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Szilágyi Imre                               Merre tovább, Szlovénia?

Az elmúlt húsz év talán legsikeresebb posztkommunista országa, Szlovénia válaszút elé 
érkezett. A 2011. június 5-én megtartott népszavazáson a választók három kérdésben 
(a nyugdíjreform kérdése, a feketemunka megszigorítása és a levéltári törvény módosí-
tása) is elutasították a kormány elképzeléseit. Ez a tény kétségtelenül rendkívül nehéz 
helyzetbe hozza a jelenlegi szlovén kormányt, a probléma azonban sokkal nagyobb annál, 
hogy csupán a kormány esetleges bukásáról beszélhessünk. Bár a választók ezt minden 
jel szerint nem így gondolják, valójában az egész szlovén modell további útja vált kétsé-
gessé és kérdésessé.

A gAzdAsági válság és A jóléti állAm megroppAnásA

A már a rendszerváltás előtt is a nyugati piacok felé irányuló, viszonylag fejlett 
gazdasággal és igen alacsony államadóssággal rendelkező Szlovénia megérez-
te ugyan, hogy a délszláv háború következtében elvesztette korábbi piacainak 

egy részét, de ügyes gazdaságpolitikával továbbra is sikerült a tranzíciós országok élén 
maradnia. Ráadásul mindezt úgy tette, hogy hosszú ideig korlátozta, de legalábbis nem 
segítette a külföldi tőke letelepedését, és alacsonyan tartotta az államadósságot. Bár mind 
a hazai, mind a külföldi közgazdászok egy része úgy vélte, hogy ez az eddig elmondot-
takra és a fokozatosságra épülő modell a jelenlegi világgazdasági körülmények között 
nem lesz sokáig fenntartható, egészen 2008 őszéig úgy tűnt, hogy Szlovénia a kritikák 
ellenére is tovább folytathatja sikereit. Az éppen akkor zajló kormányváltás ellenére a 
leköszönő (jobboldali Janez Janša) és a hatalomba kerülő kormányfő (a baloldali Borut 
Pahor) gyorsan megegyezett a gazdasági válság enyhítésére irányuló néhány intézkedés-
ben, majd az új kormány e célból még az év vége előtt újabbakat is foganatosított. Bár a 
gazdasági folyamatok 2008 második felében már aggodalomra adtak okot, az egész évi 
adatok (amelyekről a különböző források eltérően számolnak be) a Szlovén Nemzeti Bank 
szerint még kedvezőek voltak: a GDP éves növekedése 3,5 százalékos, az egy főre jutó 
GDP 17.382 euró volt.1 

A felgyorsuló válság intézkedési csomag elfogadására késztette az új baloldali–liberá-
lis koalíciót. A nagyszámú intézkedés közé tartozott, hogy csökkentették a miniszterek és 
az állami vállalatok vezetőinek fizetését, létszámcsökkenést irányoztak elő az államigaz-
gatásban, egyébként pedig igyekeztek megvédeni a munkahelyeket. Ezt a közgazdászok 
egy része és az ellenzék elégtelennek minősítette. Az ellenzék további és gyorsabb in-
tézkedéseket követelt: az állami kifizetések és az adótöbbletek visszafizetési idejének 
lerövidítését. Úgy vélték, hogy a válság következményének elhárítására a legjobb eszköz 
az lenne, ha kombinálnák a befektetések könnyítését és a járulék-/illetékfizetés mérsék-
lését. Ezt az elképzelést a liberálisok kritizálták, mondván: ilyen erőteljes intézkedések 
bevezetése a költségvetés módosítása nélkül felelőtlen cselekedet lenne.2

1 Banka Slovenije: Letno poročilo 2008. Ljubljana: Banka Slovenije, 2009. 16. o.
2 Majda Dodevska: „O protikriznih ukrepih tudi odbor za finance Ukrepi pravi, vendar prepočasni”. 

Delo, 2008. december 23.
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A 2009-es év kíméletlenül hatott a magyarországihoz hasonlóan nyitott szlovén gaz-
daságra, tovább folytatódtak a 2008 harmadik negyedében megindult negatív folyamatok. 
A GDP 7,9 százalékkal csökkent, a munkanélküliség az év végére elérte a 6,8 százalé-
kot; igaz, az infláció a 2008-as szinthez képest jelentősen mérséklődött.3 Az ellenzék, 
mindenekelőtt annak vezető személyisége, Janez Janša 2009 májusában továbbra is hely-
telennek minősítette a kormány intézkedéseit és saját javaslatokkal állt elő. Tekintettel 
arra, hogy Szlovéniában mindig is erős volt a konszenzusra törekvés, Janša azt javasolta, 
hogy a kormány és az ellenzék közösen dolgozza ki a válság megoldásának módozatait. 
Ezt a kormánypártok elvileg helyeselték is. A kormány az ellenzék javaslatainak egy 
részét elfogadta, más részét visszautasította. A konszenzusra törekvés egyáltalán nem 
zárta ki azt, hogy mindkét fél a másikat vádolja a gazdaságban kialakult helyzet mi-
att. A kormánypártok úgy vélték, az előző kormány nem használta ki a korábbi időszak 
konjunktúrája által kínált lehetőségeket a reformok végrehajtására. Szerintük emiatt a 
költségvetési bevételek 500 millió euróval csökkentek, a kiadások viszont csak 250 mil-
lióval lettek kevesebbek. Az ellenzék viszont azt kifogásolta, hogy a kormány csupán a 
szociális problémák enyhítésével foglalkozik, és nem hoz intézkedéseket a gazdaság élén-
kítése érdekében. Maga a kormányfő is elismerte, nem tudja pontosan, hogy mit is kellene 
tenni a kialakult helyzetben.4

