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Szilágyi Imre                               Szlovénia leminősítése

Szlovénia gazdaSági mutatói

A következő hír járta be 2011. november 11-én a szlovén, a magyar és a világsaj-
tót: „Az irányadó, tízéves lejáratú szlovén állampapír hozama pénteken átlépte 
az államadósság finanszírozhatóságát tekintve veszélyesnek számító 7 százalé-

kos határt”.1 Ez a hír több szempontból is mellbevágó. Egyrészt azért, mert nagyjából 
ugyanabban az időpontban, amikor ez az esemény bekövetkezett, a tízéves lejáratú német 
állampapírok hozama 1,80 százalékon állt.2 A német gazdasággal sok szálon összefonódó 
Szlovénia a 2008-ban kezdődő válságig folyamatosan arra törekedett, hogy gazdasági és 
pénzügyi politikája a német törekvésekkel legyen összhangban. Most mégis úgy tűnik, 
hogy november 11-én abba a kategóriába került, amelyben Görögország, Portugália és 
Írország található. Ezek az országok nagyjából abban az időben, amikor állampapírjaik 
hozama elérte a hét százalékot, arra kényszerültek, hogy az IMF-hez és az EU-hoz fordul-
janak segítségért. Az Európai Bizottság egyik szóvivője azt hangsúlyozta, Brüsszelben 
nem kételkednek abban, hogy Szlovénia külső segítség nélkül is képes lesz a probléma 
megoldására.

Ha megnézzük Szlovénia néhány fontos gazdasági mutatóját, akkor nem csupán ezt 
a vélekedést tekinthetjük megalapozottnak, de az is különösnek tűnhet, hogy az ország 
ebbe a kategóriába került. A szlovén államadósság a számítások szerint nagyjából a GDP 
45 százaléka körül van, és elemzők úgy vélik, jövőre is épp csak meghaladja annak 50 
százalékát, s 2013-ban sem éri majd el az 55 százalékot – azaz még akkor is alatta ma-
rad a maastrichti kritériumok által elfogadhatónak tekintett 60 százalékos maximumnak. 
Másrészt ez a 45 százalék messze elmarad az említett problematikus országok adóssá-
gától, amelyek az éves GDP-t meghaladó mértékű tartozást halmoztak fel. De nem éri el 
az euróövezet átlagát sem – ami a GDP 88 százaléka –, s elmarad a mintának tekintett 
Németország 81 százalék körüli államadósságától is.3 A szlovén GDP várható növekedése 
2011-ben 1,5 százalék, ami némileg kevesebb, mint az euróövezet átlaga (1,8 százalék), 
2012-re azonban az elemzők 2 százalékos növekedést várnak, ami viszont meghaladná az 
eurózóna 1,4 százalékos emelkedését.4 Az infláció mértéke 2011 első nyolc hónapjában a 
második legalacsonyabb (1,2 százalék) az euróövezeten belül. Igaz, ennek értékelésénél 
azt is figyelembe kell venni, hogy Szlovénia mellett a legalacsonyabb inflációs rátát éppen 
két válság sújtotta országban érték el: Írországban egy százalékos, Görögországban 1,4 
százalékos inflációt mértek.5 Szlovénia számos nemzetközi elemzés szerint is jól teljesített. 

1 „A szlovén állampapírhozamok is a kritikus 7% felett”. Privátbankár, http://privatbankar.hu/kotveny/
a-szloven-allampapirhozamok-is-a-kritikus-7-felett-241969, 2011. november 11.

2 Je. G. – Pi. K.: „Donosnost slovenskih obveznic presegla sedem odstotkov”. Delo.si, http://www.
delo.si/gospodarstvo/makromonitor/donosnost-slovenskih-obveznic-presegla-sedem-odstotkov.html, 
2011. november 11.

3 Božo Mašanović: „Slovenski dolg raste čez polovico BDP”. Delo.si, http://www.delo.si/gospodarstvo/
makromonitor/slovenski-dolg-raste-cez-polovico-bdp_2.html, 2011. november 10.

4 „Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2011”. UMAR, http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_
upload/napovedi/jesen/2011/jngg_2011_1.pdf, 2011. szeptember.

