapcsán kialakult viták terheltek és terhelnek meg ma is. 
A HDZ kormányra kerülésével némileg enyhülhetnének a feszültségek – ez a horvát 
államfőnek a magyarországi látogatása során tanúsított magatartása alapján is fel-
tételezhető. A hangnem változása mellett azonban kérdéses, hogy milyen konkrét 
lépésekben valósul majd meg a kormányok közeledése. A HDZ a határok ellenőrzé-
sének a megerősítését és szigorítását ígérte, de annak a gyakorlati megvalósítása 
korántsem lesz könnyű feladat. A Mol–INA-ügyben pedig a HDZ sem fordíthat hátat 
azon társadalmi igényeknek, amelyek az INA többségi horvát tulajdonba vételére és 
a cég horvátországi munkahelyeinek a megőrzésére vonatkoznak.