Közben az ellenzék és a kormánypártok a politikai küzdelemben folyamatosan vá-
dolták egymást, a legkülönbözőbb ügyekben. A legfontosabbak a különféle korrupciós 
ügyek voltak. Mindkét politikai oldalon akadtak olyanok, akiket korrupcióval vádoltak; 
ezek egy része be is bizonyosodott, más részükről a mai napig vita folyik. Külön probléma 
volt, hogy a kormánypártok között, számos okból, egyes személyeket is érintő, komoly 
küzdelem folyt. A káderpolitika a jelenlegi kormány egyik legvitatottabb tevékenységi 
területe. A gazdasági nehézségeknek és a politikai küzdelemnek együttesen rendkívül 
rossz hatása volt a lakosság hangulatára. A szlovénok többsége 2008 végéig általában 
elégedett volt az ország állapotával és a saját helyzetével. 2010 januárjában viszont már a 
megkérdezettek 56 százaléka vélekedett úgy, hogy a válság miatt csökkentek a bevételei, 
és 30 százalék érezte veszélyben a munkahelyét. Ami a leginkább aggasztó volt, hogy 
mindezek miatt csökkent a demokráciával elégedettek aránya, illetve ezzel párhuzamosan 
növekedett az azzal elégedetleneké. Ebben az időben már meghaladta az 50 százalékot 
azok aránya, akik elégedetlenek voltak a kormány tevékenységével.5 Az emberek nem 
akarták elfogadni, hogy miközben egyesek a privatizációs ügyletekből, gazdasági machi-
nációkból és korrupcióból meggazdagodnak, addig nekik romlik az életszínvonaluk, s a 
kormány ráadásul újabb megszorító intézkedéseket készít elő.

3 Banka Slovenije: Letno poročilo 2009. Ljubljana: Banka Slovenije, 2010. 7., 13–14. o.
4 Tanja Starič: „Opozicija in vlada vsaka na svojem bregu Maratonsko zasedanje parlamenta”. Delo.si, 

http://www.delo.si/clanek/81321, 2009. május 22.
5 „Politbarometer 1/2010”. CJM, http://www.cjm.si/sites/cjm.si/files/file/raziskava_pb/PB1_10.pdf, 

2010. január.
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Röviden a nyugdíjRefoRm előtöRténetéRől

A korábbi, rendkívül kedvező nyugdíjtörvényt először 1992 márciusában 
módosította az első demokratikusan megválasztott kormánykoalíció. Ekkor 
emelték fel a korhatárt a férfiak esetében 60,5 évre, a nőknél 55,5 évre. Bizonyos 

kedvezmények azonban a módosítások ellenére is lehetővé tették, hogy akik elérték az 
55,5, illetve az 50,5 évet, azok nyugdíjba vonulhassanak. A törvény a rendes nyugdíjazás 
idejét fokozatos növelés után 1997-től 63, illetve 58 évben határozta meg.6 A jogszabályt 
többször módosították, majd 1999-ben a liberálisok által vezetett kormánykoalíció 
kissé megszigorította. A nyugdíjba vonulás korhatárát a nőknél 61 évre módosították, 
a férfiaknál 63 év maradt, de ez a törvény is számos kedvezményes megoldást tett 
lehetővé.7 2005-ben, az előző év végén hatalomra került jobboldali kormány idején 
már komoly viták dúltak az újabb nyugdíjreformról. Bár Szlovéniában a korhatár ekkor 
nagyjából megfelelt a Nyugat-Európában szokásosnak, vagy csupán nem sokkal maradt 
el attól, három dolog árnyalta a képet. Egyrészt kiderült, hogy az említett kedvezmények 
eredményeképpen az 55 és 64 év közöttiek kétharmada már nyugdíjba vonult, azaz 
ennek a korosztálynak csupán az egyharmada állt munkaviszonyban és volt járulékfizető. 
Másrészt a gazdaságilag jó állapotban lévő Németországban is azt tervezték, hogy 67 
évre emelik a nyugdíjkorhatárt. Harmadrészt Szlovéniában is rendkívül kedvezőtlenül 
alakultak a demográfiai viszonyok.8

A helyzetet bonyolította néhány további tényező: 1) a kormánykoalíció tagja volt a 
Nyugdíjasok Pártja; 2) Szlovéniában hagyományosan nagyon erősek a szakszervezetek; 
3) miközben a piaci szemlélet már a rendszerváltás előtt is jelen volt Szlovéniában, a 
szociális érzékenység is erős; 4) a nyugdíjreform ügyébe beleszólt az IMF is. Az új kor-
mányfő egy ideig hajlott arra, hogy helyzetbe hozza az úgynevezett „ifjú közgazdászok”, 
másképpen neoliberális közgazdászok radikális változásokat szorgalmazó csoportját, a 
társadalom erős ellenállása miatt azonban ezek a politikusok viszonylag hamar lemon-
dásra kényszerültek.

2005 elején egy közgazdász már igen keményen érvelt a neoliberális közgazdá-
szoknak a nyugdíjkorhatár emelésére vonatkozó elképzelése ellen.9 2006-ban az Európai 
Bizottság immár többedszer figyelmeztette Szlovéniát, hogy nyugdíjreformra van szük-
ség. Szerintük a demográfiai folyamatok miatt 2020-ra a költségvetés komoly gondba kerül 
majd, ha nem lépnek mielőbb. A bizottság Szlovéniát Magyarországgal, Portugáliával, 
Görögországgal, Ciprussal és Csehországgal együtt a magas költségvetési kockázatokkal 

6 „Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju”. Državni Zbor, http://www.dz-rs.si/index.php?
id=101&st=s&vt=6&sm=k&q=Zakon+o+pokojninskem+in+invalidskem+zavarovanju+&mandate=-
1&o=10&unid=SZ|0F8F5A8EB0BE9AA8C125662C0049129E&showdoc=1.

7 „Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju”. Državni Zbor, http://www.dz-rs.si/index.php?
id=101&st=s&vt=6&sm=k&q=Zakon+o+pokojninskem+in+invalidskem+zavarovanju+&mandate=-
1&o=0&unid=SZ|9EB2EDD6303CD059C125685F005067F7&showdoc=1.