5 Je. G.: „V Sloveniji inflacija med najnižjimi v evro območju”. Delo.si, http://www.delo.si/gospodarstvo/
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Németország legrégebbi bankja, a Berenberg Bank, amely évente értékeli az euróövezet 
tizenhét országának gazdasági klímáját és teljesítményét, 2011. november közepén meg-
jelent összefoglalójának általános értékelésében Szlovéniát az elismerésre méltó ötödik 
helyre sorolta be.6 A gazdaság említett adatai tehát önmagukban nem indokolják azt, 
hogy Szlovéniát a kockázatos országok körébe sorolták. Az alábbiakban megvizsgálom, 
hogy milyen külső és belső okok játszhattak szerepet a leminősítésben.

A lehetséges külső okok

A jelenlegi európai gazdasági helyzetben biztosra vehetjük, hogy a leminősítés né-
hány oka külső tényezőkre vezethető vissza. Mindenekelőtt Olaszországra kell 
utalni. Egyrészt azért, mert az olaszok is komoly válságban vannak, másrészt 

azért, mert Olaszország Szlovénia első számú kereskedelmi partnere.7 Érdemes figyelem-
be venni Róna Péter közgazdász vélekedését is. Ő úgy vélte, hogy a görög mentőcsomag 
„egy hatalmas privatizációról szól, amelyben a vízművek, a villamos energia és a kikötők 
is szerepelnek az eladásra váró tételek között”.8 Emlékeztetett arra is, hogy a válság miatt 
az IMF levélben szólította fel Berlusconit, „Olaszország nevezze meg, hogy évenként mi-
ként tud 5 milliárd euró állami vagyont, ingatlant eladni, amely összeget teljes mértékben 
az adósság törlesztésére fordítaná.”

Ebben az összefüggésben érdemes felidézni, hogy Szlovénia azon országok közé 
tartozik, amelyek nem nagyon törekedtek arra, hogy a tulajdonukban lévő vállalatokat 
külföldieknek adják el. Afelől nem lehet kétségünk, hogy vannak olyan pénzügyi körök, 
amelyek szívesen húznának hasznot egy-egy ország nehéz helyzetéből, illetve amelyek 
szívesen vennének olcsó (a szükségből fakadóan gyorsan eladandó) állami cégeket. Azt 
azért érdemes megjegyezni, hogy az egyik leghíresebb pénzügyi manipulációval kap-
csolatos esetben, Soros Györgynek az angol font elleni fellépésében is az angolok maguk 
követték el az alapvető hibát – „a font felértékelve került az ERM-rendszerbe9” –, amit 
azután Soros fenntartások nélkül kihasznált.

Utalni kell még a francia példára is. November 10-én a Standard and Poor’s intézet 
„tévedésből” leminősítette a francia kormány kötvényeinek osztályzatát.10 Ez a „tévedés” 
különösen akkor érdekes, ha tudjuk, hogy mintegy tíz nappal később a Moody’s elemzője 
így vélekedett: „Az egyre emelkedő francia állampapírhozamok felerősítik az ország költ-
ségvetési problémáit egy eleve bizonytalan növekedési környezetben”.11 Azt ugyan nem 

makromonitor/v-sloveniji-inflacija-med-najnizjimi-v-evro-obmocju.html, 2011. szeptember 15.
  6 Holger Schmieding et. al.: „The 2011 Euro Plus Monitor: Progress Amid the Turmoil”. the Lisbon 

council, http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/68-the-2011-euro-plus-monitor.html, 
2011. november 15.

  7 „A szlovén állampapírhozamok…”.
  8 P. Horvát Csaba: „Egy éven belül leválthatják Orbán Viktort?”. Mindennapi, http://www.mindennapi.

hu/cikk/tarsadalom/egy-even-belul-levalthatjak-orban-viktort-/2011-11-11/9523, 2011. november 11.
  9 „Soros kontra font”. fn 24, http://fn.hir24.hu/gazdasag/2010/03/12/soros_kontra_font/, 2010. március 16.
10 „Tévedésből leminősítette a franciákat az S&P”. Portfolio.hu, http://www.portfolio.hu/gazdasag/

tevedesbol_leminositette_a_franciakat_az_s&p.158187.html, 20111. november 10.
11 „Egekben a francia csődkockázat, a Moody’s a ludas”. Portfolio.hu, http://www.portfolio.hu/gazdasag/



Szilágyi Imre                               Szlovénia leminősítése

2011. november 25.            5

tudjuk, hogy vannak-e olyan pénzügyi csoportok, amelyek hasznot húztak a Standard and 
Poor’s „tévedéséből”, de azt igen, hogy Franciaország leminősítése augusztus eleje óta 
sejthető volt.12 Amint arra Oli Rehn is felhívta a figyelmet, „az adósságválság az eurózóna 
magvát is sújtja”.13

Az említetteket figyelembe véve, de mielőtt elragadna bennünket a karvalytőke mo-
hóságáról szóló diskurzus, fontoljuk meg, hogy vannak-e olyan jelenségek a szlovén 
gazdaságban és politikában, amelyek némileg más megvilágításba helyezik az eddig el-
mondottakat, s esetleg magyarázatul szolgálnak a kialakult helyzetre.

A belső okokról

Az előző részben felsorolt kedvező gazdasági adatokhoz hozzá kell tennünk még a 
következőket. A szlovén költségvetés hiánya, amely 2008-ban még csak a GDP 
1,8 százalékát érte el, 2011-ben és 2012-ben nem csupán meghaladja az európai 

átlagot (idén 4,1, jövőre 3,4 százalék), de a görög és az ír után a harmadik legmagasabb 
Európában: 2011-ben várhatóan 5,7 százalék lesz, és még 2012-ben is csak 5,3 százalékra 
csökkenhet.14 A szlovén államadósság adata – amint fentebb említettem – kedvező ugyan, 
dinamikája azonban már egyáltalán nem az, sőt perspektivikusan szemlélve valóban ad 
némi aggodalomra okot. Ez az adósság ugyanis 2008-ban még a GDP-nek mindössze 
21,9 százalékát tette ki,15 ami azt jelenti, hogy Szlovénia három év alatt megduplázta 
adósságállományát. A jelek szerint a nemzetközi pénzügyi köröket egyfelől az említett 
két fontos nemzetgazdasági adat és azok jövőbeli alakulása, másfelől pedig a szlovén po-
litikai osztály, a gazdasági szereplők, illetve a társadalom azzal kapcsolatos magatartása 
aggasztja.

Az egész probléma nagyjából az elmúlt másfél évben eszkalálódott. A szlovén kor-
mány, amely a romló nemzetközi gazdasági helyzetben egy ideig hitelekből igyekezett 
megőrizni a társadalmi békét, 2010 nyarán már a szakszervezetekkel egyezkedve töreke-
dett a népgazdasági egyensúly megteremtésére. A szakszervezetek azonban kíméletlen 
érdekvédőnek bizonyultak, s 2011 tavaszán – amint erről korábban már beszámol-
tam16 – a lakosság a támogatásukkal népszavazásokon utasította el, hogy a kormány 
megszorítások árán biztosítsa a gazdasági egyensúlyt, illetve a maastrichti kritériu-
mok betartását. A nemzetközi pénzügyi körök májusban arra figyelmeztették a szlovén 
kormányt és a lakosságot, hogy az egyensúly érdekében feltétlenül szükség van a nyug-
díjreformra, a szlovén nép mégis elutasította a végrehajtását.

egekben_a_francia_csodkockazat_a_moodys_a_ludas.158699.html, 2011. november 21.
12  „Franciaország bukik ki legközelebb az elitklubból?”. Portfolio.hu, http://www.portfolio.hu/users/

elofizetes_info.php?t=cikk&i=153464, 2011. augusztus 7.
13  „Rehn: a válság az eurózóna magvát is sújtja”. Népszava, http://www.nepszava.hu/articles/article.

php?id=493169&referer_id=friss, 2011. november 21.
14 Mašanović: i. m.
15 „Temeljni agregati sektorja država, Slovenija, 2007–2010”. Statistični Urad Republike Slovenije, 

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4214, 2011. szeptember 30.
16 Szilágyi Imre: „Merre tovább, Szlovénia?”. MKI-tanulmányok, No. 15. (2011). http://www.hiia.hu/

pub/displ.asp?id=IBCXEB, 2011. június 22.
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A kínos helyzetbe került kormány úgynevezett intervenciós törvénnyel kívánta elejét 
venni a helyzet további romlásának. Annál is inkább, mert az euróövezetből újabb ag-
gódó figyelmeztetések érkeztek. Nem csupán Herman Van Rompuy, az Európai Tanács 
elnöke, illetve Jean-Claude Juncker, az euróövezet elnöke figyelmeztette a szlovénokat a 
szükséges reformok bevezetésére, de a német kormány is.17 A gazdasági viták nemcsak 
a kormány és az ellenzék, valamint a kormány és a szakszervezetek között folytak, de 
komoly ellentétek feszültek a kormányzaton belül is. Ennek következtében a kormányfő 
nem érte el eredeti célkitűzését: az intervenciós törvény júniusi elfogadtatását.