8 Tanja Milakovič: „Se bomo upokojevali šele pri 70 letih?”. Večer, 2007. március 6.
9 „Prevara in kraja stoletja”. Večer, 2005. február 7.
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küszködő országok csoportjába sorolta. A kiadott vélemény szerint: ha Szlovénia nem 
lép, akkor az államadósság addigi kedvező szintje (a hivatkozott cikk szerint a GDP 30 
százaléka, de erről is különféle, ettől eltérő adatok szerepelnek a Statisztikai Hivatal, il-
letve a Nemzeti Bank honlapján) 2020 után robbanásszerűen megnő, s ezzel veszélyezteti 
a költségvetés fenntarthatóságát.10

Az akkoriban lezajlott élénk vitákból és tépelődésekből csak néhányat emelek ki. 
A Nyugdíjasok Pártja már 2005-ben is elutasította a lényegi nyugdíjreformot.11 Rastko 
Močnik, a tekintélyes balliberális szlovén értelmiségi 2006 áprilisában erősen ki-
kelt magából, amiért az IMF a nyugdíjkorhatár emelésére biztatta a szlovén kormányt. 
Močnik, aki hosszan bírálta az IMF által követett, illetve megkövetelt gazdaságpoliti-
kát, aggasztónak nevezte, hogy az akkori pénzügyminiszter – a kereszténydemokrata 
Andrej Bajuk, akit egyébként a Financial Times 2005-ben az év pénzügyminiszterének 
választott – elfogadta az IMF javaslatát és ígéretet tett a reformok bevezetésére.12 2007 
áprilisában egy, a szlovén kormány felkérésére végzett közvélemény-kutatásból kiderült, 
hogy a megkérdezettek 51,8 százaléka nemmel válaszolt az alábbi kérdésre: „Ön személy 
szerint egyetért-e azzal az értékeléssel, hogy a lakosság elöregedése és a nyugdíjrendszer 
fenntarthatósága érdekében elengedhetetlen a nyugdíjkorhatár felemelése?”13 Mindezek 
után a kormány illetékes szerve visszavonta az amúgy nem túl radikális törvénymódosí-
tási javaslatot. Az ellenzéki szociáldemokraták vezetője, Pahor sajnálkozását fejezte ki, 
mondván, ezt annak a jelének tekinti, hogy a kormány mandátumának idejére lemond a 
nyugdíjrendszer modernizációjáról. „A Szociáldemokrata Pártban az esetleges ilyen ér-
telmű döntést hibásnak és rossznak tekintjük” – mondta. Hozzátette, hogy ezt a valóban 
érzékeny problémát folyamatosan, a szociális partnerekkel egyeztetve kell megoldani, és 
nem szabad halogatni.14

Borut Pahor kormányfővé választása előtt nem sokkal még mindig azt hangoztatta, 
hogy a korhatárt nem kell ugyan felemelni, de a nyugdíjrendszert modernizálni kell: „Nincs 
szándékunkban megváltoztatni a nyugdíjba vonulás rendszerét, hanem számos intézkedés-
sel ösztönözni kívánjuk azok önálló döntését, akik annak ellenére, hogy már megfelelnek 
a nyugdíjazáshoz szükséges feltételeknek, továbbra is dolgozni szeretnének”.15

10 Tanja Milakovič: „Letos 10,2 milijarde tolarjev več za pokojnine”. Večer, 2006. június 29.
11 Valter Drozg: „Postopoma, ne v »paketu«”. Večer, 2005. december 22.
12 Rastko Močnik: „Retro-princip”. Mladina, http://www.mladina.si/tednik/200614/clanek/slo-kolumna-

-rastko_mocnik/, 2006. április 9.
13 ARAGON, http://www.ukom.gov.si/fileadmin/ukom.gov.si/pageuploads/Javno_mnenje/2007/JMR2_

April2007.pdf, 2007. április.
14 „Pahor se bo udeležil akademije. Umik predloga novele pokojninskega zakona slaba odločitev”. RTV.

slo, http://www.rtvslo.si/slovenija/pahor-se-bo-udelezil-akademije/72273, 2007. június 11.
15 „Pahor: Nova pokojninska reforma ni potrebna”. Računovodja.com, http://www.racunovodja.com/

sta/Novica.aspx?id=114646, 2008. október 9.
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UgyAnAz másképp

A szakszervezetekkel azonban Pahornak – aki, mint láttuk, ellenzékben a kor-
mánypártoknál jobban tudta, hogyan kell lefolytatni az egyeztetéseket velük, de 
ugyancsak koalícióra lépett a Nyugdíjasok Pártjával – sem sikerült megegyeznie. 

Sőt, amikor 2010 októberében a parlament a nyugdíjreform ügyét tárgyalta, nem csupán 
a Nyugdíjasok Pártja ellenezte azt, de a szociáldemokraták közül (akik 2007-ben még 
hibásnak tekintették a nyugdíjreform halogatását) is jó néhányan igen kritikus hangon 
szóltak róla. Egyikük azt kérdezte, hogy vajon kinek használ ez a „rossz törvénytervezet, 
amely elfogadhatatlan az alkalmazottak és a nyugdíjasok számára, ugyanakkor súlyos 
szociális konfliktusokat okoz?”16 Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy ez a tör-
vény is csak lassan és fokozatosan emelte volna a nyugdíjkorhatárt: a férfiaknál 2021-ben, 
a nőknél pedig 2025-ben emelkedne 65 évre. A törvény rendezni kívánta az egészségre 
káros munkát végzők nyugdíjba vonulását is (férfiaknál 40, nőknél 38 éves korhatárral), 
egyebekben pedig magasabb nyugdíjakat ígért.17 A törvény életbe lépése előtt állampol-
gári kezdeményezés alapján megkezdődött a népszavazás előkészülete.

A nyugdíjreform ügye és a kormány néhány más, szerintük válságelhárító intézkedé-
se és törvénye egyre nagyobb elégedetlenséget és vitákat váltott ki. Bár a 2010-es évben 
voltak sikerek – a szlovén GDP az euróövezet GDP-növekedésével többé-kevésbé együtt 
mozgott (de azért 1,2 százalékkal elmaradt annak átlagától), s a munkanélküliség a folya-
matos növekedés ellenére elmaradt az euróövezetben tapasztalhatótól –, és a költségvetés 
hiánya az előző évhez képest 0,5 százalékkal csökkent ugyan, de még mindig 5,5 százalék 
volt, ami Szlovéniában igen magasnak számít. Az ország külső eladósodása megnőtt; 
igaz, még mindig csupán a GDP 40 százaléka körül mozog.18

2011 márciusában a demokráciával elégedetlenek aránya meghaladta a nyolcvan 
százalékot. Ekkor a megkérdezettek 70 százaléka nem támogatta a kormány tevékeny-
ségét. A koalíciós pártok népszerűsége a mélypontra esett vissza: a legnépszerűbb is csak 
7 százalékot ért el. De a legközkedveltebb ellenzéki párt sem kapott volna 12 százaléknál 
többet. A megkérdezettek 48 százaléka nem ment volna el szavazni, 22 százalék bizony-
talan volt.19 Ebből, illetve az újságcikkekből és a fórumokon olvasható hozzászólásokból 
egyértelműen kiderült, hogy az egykor elégedett és bizakodó szlovén társadalom az 
általános kiábrándultság és elégedetlenség állapotába került. Ugyanakkor sajátos ellent-
mondásnak lehetünk tanúi. Miközben a szlovén közvélemény élénken ellenzi az ország 

16 „Predlog pokojninskega zakona gre v nadaljnjo obravnavo”. Siol.Slovenija, http://www.siol.net/
slovenija/novice/2010/10/poslanske_skupine_s_stevilnimi_predlogi_za_boljsi_pokojninski_zakon.
aspx, 2010. október 19.

17 „Postopen dvig upokojitvene starosti”. Vlada.si, http://www.vlada.si/si/teme_in_projekti/
izhod_iz_krize/strukturni_ukrepi/reforma_pokojninskega_sistema/kaj_predlagamo/postopen_
dvig_upokojitvene_starosti/. Letöltés ideje: 2011. május 18.

18 Banka Slovenije. Letno poročilo 2010. Ljubljana: Banka Slovenije, 2011.
19 „Politbarometer 03/2011”. CJM, http://www.cjm.si/sites/cjm.si/files/file/raziskava_pb/pb_mar_2011.

pdf, 2011. március.
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eladósodását, s még a csekély adósságemelkedés is komoly kritikákat vált ki, a lakosság 
és a politikai erők egy része hallani sem akar a megszorításokról és a nyugdíjreformról, 
pedig ezeket csak további hitelfelvételekkel lehetne ideig-óráig elodázni.

Közben a kormány, nem látván más cselekvési lehetőséget, tovább folytatta azon in-
tézkedések és törvények életbeléptetésére vonatkozó erőfeszítéseit, amelyekről már jó 
ideje lehetett tudni, hogy nem népszerűek. Szlovéniában a vitás kérdésekről gyakran ren-
deznek népszavazást. 2011 első felében négy kérdésben került erre sor. Az elsőn, 2011. 
április elején a választópolgárok 33,44 százaléka vett részt, s 80,16-uk elutasította azt 
a törvényt, amit a parlament 2010. november 16-án fogadott el az alkalmi és időszakos 
munkák szabályozásáról.20

Ennél a vereségnél azonban sokkal nagyobb problémát jelentett az, hogy időközben 
három másik törvényről is népszavazást kezdeményeztek, illetve az, hogy kilépett a ko-
alícióból a Nyugdíjasok Pártja. Már ebben az időben felmerült a kormány bukásának 
lehetősége. A párt nyolc okot hozott fel a kilépésre, ezek mindenekelőtt a nyugdíjasok 
szociális helyzetének romlására vonatkoztak; ezek között említették a kormány új nyugdíj-
törvény-javaslatát is, valamint a párt számára nem megfelelő káderpolitikát.21 Az említett 
három népszavazási téma egyike az új nyugdíjtörvény tervezete volt. A törvényjavaslat 
elleni népszavazást a szakszervezetek kezdeményezték, s éppígy ők álltak a feketemunka 
kifehérítése ellen hozott törvény népszavazásra bocsátása mögött is.22 A harmadik kérdés 
a parlament által 2011. február 4-én elfogadott, a levéltári törvény módosításának elutasí-
tására vonatkozott.

A két fél persze folyamatosan azt bizonygatta, hogy a saját álláspontja szolgálja a 
társadalom javát, míg a másik oldal elképzelése mindenféle károkat okoz az egyéneknek 
éppúgy, mint a társadalom egészének. Eközben a racionális érvek keveredtek az átlátszó 
propagandaszövegekkel, illetve a pártmegfontolásokkal. A szakszervezetek azt állítot-
ták, hogy a válságot nem a nyugdíjak és a munkásoknak adott fizetések okozták, hanem 
a tőke mohósága.23 A kormány azt üzente nekik, hogy ha nem tartják elfogadhatónak 
a kormány nyugdíjreformra vonatkozó javaslatát, akkor javasoljanak ők olyat, amely 
egyszerre biztosítja a költségvetés fenntarthatóságát és valamennyi generáció számára a 
biztos öregséget.24 Az értelmiségiek és a közgazdászok egy része azt bizonygatta, hogy a 
szlovén gazdaság és az ország fejlődése veszélybe kerül, ha nem lesznek strukturális re-
formok. A legismertebb – a nemzetközi sajtó által is felkapott – ilyen eset a Nemzeti Bank 
elnökének 2011. május 27-én elhangzott állítása. Kranjec azt mondta: „Jelenleg a szlovén 
helyzet nem hasonlítható össze a görögországival, az írországival és a portugáliaival. De 
csak egészen kis lépés hiányzik a (még éppen) megfelelőtől a kritikusabb szituációig.”25 

20 „Na referendumu prepričljivo slavili nasprotniki zakona o malem delu”. Siol.net, http://www.siol.net/
slovenija/novice/2011/04/referendum_statistika.aspx, 2011. április 10.