A viták végül azt eredményezték, hogy Borut Pahor miniszterelnök 2011. szeptember 
20-án az intervenciós törvény elfogadását bizalmi szavazással kötötte össze. Csakhogy a 
pártok többsége ekkor már előrehozott választásokban gondolkodott. Ezért nem csupán a 
legfontosabb ellenzéki párt, a Janez Janša vezette SDS, de a balliberális kormányt június 
óta már csak kívülről segítő liberális Zares sem támogatta az intervenciós törvényt.18

A parlamenti választásokat Danilo Türk államfő 2011. december 4-ére tűzte ki, az 
ügyvezető kormánynak azonban természetesen addig is el kell látnia a folyó ügyeket. 
Mivel a kormány folyamatosan pénzügyi nehézségekkel küzdött, és a nemzetközi pénz-
ügyi körök továbbra is a kialakult helyzet veszélyeire figyelmeztették a kormányt, Pahor 
– a politikusok józan belátására apellálva – ismételten arra törekedett, hogy a parlamenttel 
elfogadtassa az intervenciós törvényt.

2011. október elején, a komoly viták ellenére, ismét a parlament elé kívánta terjeszteni 
a törvényt, amelynek értelmében jövőre befagyasztották volna a fizetéseket, a nyugdíjakat 
és a szociális juttatásokat. A pénzügyminiszter szerint az intervenciós törvény hiánya 
miatt a kormánynak közel háromszázmillió eurónyi plusz kiadással kell számolnia, a 
fejlesztési és a munkaügyi miniszter pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a törvény 
nélkül vagy elhalasztása miatt később még kínosabb, még keményebb intézkedésekre 
lesz szükség. Az egyeztetések során kiderült, hogy az SDS mellett a két kormánypárt 
(a szociáldemokrata SD, illetve a liberális LDS) sem támogatja a kormány elképzelését. 
Bár valamennyien tisztában voltak a gyors intézkedések szükségességével, mindenki a 
másikra kívánta hárítani a felelősséget, s csak azt figyelte, hogy ne hozza magát nehéz 
helyzetbe a választások előtt. Az SD többsége úgy vélte, az új takarékossági intézkedé-
seket a decemberi választások után hatalomra kerülő új kormánynak kell meghoznia. Az 
LDS egyéb kifogások mellett azt nehezményezte, hogy a törvénytervezetet nem hangolták 
össze a szakszervezetek elvárásaival. Az SDS közölte, addig nem hajlandó kommentálni a 
tervezetet, amíg az a parlament elé nem kerül.19

Az ügyvezető kormányfő, Borut Pahor, aki nemcsak a költségvetés problémáival volt 
tisztában, de azzal is, hogy a szlovén cégek Európa legeladósodottabb vállalatai közé 

17 „Berlin: Od slovenske vlade pričakujemo izpolnitev obljub v okviru evro območja”. Dnevnik.si, http://
www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042450073, 2011. június 6.

18 Szilágyi Imre: „A szlovén kormány bukásának körülményeiről”. MKI-tanulmányok, No. 26. (2011). 
http://www.hiia.hu/pub/displ.asp?id=HDBMFX, 2011. október 7.

19 Ni. Č.: „Intervencijski zakon brez podpore SD in LDS”. Delo.si, http://www.delo.si/novice/politika/
intervencijski-zakon-brez-podpore-sd-in-lds.html, 2011. október 6.; Mario Belovič, Peter Jančič és 
B. K.: „Pogorela varčevalna intervencija vlade”. Delo.si, http://www.delo.si/novice/politika/pogorela-
varcevalna-intervencija-vlade.html, 2011. október 7.
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tartoznak,20 a teljesen reménytelen helyzetben sem adta fel a küzdelmet. November elején 
– arra hivatkozva, hogy a piacok és a tőzsdék milyen idegesen reagálnak a görögországi 
és olaszországi eseményekre – azt javasolta a választások miatt október 21-én feloszlatott 
parlamentnek, hogy rendkívüli ülésen fogadja el az intervenciós törvényt. A fejlesztési 
miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy januárban már túl késő lesz intézkedni.