21 „Resolucija sveta DeSUS o referendumu o pokojninski reformi in o izstopu iz koalicije”. Desus.si, 
http://www.desus.si/?nav=6&blog=558, 2011. május 10.

22 Peter Jančič – Mario Belovič: „Junija bo mogoče dvojni ali celo trojni referendum”. Delo.si, http://
www.delo.si/novice/politika/junija-bo-mogoce-dvojni-ali-celo-trojni-referendum.html, 2011. április 12.

23 Dušan Semolič: „Krizo je povzročil pohlepen kapital, ne pa pokojnine in delavske plače”. Dnevnik.si, 
http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042441568, 2011. május 1.

24 „Pahor: Sindikati naj predlagajo kompromisno rešitev, če jo imajo”. RTV.slo, http://www.rtvslo.si/
slovenija/pahor-sindikati-naj-predlagajo-kompromisno-resitev-ce-jo-imajo/257875, 2011. május 19.

25 Boris Šuligoj: „Guverner Kranjec: »Zelo majhen korak do kritične situacije«”. Delo, http://www.delo.
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Ezt az üzenetet a szlovén hírügynökség, s nyomában a hazai és a nemzetközi sajtó is így 
foglalta össze: „Szlovénia Görögország, Portugália és Írország útjára kerülhet.”26 A pénz-
ügyminisztérium túlzónak nevezte a bankelnök állítását. Tekintettel arra, hogy egy ilyen 
kijelentés kedvezőtlenül befolyásolhatja Szlovénia hitelképességének megítélését, és nem 
valószínű, hogy a bankelnök ennek ne lenne tudatában, azt kell feltételezni, hogy Kranjec 
ezen a módon próbált nyomást gyakorolni mind a kormányra, mind a lakosságra.

A lakosság hozzáállását nagyon jól összefoglalta az egyik szlovén szociológus (ko-
rábban liberális politikus). Szerinte Szlovénia függetlenségének elnyerése után a szlovén 
társadalom a körülmények kedvező egybeesése miatt igen gyors fejlődést tudott felmutatni, 
igen sokan gyarapodtak anyagilag. Ennek következtében viszont a lakosság hozzászokott 
az életszínvonal állandó növekedéséhez, elvárásai rendkívül nagyok lettek, és most nem 
képes elfogadni, hogy a külső és belső körülmények megváltoztak, s ez azt jelenti, hogy 
vége annak az időnek, amikor mindent meg lehetett kapni. Sőt, valamennyire még vissza 
is kell lépni. Úgy vélte, eltelik még egy kis idő, amíg a szlovén társadalom ráébred arra, 
hogy elérkezett a lehetőségei határaihoz. Károsnak nevezte, hogy az alkotmány lehetővé 
teszi, hogy szinte bármilyen kérdésben népszavazást lehet kiírni.27 Ehhez az értékeléshez 
annyit tennék hozzá, hogy a szlovén társadalom mindig is rendkívül követelőzően lépett 
fel a politikusokkal szemben. Többségük nem tudatosan, de valójában a hatvanas, illetve 
nyolcvanas évek balliberális – a 68-as párizsi diákmozgalomból kölcsönzött – ellenzéki 
jelszavát tette magáévá: „Legyünk realisták, követeljük a lehetetlent!”.28 Azt, hogy ez a 
gondolkodásmód mennyire jelen van ma is, mutatja, hogy a különböző diákmozgalmak 
még napjainkban is szívesen élnek vele,29 és az emberek a különböző bel- és külpolitikai 
kérdésekben (például a horvát határvita ügyében, stb.) nem csupán maximalista, de igen 
gyakran teljesíthetetlen követeléseket fogalmaznak meg.

Arról, hogy az alkotmánybíróság miért engedélyezte a népszavazásokat, ugyancsak 
komoly viták folytak. Az alkotmánybíróság elnöke elutasította a kritikákat, mondván, 
őnekik azt kellett vizsgálniuk, hogy a törvény bukása alkotmányellenes helyzetet te-
remt-e. Mivel ezt nem lehetett kimondani, egyszerűen nem tehettek mást, csak azt, hogy 
engedélyezték a népszavazást. Az alkotmánybíróság nem vizsgálhatja azt, hogy maga a 
népszavazásra bocsátott törvény jó-e vagy sem, az nem tartozik az illetékességi körébe. 
Megjegyezte azonban, hogy – bár a közvélemény-kutatásokból pontosan lehetett tudni, 
hogy milyen eredmény várható – „mivel a szlovénok általában okosan, bölcsen és racio-
nálisan reagálnak, engem egy másfajta eredmény sem lepett volna meg.30

si/gospodarstvo/makromonitor/guverner-kranjec-zelo-majhen-korak-do-kriticne-situacije.html, 2011. 
május 27.

26 „Kranjec: Slovenija bi lahko šla po poti Grčije, Portugalske, Irske”. Siol.net, http://www.siol.net/
gospodarstvo/2011/05/kranjec_slovenija_bi_lahko_sla_po_poti_grcije_portugalske_irske.aspx, 
2011. május 27.

27 „Jure Trampuš: Dr. Slavko Gaber, sociolog”. Mladina, http://www.mladina.si/tednik/201118/dr__
slavko_gaber__sociolog, 2011. május 6.

28 „Letošnja pesniška Jenkova nagrada Ivu Svetini za zbirko Sfingin hlev”. Siol.net, http://www.siol.net/
kultura/novice/2010/10/letosnja_pesniska_ jenkova_nagrada_ivu_svetini_za_zbirko_sfingin_hlev.
aspx, 2010. október 21.

29 „Bodimo realisti, zahtevajmo nemogoče”. ŠOU v Ljubljani, http://www.sou-lj.si/novo/dokumenti/
Program_predsedstva_SOU_v_Ljubljani.pdf.