A kormányfő az illetékes államtitkárt megbízta azzal, hogy az elképzeléseket egyez-
tesse a szakszervezetek, a nyugdíjasok és a szociálisan rászorultak képviselőivel.21 Az 
SDS közölte, beleegyezik, hogy a válság idejére befagyasszák a funkcionáriusok fizetését, 
mert azt a szakszervezetek sem ellenzik majd. Az egyéb megszorításokkal kapcsolatban 
a párt vezetője azt mondta, vannak (másfajta intervenciós törvényre vonatkozó) elkép-
zeléseik, de azokat addig nem kívánják nyilvánosságra hozni, amíg nem egyeztettek a 
szakszervezetekkel. Janša szerint ugyanis másképp fennáll annak a veszélye, hogy a szak-
szervezetek már a törvényről szóló népszavazási kezdeményezéssel megakadályozhatják 
annak életbe lépését.22 Janša kritikusai olcsó populizmusnak tekintik a funkcionáriusok 
fizetésének befagyasztására vonatkozó elképzelést, mivel az az intervenciós törvény 
háromszázmillió eurójával szemben csupán nyolcmillió megtakarítását eredményezné. 
Azt állítják, hogy a szakszervezetek – azok kivételével, akik az SDS elnökének pártján 
állnak – valójában már elfogadták, hogy megszorítások legyenek.23 A baj csak az, hogy 
éppen egy nappal korábban a legnagyobb (mintegy háromszázezer tagot tömörítő) szak-
szervezet vezetője, Dušan Semolič – akire a legkevésbé sem jellemző, hogy Janša pártján 
állna – közölte a kormányfővel: nem járulnak hozzá a nyugdíjak és a szociális juttatások 
befagyasztásához.24

Amikor azt vizsgáljuk, hogy miért kell a kormánynak az említett háromszázmillió 
eurónyi plusz kiadással számolnia, akkor a valóban létező strukturális problémák mellett 
érdemes még egy szempontot figyelembe venni. Az euróövezethez tartozó Szlovéniának 
az ECOFIN 2010. május 10-én elfogadott döntése értelmében törvényt kellett hoznia ar-
ról, hogy az ország valamivel több mint kétmilliárd eurós kezességet vállal az övezet 
bajban lévő országainak megsegítése érdekében.25 2011 nyarán az eurózóna vezetői újabb 
határozatot hoztak a bajban lévő országok megsegítéséről.26 Ennek megfelelően, a ki-
lencventagú szlovén parlament negyvenkilenc szavazattal jóváhagyta a kezességről szóló 

20 Miha Jenko: „Slovenska podjetja so med najbolj zadolženimi v EU”. Delo.si, http://www.delo.si/
clanek/179288, 2011. október 17.

21 Ne. Š.: „Ponovni poziv vlade k sprejemu intervencijskega zakona”. Delo.si, http://www.delo.si/novice/
politika/ponovni-poziv-vlade-k-sprejemu-intervencijskega-zakona.html, 2011. november 10.

22 „Janša: Imamo rešitve, a najprej je treba doseči dogovor s socialnimi partnerji”. Dnevnik.si, http://
www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042487053, 2011. november 11.

23 Grega Repovž: „Jelinčič & Janša”. Mladina, http://www.mladina.si/dnevnik/18-11-2011-jelincic__
amp_jansa/, 2011. november 18.

24 „Pahor še ni obupal nad intervencijskim zakonom”. RTV SLO, http://www.rtvslo.si/slovenija/pahor-
se-ni-obupal-nad-intervencijskim-zakonom/270781, 2011. november 17.

25 „Zakon o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju”. 
Uradni List, http://www.uradni-list.si/1/content?id=99157&part=&highlight=Zakon+o+poro%C5%A1tvu+
Republike+Slovenije, 2010. július 27.

26 „Görög segélycsomag: megvan az EU-megállapodás”. HVG.hu, http://hvg.hu/gazdasag/20110721_
EU_nyilatkozat_megallapodas, 2011. július 21.
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új törvényt.27 Ez a jogszabály két szempontból jelent komoly változást. Egyrészt azért, 
mert a 2010-es kezességvállalás összegét 3.664.300.000 euróra emeli; másrészt a korábbi 
törvény szövegét úgy módosította, hogy már nem kölcsön nyújtásáról (dajanje posojil), 
hanem pénzügyi segítségről (finančno pomoč) van szó.28

A nemzetközi szervezetek reAkciójA

El kell mondanunk, hogy a hitelminősítők az említett kedvezőtlen jelek ellenére, 
viszonylag türelmesek voltak Szlovénia iránt. A nyugdíjreform elmaradása után a 
Standard and Poor’s meghagyta ugyan az ország AA minősítését, de a kormány 

cselekvésképtelensége miatt negatív értékelést adott. Ez volt az első komolyabb külső fi-
gyelmezetés.29 Június közepén a Bloomberg a romló CDS-adatok miatt a PIGS-országok 
közé sorolta Szlovéniát. Egy szlovén elemző ezzel összefüggésben úgy vélekedett, hogy 
az országnak van ugyan tennivalója, de az ilyen típusú értékelést egyre inkább használják 
spekulatív megfontolásokból.30 2011 szeptemberében a Moody’s a szlovén vállalatoknál 
és a pénzügyi szektorban tapasztalható nehézségekre, valamint a kormány adósságcsök-
kentéssel kapcsolatos tehetetlenségére hivatkozva Aa2-ről Aa3-ra rontotta Szlovénia 
hitelminősítését, s kilátásba helyezte, hogy amennyiben az ország nem változtat a kiala-
kult helyzeten, további leminősítésre kell számítania.31 Az Európai Bizottság nem kívánta 
kommentálni a fenti hírt, de szóvivője szerint a teljes kép figyelembevételével az EB úgy 
értékeli, hogy a szlovén gazdaság egészséges.32

A kormány bukása után azonban „a hitelminősítők kedvezőtlennek ítélték meg a gaz-
dasági kilátásokat és gyengének tartják a bankrendszert.”33 Ez, valamint az a tény, hogy a 
kormány láthatóan nem volt képes elérni az intervenciós törvény elfogadását, alapvetően 
hozzájárult ahhoz, hogy 2011. november 11-én a tíz évre szóló szlovén állampapírok ho-
zama a bevezetőben említett magas szintre ugrott.

27 J. S. S. – Ne. Š.: „Poslanci sprejeli novelo za stabilnost evra”. Delo.si, http://www.delo.si/novice/poli-
tika/poslanci-sprejeli-novelo-za-stabilnost-evra.html, 2011. szeptember 27.

28 „Zakon o spremembah Zakona o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v 
euroobmočju”. Uradni List, http://www.uradni-list.si/1/content?id=105306&part=&highlight=Zakon+
o+poro%C5%A1tvu+Republike+Slovenije, 2011. október 7.

29 A. V. B.: „Tujci prvič resno opozorili Slovenijo zaradi dolga”. Delo.si, http://www.delo.si/gospodarstvo/
makromonitor/tujci-prvic-resno-opozorili-slovenijo-zaradi-dolga.html, 2011. június 13.

30 Rok Pikon: „Slovenija na poti v bankrot?” Finance.si, http://www.finance.si/317554/Slovenija-na-
poti-v-bankrot, 2011. július 5.

31 Anže Voh Boštic: „Moody’s znižala bonitetno oceno Slovenije”. Delo.si, http://www.delo.si/
gospodarstvo/makromonitor/moody-s-znizala-bonitetno-oceno-slovenije.html, 2011. szeptember 23.

32 „Evropska komisija: slovensko gospodarstvo je zdravo”. Delo.si, http://www.delo.si/gospodarstvo/
makromonitor/evropska-komisija-slovensko-gospodarstvo-je-zdravo.html, 2011. szeptember 23.

33 „Pánik – Már a Szlovéniában is baj van?”. Világgazdaság online, http://www.vg.hu/gazdasag/
makrogazdasag/panik-mar-a-szloveniaban-is-baj-van-362160, 2011. november 11.
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EpilóguS