30 Majda Vukelić: „Predsednik ustavnega sodišča: Gaspari je šel predaleč”. Delo.si, http://www.delo.si/
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Az alkotmány egyik megalkotója, a sokak által még ma is nagyra becsült France 
Bučar ugyancsak kritikusan nyilatkozott a szlovén belpolitikai helyzetről. Azokra utalva, 
akik kétségbeesésükben kiábrándultak a demokráciából, a következőt mondta. „Az a baj, 
hogy egyetlen okos elképzelés sem képes győzedelmeskedni. A politikai erők oly módon 
semlegesítik egymást, hogy semmi sem történik. (…) Ma is azt állítom, hogy a parla-
mentáris demokrácia lényege a politikai pártokban van. Nem a jogi berendezkedéssel van 
probléma, hanem a társadalmi erők elosztásával. A politikai pártok minden fontosabb 
döntést kisajátítottak. Ebben az országban semmiről sem lehet nélkülük dönteni. (…) 
A demokrácia lényege éppen abban van, hogy a társadalmi erő arányosan és egyenletesen 
oszlik meg. Nálunk azonban úgy van, ahogy a pártállamban volt, minden döntést egyetlen 
központban hoznak meg, a társadalom többi része pedig nem jut szóhoz.”31 Bučar sajnos 
nem fejtette ki, hogy a társadalom miképpen alakíthatja át a meglévő pártokráciát az ál-
tala elképzelt valódi demokráciává.

A kormányfő és az ellenzék vezére május 12-én megbeszélést folytatott egymással, de 
abból, hogy erről semmi sem került nyilvánosságra, világos volt, hogy az álláspontok nem 
közeledtek.32 Amíg a kormány a kedvezőtlen közvélemény-kutatási adatok ellenére is ki-
tartott elképzelései mellett, addig az ellenzék fölsorakozott a szakszervezeti követelések 
mögött. A legnagyobb ellenzéki párt szerint a kormány nyugdíjreformja az eddiginél is 
átláthatatlanabb, nem ösztönző jellegű és igazságtalan.33 A feketemunka szabályozásával 
kapcsolatban az ellenzők azt állították, hogy azzal azokat büntetik, akik a szomszéd-
juknak akarnak segíteni a ház körüli munkákban34 – a kormány viszont kétségbeesetten 
bizonygatta, hogy a törvénynek egyáltalán nem ez a célja.35

Tovább rontotta a kormány helyzetét a levéltárakra vonatkozó törvény. Az ellenzők 
ugyanis azzal érveltek, hogy az szűkíti a betekintés lehetőségét, ezzel is védelmezi az 
egykori állampárt kiszolgálóit. Így a már korábban is kommunistázók tábora, amely a 
jobboldal veresége után felerősödött, tovább növekedett (a köztársasági elnökre is rávetült 
a gyanú árnyéka). Ráadásul erre egy nagyon jól felhasználható példa is kínálkozott. Az 
egyik volt ellenzéki gondolkodó azt követelte, hogy megnézhesse az 1975 és 1986 között 
keletkezett anyagok egy részét. Bár az anyagnak az érvényes törvény értelmében már a 
Szlovén Levéltárban kellene lennie, még mindig a titkosszolgálat őrzi, és persze nem adja 
ki. Az új törvény pedig még ehhez az állapothoz képest akart szigorítani.36

novice/referendum/predsednik-ustavnega-sodisca-gaspari-je-sel-predalec.html, 2011. június 6.
31 „Bučar: Nobena pametna ideja pri nas ne more prodreti”. RTV.slo, http://www.rtvslo.si/slovenija/

bucar-nobena-pametna-ideja-pri-nas-ne-more-prodreti/257746, 2011. május 17.
32 „Pahor in Janša intimno”. Mladina.si, http://www.mladina.si/dnevnik/12-05-2011-

pahor_in_ jansa_intimno/.
33 Mario Belovič: „Sindikalni fronti proti superreferendumu se je pridružila opozicijska SDS”. Delo.

si, http://www.delo.si/novice/referendum/sindikalni-fronti-proti-superreferendumu-se-je-pridruzila-
opozicijska-sds.html, 2011. május 16.

34 Mazej Kukovičeva: „Z zakonom o delu na črno kaznujemo malega človeka”. RTV.slo, http://www.rtvslo.
si/slovenija/mazej-kukoviceva-z-zakonom-o-delu-na-crno-kaznujemo-malega-cloveka/257876, 2011. 
május 19.

35 Skupaj ustavimo delo in zaposlovanje na črno – za svetlo prihodnost. http://www.mddsz.gov.si/
si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/delo_na_crno/httpwwwmddszgovsisidelovna_
podrocjatrg_dela_in_zaposlovanjedelo_na_crno/. Letöltés ideje: 2011. május 18.

36 Ni. Č.: Igor Omerza bo Arhiv RS ponovno povprašal po dokumentih SDV. http://www.delo.si/novice/
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Janša kifogásolta, hogy a kormány immár harmadik éve többet költ, mint azt a be-
vételek lehetővé tennék, s a hiányt a külföldi hitelekből fedezi. „A mi intézkedéseinkkel 
már kint lennénk a válságból, hiszen növelnénk a munkahelyek számát. Jelenleg viszont 
mintegy 6-7 ezer vállalat számlái blokkolva vannak.” Arra kérdésre, hogy vajon nem 
túlságosan utópikus-e az az elképzelése, hogy hatvanezer munkahelyet – nem is a mi-
nimálbér szintjén, hanem átlagbérrel – őriznének meg, számomra kissé rejtélyesen így 
válaszolt: „Néhány napja beszéltem a lett kormány képviselőjével. Ők a külügyminiszté-
riumban az emberek 30 százalékát elbocsátották. A fizetések most már emelkednek, és 
az emberek most már el is helyezkednek. Összébb húzták az övet. Mi pedig eladósodunk. 
Közben pedig minden elvesztett munkahely négyszeres vesztséget okoz.”37