Az intervenciós törvény a jelek szerint a pártok közötti viták, a választási küzdelem 
és a szakszervezetek magatartásának áldozata lett (bár az ügynek még koránt 
sincs vége).34 A helyzet értékeléséről a közgazdászok között is vita folyik. Az 

egyik vezető közgazdász, Jože Mencinger szerint teljesen téves az a (sokak által hangoz-
tatott) nézet, hogy gondok lennének a szlovén kivitellel. Az általa közölt adatok szerint az 
egy főre jutó kivitelt illetően Szlovénia (10.851 euróval) Európában a kilencedik helyen 
áll, megelőzve például Finnországot (9815 euró) és Csehországot (9538 euró), ami még 
akkor is figyelemre méltó teljesítmény, ha tudjuk, hogy a kis államoknak korlátozott belső 
piaci lehetőségeik miatt erőteljesebben kell exportálniuk, mint a nagyobbaknak.35 Annak 
ellenére, hogy a szlovén állampapírok CDS-mutatója rendkívül gyorsan emelkedett, az 
ország fejlesztési minisztere úgy nyilatkozott, hogy Szlovéniának nincs szüksége nem-
zetközi pénzügyi segítségre. „Nincs olyan makrogazdasági kockázati tényező, amely a 
segítségkérést indokolná”– mondta.36 Mások viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy 
bizonyos ágazatokban (például az oktatás és a kultúra területén) pénzhiány van, és már 
csak állami közbeavatkozással tudják teljesíteni a fizetési kötelezettségeket.37

Ez utóbbi tény különös megvilágításba helyezi az antiglobalista anarchistákkal együtt fel-
lépő szlovén anarchisták magatartását. A neoliberalizmus és a kapitalizmus ellen, illetve a 
közvetlen demokráciáért fellépő aktivisták38 2011. november 23-án „elfoglalták” a ljubljanai 
egyetem bölcsészkarát. A diákok egyfelől teljesen jogos követeléseket és sérelmeket hangoztat-
tak (kifogásolták például, hogy 1990 óta jelentősen megnőtt az egy tanárra jutó diákok száma), 
másfelől viszont irreális elképzelésekkel is előálltak. Megítélésem szerint ide tartozik a tanul-
mányok (vagy csupán a tankönyvek) teljes finanszírozására vonatkozó, nem teljesen világosan 
megfogalmazott igényük és a mindenki számára adandó ösztöndíj iránti követelésük.39

Ez az igény, valamint az a tény, hogy az év első felében népszavazásokon utasították 
el a kormány néhány, a pénzügyi helyzet javítását szolgáló elképzelését, a következő 
gondolatokat veti fel. Bár a szlovénok az 1990-es változások után a térség egyik leg-
reálisabb törekvésekkel bíró nemzetének bizonyultak, már az elején érzékelhető volt, 
hogy bizonyos (kül- és belpolitikai) kérdésekben irreális igényeket támasztottak az éppen 
aktuális kormányokkal szemben. Az értelmiségiek jelentős körében élénken élt és él még 

34 „Pahor še ni obupal nad intervencijskim zakonom”. RTV SLO, http://www.rtvslo.si/slovenija/pahor-
se-ni-obupal-nad-intervencijskim-zakonom/270781, 2011. szeptember 17.; Ni. Č.: „Zakon o znižanju 
funkcionarskih plač zavrnjen”. Delo.si, http://www.delo.si/novice/politika/zakon-o-znizanju-
funkcionarskih-plac-zavrnjen.html, 2011. november 22.

35 Grega Repovž: „Pipištumf in nizozemska čebula”. Mladina, http://www.mladina.si/dnevnik/04-11-
2011-pipistumf_in_nizozemska_cebula/, 2011. november 4.

36 „A szlovén miniszter szerint nincs szükség pénzügyi segítségre”. ECHO TV, http://www.echotv.hu/
gazdasag/a_szloven_miniszter_szerint_nincs_szukseg_penzugyi_segitsegre.html, 2011. november 15.

37 „Na beraški palici”. Mladina, http://www.mladina.si/dnevnik/18-11-2011-na_beraski_palici/, 2011. 
november 18.

38 15o.si, http://www.15o.si/index.php/en/. Letöltés ideje 2011. november 23.
39 „To predavalnico razglašam za svobodno ozemlje!”. RTV SLO, http://www.rtvslo.si/slovenija/foto-to-

predavalnico-razglasam-za-svobodno-ozemlje/271242, 2011. november 23.
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ma is az 1960-as évek (újbaloldali) diákmozgalmaiban megfogalmazott jelszó: „Legyünk 
realisták, követeljük a lehetetlent!”40 Csak példaként említem, hogy 2010. január 29-
én a Mladina című hetilap szerkesztősége és számos neves értelmiségi a „Szüntessük 
meg a hadsereget!” felhívással aláírásgyűjtést kezdeményezett. A petíció szerint: „e kér-
désről széles körű társadalmi gondolkodásra szólítunk fel. … Szlovéniának rendkívüli 
geostratégiai helyzete van, és biztonsági szempontból nem veszélyeztetett. Ezért felosz-
lathatjuk a jelenlegi formájában létező hadsereget [ami egyébként önkéntesekből áll], de 
kezdetben nem kellene felmondania azokat a kötelezettségeket, amelyek a NATO-hoz és 
a nemzetközi közösséghez fűzik. Ennek ellenére nem kizárt a NATO-ból való kilépés.”41