A népszAvAzás Után

Tény, hogy a nemzetközi pénzügyi szervezetek már a népszavazás előtt ismételten 
igen kritikusan nyilatkoztak a Szlovéniában kialakult makrogazdasági helyzetről. 
Az OECD szerint, ha Szlovéniában nem lesz nyugdíjreform, akkor annak hosszú 

távú költségvetési nehézségek lesznek a következményei. Az IMF (Antonio Spilimbergo) 
már márciusban a következőkre figyelmeztetett: „Ha nem fogadják el a reformokat, ak-
kor megemelkednek a nemzetközi pénzpiacon felveendő kölcsönök költségei, a jövőben 
pedig csökkenhet Szlovénia hitelminősítési besorolása is. (…) A nyugdíjreform nélkül a 
hitelfelvételi költségek emelkedése nem a jövőben fenyeget, hanem azonnal.” Az egyik 
kormányhivatal vezetője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a hitelfelvétel költségei 
máris emelkedtek, s ha a hitelminősítési besorolás nem is romlik, a nyugdíjreform elma-
radása esetén a költségek további növekedésével kell számolni.38

Az Európai Bizottság épp a népszavazás másnapján tette közzé Szlovénia Nemzeti 
Programjának értékelését. Ebben egyebek között azt állapította meg, hogy a külső adós-
ság 2014-re a GDP 48 százalékára szökik fel; hat pontban foglalta össze Szlovénia idei és 
jövő évi teendőit, s az egyik legnagyobb kihívásnak nevezte a nyugdíjreform ügyét.39

A szlovén reakciók meglehetősen vegyesek voltak. Többen is úgy vélekedtek, hogy 
ez a kormány a néptől semmilyen kérdésre sem kapna igenlő választ: „Ha azt mondaná, 
hogy a nap 24 órából áll, akkor is azt kérdeznék, hogy vajon igaz-e ez” – állította egy 
korábbi alkotmánybíró.40

A közgazdászok egy része az IMF szakértőihez hasonlóan vélekedett. Más részük a 
borúlátó nemzetközi jóslatokkal ellentétben úgy vélte, rövid távon nem lesznek súlyos 

slovenija/igor-omerza-bo-arhiv-rs-ponovno-povprasal-po-dokumentih-sdv.html . 2011. június 6. 
37 „Janez Janša: Še vedno merimo na 50+ in »koalicijo razuma«”. RTV.slo, http://www.rtvslo.si/slovenija/

janez-jansa-se-vedno-merimo-na-50-in-koalicijo-razuma/257835, 2011. május 18.
38 Anja Hreščak: „IMF in OECD: Pokojninska reforma bi bila nujna”. Dnevnik, http://www.dnevnik.si/

novice/slovenija/1042450177, 2011. június 7.
39 „Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the National Reform Programme 

2011 of Slovenia and delivering a Council Opinion on the updated stability programme of Slovenia, 
2011–2014”. European Commission, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/recommendations_2011/
swp_slovenia_en.pdf, 2011. június 7.

40 Majda Vukelić: „Če bi ta vlada rekla, da ima dan 24 ur, ji ne bi verjeli”. Delo.si, http://www.delo.si/
novice/referendum/ce-bi-ta-vlada-rekla-da-ima-dan-24-ur-ji-ne-bi-verjeli.html, 2011. június 7.
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problémák, hiszen a nyugdíjreform kitűzött céljainak csak tíz év múlva kell megvalósulni-
uk. Ugyanakkor ők is úgy vélték, hogy megnövekednek a költségvetés nyugdíjkiadásai, s 
hogy a reformot mielőbb be kell vezetni. A nemzetközi trendekkel gyakran szembefordu-
ló, külföldön is ismert Jože Mencinger így foglalta össze a véleményét: „A referendum(on 
feltett kérdések) elutasítása értelmetlen cselekedet, értékelésem szerint a kormány ügyet-
lenségének és az ellenzék skrupulus nélküliségének következménye, ez utóbbi ugyanis 
úgy véli, hogy minél rosszabb, annál jobb. Annak, hogy a nyugdíjreform nem lép életbe, 
azonnali következményei valójában nem lesznek. A reform ügye oda jutott, hogy három 
rossz megoldás közül a legkisebb rosszat kell választani. A három rossz megoldás pedig: 
a nyugdíjak fizetésekhez viszonyított értékének csökkentése, a nyugdíjjárulék emelése és 
a nyugdíjkorhatár emelése. A harmadik megoldás összhangban van a demográfiai mozgá-
sokkal és azzal, ami az európai országokban történik, ezért ennek elutasítása értelmetlen. 
Szélesebb összefüggésben nézve, a szlovén közfinanszírozás helyzete végül is nem olyan 
rossz, mint ahogy gyakran mondják. Szlovénia az állami adósságokat tekintve Európában 
a legkevésbé eladósodott országok közzé tartozik. Kétségtelen tény, hogy a nyugdíjrend-
szer átalakításával foglalkozni kell. Úgy gondolom, hogy a jövőben ugyanebbe az irányba 
kell majd haladni, mert akármilyen számítást is végzünk, azt állapíthatjuk meg, hogy ez 
az egyetlen megoldás.”

Maga Pahor úgy vélte, hogy itt senki sem győzött. Szerinte kormánya az ígéretéhez 
híven gyökeres változásokba fogott, de amikor a szakszervezetek és a nyugdíjreform más 
ellenfelei bejelentették a népszavazást, „azonnal világos volt, hogy ezt a népszavazást 
nem lehet megnyerni”. Szerinte a választók a változásokat részben „általános elégedetlen-
ségből”, részben az azokkal való egyet nem értés miatt utasították el. A kormányról szóló 
bizalmi szavazást a hamarosan elfogadásra előterjesztendő intervenciós törvény sorsához 
kötötte. Tekintettel arra, hogy az intervenciós törvény valószínűleg újabb megszorításokat 
eredményez, nem lehetetlen, hogy a szakszervezetek azt is népszavazásra bocsátják.41

Az egyik liberális koalíciós párt (LDS) vezetője meglehetősen határozatlanul csupán 
annyit közölt, hogy hosszú beszélgetésen várnak választ a kormányfőtől arra, hogy mi le-
gyen a továbbiakban.42 A másik liberális koalíciós párt ennél határozottabb volt és közölte, 
ha a Szociáldemokrata Párt legkésőbb „június 25-ig (a szlovén függetlenség kikiáltásának 
20. évfordulója) nem terjeszti elő a kormány alapvető átalakítására vonatkozó javaslatát, 
amely tartalmazza a tartalmi feladatokat érintő, világosan kialakított prioritásokat és azo-
kat a megfontolásokat, hogy miképpen kell e feladatokat sikeresen végrehajtani”, akkor a 
párt kilép a koalícióból.43 Bár a párt egyes tagjai a kormány átalakítását korábban Pahor 
távozásával kötötték össze, ezúttal mégsem léptek fel ilyen igénnyel.