A petíció nem élvezett igazán nagy támogatottságot, de megítélésem szerint hoz-
zájárult ahhoz, hogy a benne megfogalmazódott végiggondolatlanság és felelőtlenség 
2010–2011 folyamán immár elképesztő méreteket öltött. Amihez természetesen jelentő-
sen hozzájárult a politikai pártok és a szakszervezetek magatartása is. Az elmondottak 
következtében igencsak megnőtt annak az esélye, hogy bárki is kerül majd hatalomra 
a decemberi választás eredményeképpen, olyan intézkedésekre kényszerül majd, amely 
tömeges elégedetlenséget válthat ki. Ennek valószínűsége nem csupán a jelenlegi szlovén 
helyzet miatt növekszik. Ebbe az irányba mutat az a tény is, hogy az Európai Bizottság 
2011. november 23-án közzétett zöld könyve „az euróövezeti országok költségvetésének 
szorosabb ellenőrzését célzó jogszabályi indítványokat, valamint a jövő évre az unió egé-
szére vonatkozó gazdasági iránymutatásokat terjesztett elő.”42 Ebben Szlovéniát nagyon 
komoly reformintézkedésekre szólítják fel.43 Az pedig, hogy annak milyen következmé-
nyei lesznek, hogy az aznap piacra bocsájtott német állampapírok több mint egyharmada 
nem kelt el,44 ma még nem látható.

Nagy kérdés, hogy a várható elégedetlenséget az új kormány a 2010 tavaszáig többé-
kevésbé sikerrel működtetett konszenzuális demokrácia újjáélesztésével, vagy az autoriter 
modell valamilyen változatával kívánja-e kezelni. A közvélemény-kutatások szerint ma 
Janša és pártja a legnépszerűbb. Az ő eddigi magatartását, illetve mindazt figyelembe 
véve, amit november 23-án, a szakszervezetekkel történt találkozóján elmondott,45 jelen-
leg mindkét opció nyitottnak tűnik. Ugyanez érvényes akkor is, ha a korrupció vádjával 
bíróság elé idézett Janša felett mégiscsak nagy vetélytársa, Ljubljana baloldali polgár-
mestere, a populista és autoriter megoldásoktól ugyancsak nem idegenkedő, de nemrég 
kirobbant pénzbotránya miatt nehéz helyzetbe került Zoran Jankovič diadalmaskodna.

2011. november 23.

40 „Jenkova nagrada Ivu Svetini za pesniško zbirko Sfingin hlev”. RTV SLO, http://94.103.65.11/?c_
mod=pda&id=242142&op=view, 2010. október 21.

41 „Peticija: Ukinimo vojsko”. Mladina, http://www.mladina.si/tednik/201004/peticija_ukinimo_vojsko, 
2010. január 29.

42 „Az uniós 27-ek szorosabb ellenőrzésére törekszik Brüsszel”. ATV, http://atv.hu/cikk/20111123_az_
unios_27_ek_szorosabb_ellenorzesere_torekszik_brusszel?source=hirkereso, 2011. november 23.

43 Božo Mašanović: „Države s čezmernimi primanjkljaji pod strožjim nadzorom”. Delo.si, http://www.
delo.si/gospodarstvo/makromonitor/drzave-s-cezmernimi-primanjkljaji-pod-strozjim-nadzorom.
html, 2011. november 23.

44 „Nein, nein, nein! – Merkel az eurókötvényekről”. Privátbankár, http://privatbankar.hu/kotveny/nein-
nein-nein-merkel-az-eurokotvenyekrol-242300, 2011. november 23.

45 „SDS potrebuje veliko podporo za sestavo koalicije razuma” http://www.rtvslo.si/volitve-2011/sds-
potrebuje-veliko-podporo-za-sestavo-koalicije-razuma/271278. 2011. november 23.
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