Janša, akárcsak korábban, továbbra is az előrehozott választásokban látja a megoldást. 
Kárhoztatja ellenfelét, aki még most sem akarja tudomásul venni, hogy le kell monda-
nia. „Ez azt jelenti, hogy egy magába forduló, teljesen alkalmatlan, kvázi igazgató elittel 

41 Anže Božič – Anuška Delić: „Premier Pahor: »Mi smo svoje delo opravili«”. Delo.si, http://www.delo.
si/novice/referendum/premier-pahor-mi-smo-svoje-delo-opravili.html, 2011. június 5.

42 „Kresal: Od Pahorja pričakujem dolg pogovor, kako naprej”. LDS.si, http://www.lds.si/si/arhiv/
zapisi/10032/detail.html, 2011. június 6.

43 „Svet stranke za izstop iz koalicije in vlade”. Zares.si, http://www.zares.si/svet-stranke-za-izstop-iz-
koalicije-in-vlade/, 2011. június 8.; ’Zares in LSD se odrekata Pahorju”. Mladina, http://www.mladina.
si/dnevnik/08-06-2011-zares_in_lsd_se_odrekata_pahorju/, 2011. június 8.
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állunk szemben, amelyik önmagával veszekszik, tanácskozik, és nem látja, hogy ég a 
ház” – mondta Janša,44 aki a nyugdíjreform elleni fellépésével maga is hozzájárult ahhoz, 
hogy ne csak az alkalmatlan kormányzó elit körül, de egész Szlovéniában is kigyulladjon a ház.

Ami igazán érdekes, hogy Janša egyik legkeményebb ellenfele, a baloldal fontos támo-
gatója, Ljubljana polgármestere, Zoran Janković ugyancsak úgy vélte, hogy a problémát 
előrehozott választásokon kell megoldani, de szerinte azon nem Janša győz majd.45

zárszó

Nem tudjuk, miképpen alakul a közeljövőben Szlovénia sorsa. Az azonban bi-
zonyos, hogy mind a politikai osztály, mind a lakosság mentalitásában jelentős 
változásnak kell beállnia. A következő kormánynak, bárkik is hozzák azt lét-

re, a mostaninál összetartóbb, határozottabb, kevésbé korrupt politikusokból kell állnia: 
olyanokból, akik képesek elfogadtatni a lakossággal a körülmények megváltozásából, 
kedvezőtlenné fordulásából következő keserű pirulákat. Biztos, hogy ez nagyon ne-
héz feladat. Azt a liberális értelmiségiek is látják, hogy valami ilyen jellegű fordulatra 
van szükség. Arra utalva, hogy Janša nemrég felszólalt azon az ünnepségen, amelyet a 
Nemzetközi Köztársasági Intézet (IRI) rendezett Ronald Reagan 100. születésnapja al-
kalmából, a liberális Mladina című hetilap így ír: „Janša még mindig a kommunistákat 
üldözi éppúgy, mint Reagan tette. Janša neoliberális intézkedéseket jósol, az adók csök-
kentését, elbocsátásokat. (…) Szlovéniában ma csak két politikai alternatíva látható. Ha 
letisztítjuk a közvélemény Borut Pahor körül felhalmozódott ballasztját, akkor csak a 
politikai programok maradnak. A baloldali kormány (túlságosan is) bágyadtan áll ki a 
szociáldemokrata értékek mellett, a jobboldali alternatíva pedig karcsú államot kínál. 
A baloldali a szociális igazságosságról beszél, a jobboldali pedig a termelékenység növe-
léséről. A baloldali kormány a családjogi törvényt a modern időkhöz igazítja, a jobboldali 
ellenzék pedig visszatuszkolja a múltba.”46

Tételezzük fel, hogy az elemzőnek igaza van. Akkor már csak két kérdés marad meg-
válaszolatlanul. Az egyik, hogy vajon miképpen hajtaná végre hitelesen és a lakosság 
támogatását bírva egy valóban korszerű és a szociáldemokrata értékekhez ragaszkodó 
párt, illetve kormány a Szlovénia előtt álló (a nemzetközi közösség által elvárt) neoli-
berális, konzervatív jellegű feladatokat? Erre irányuló eddigi kísérletük nem bizonyult 
meggyőzőnek.

Az viszont ugyancsak kérdés, hogy miképpen fog az esetleg mégiscsak hatalomra 
kerülő jobboldal úgy végighaladni a Mencinger által is kijelölt egyetlen úton, hogy a saját 
maga által hangoztatott elvekkel se kelljen szembefordulnia, (úgy bocsássanak el alkal-
mazottakat, hogy közben növekedjen a munkahelyek száma), illetve, hogy ugyanakkor a 
lakosság egyetértésével hozza meg a kínos döntéseket.

44 „Janša o vladi: Vase zagledana, popolnoma nesposobna, kvaziupravljalska elita”. Dnevnik.si, http://
www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042450129, 2011. június 6.

45 Jaka Elikan – Jurij Šimac: „Janković: Nekaj je treba spremeniti”. Finance.si, http://www.finance.
si/314646/Jankovi%E6-Nekaj-je-treba-spremeniti, 2011. június 6.

46 Jure Trampuš: „Prihaja poveljnik”. Mladina, http://www.mladina.si/tednik/201121/prihaja_poveljnik, 
2011. május 27.
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