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Szilágyi Imre                                   Szlovénia a tranzíció különös esete

Bevezetés*

Szlovénia sok szempontból is különös esetnek számít. Már az egykori Jugoszlávia 
idején is köztudott volt, hogy számos megközelítésben eltér a többi délszláv 
nemzettől. Nem csupán azért, mert a szlovén tagköztársaság etnikailag alig volt 

kevert, ugyanakkor a többiben csak elenyésző számban éltek/élnek szlovénok. Legalább 
ilyen fontos, hogy történelmi és kulturális okokból (a fejlett osztrák és olasz területek 
közelségének és hatásának köszönhetően) az egykori közös állam legfejlettebb, leginkább 
nyugatias jellegű térsége volt. Bár Jugoszlávia lakosságának és területének egyaránt csupán 
8%-át adta, a délszláv társadalmi összterméknek, illetve a föderáció költségvetésének 
közel 20%-a Szlovéniából származott. Az Európai Közösségbe, illetve az EFTA-ba 
irányuló jugoszláv export 30%-a Szlovéniából eredt; a szlovén kivitel közel kétharmada 
irányult ezekre a területekre.1

Az 1980-as évek végén a szlovénok attól féltek, hogy Jugoszlávia mint egész, nem lesz 
képes megfelelni az alakulóban lévő közös európai piac elvárásainak, s így kimaradnak 
a számukra létfontosságú piacból. Ez a félelem, néhány más ok és a nemzetállam iránti 
vágy (Szlovén nemzetállam nélkül máshol és mások fognak dönteni róluk, mondta Tine 
Hribar befolyásos szlovén filozófus 1991-ben.2) késztette őket arra, hogy az európai in-
tegráció útját a Jugoszláviából történő kiválás (Jugoszlávia dezintegrációja) révén tartsák 
megvalósíthatónak. 1990 folyamán az Európai Közösség politikusai számos alkalommal 
kinyilvánították, hogy az (akkori körülmények között meg nem valósítható) egységes és 
demokratikus Jugoszlávia létében érdekeltek, és nem támogatják Szlovénia önállóságát. 
A nem csupán Magyarországon, de Európában is elismert Konrád György így fogalmaz-
ta meg a szlovénok önállóságával kapcsolatos szkepszisét: „Jugoszláviából kiválunk, a 
Közös Piacba belépünk, mondta egy szlovén egy nyugat-európainak, a válasz fanyar mo-
soly. Van tájékozatlan önhitegetés, amelynek óhatatlanul csalatkoznia kell.”3 Bár Konrád 
szkepszisét más értelmiségiek is osztották, az alábbiak fényében úgy látom, inkább ők 
voltak a tájékozatlanok.

Kétségtelen tény, hogy Szlovénia besorolását illetően még hosszú ideig bizonytalan-
ságok voltak. Sokan még a kilencvenes évek második felében is a Balkán részének te-
kintették. A Balkánnal foglalkozó egyik legismertebb szakértő, Marija Todorovna vi-
szont egyértelműen kijelentette, hogy Szlovénia nem tartozik a régióhoz.4 Hanák Péter 
már 1989-ben Közép-Európa részének nevezte. Azóta Magyarországon többé-kevésbé 
konszenzus van abban, hogy Szlovéniát a közép-európai régió országaival együtt kell 
elemezni. A szlovén elemzők országuk folyamatait egyfelől a volt Jugoszlávia, másfelől 

* Ez a tanulmány az OTKA T 049173 számú támogatásának keretében készült.
1 Miloš Mikeln, Boris Jež és Joco Žnidaršič: Slovenija 1990. Ljubljana: Založništvo Slovenske knjige, 

1991. 163. o. Lehet, hogy ezek az adatok kissé túlzóak, de a magyar információk is hasonló számokat 
említenek. Adatok a Jugoszláv köztársaságokról. Budapest: KSH, 1991.

2 Valentin Hribar: „A szlovének és az európai nemzetfelettiség”. Limes, Vol. 4. No. 1. (1991). 36–37. o.
3 Konrád György: „Identitás és hisztéria”. Beszélő, 1991. augusztus 10. 21. o.
4 Maria Todorova: „A Balkán”, http://magyar-irodalom.elte.hu/2000/uj/11.htm.
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Közép-Európa államaival hasonlítják össze, ugyanakkor Szlovénia bizonyos jellemzők 
alapján inkább egyes nyugat-európai országokkal mutat rokonságot.

Az ország sajátosságai közé sorolhatjuk a korporativizmus szlovén gyakorlatát, a 
nagyfokú konszenzusra törekvést, a szociális szempontok erőteljes figyelembe vételét, 
illetve azt, hogy a tranzíció során a sokkterápia elkerülésére, a folyamatosságra, a foko-
zatos átalakulásra (gradualizmusra) törekedtek. Ezek a szempontok a versengő többpárt-
rendszer megléte ellenére is meghatározták mind a politikai, mind a gazdasági átalakulás 
folyamatát.5

A politikAi átAlAkulás folyAmAtA és sAjátosságAi

Szlovénia köztársasági államformájú parlamentáris demokrácia. Az 1990 tavaszán 
megrendezett első többpárti parlamenti választás eredményeként létrejött hatalmi 
struktúra még magán hordozta a jugoszláv örökséget: a 240 tagú háromkamarás 

parlamentet, s a képviselők kétfordulós rendszerben, az egyes kamarákba eltérő módon 
történő megválasztását. A legfőbb kamarába, a Társadalompolitikai Tanácsba 2,5% volt a 
bejutási küszöb. Ugyanerre az örökségre utal, hogy a választásokon kollektív elnökséget 
szavaztak meg. Az a tény, hogy a legtöbb voksot a reformkommunistákra adták, az el-
nökség elnökévé közvetlen választáson a kommunisták egykori vezetőjét, Milan Kučant 
választották, s hogy 1992-ben és 1997-ben is ő lett a köztársaság elnök – személyes kva-
litásain túl –, a folyamatosság igényére utal. A változás iránti igényt mutatja, hogy a 
választásokat az ellenzéki DEMOS-koalíció nyerte meg. A kormánypártok és az ellenzék 
parlamenti aránya 55:45% volt.

Szlovénia új alkotmányát 1991 decemberében fogadták el, s ez alapján 1992-ben már 
új elvek szerint választották meg az Országgyűlést (Državni zbor) és a köztársasági el-
nököt. Az országgyűlés 90 tagú lett. Az egyfordulós választáson az arányos rendszert 
alkalmazzák, némi sajátossággal:6 a magyar és az olasz kisebbségnek egy-egy helyet au-
tomatikusan biztosítanak. A többit két körben osztják el. Minden választói körzetben 11 
képviselőt választanak, de kissé bonyolult kétszintű választási rendszerrel: az alsó szinten 
a Hare-kvótát, a maradék mandátumokra pedig a d’Hondt-féle rendszert. Az első körben 
meghatározzák, hogy az adott körzetben ki nyert. Mivel nem lehet a körzeteket úgy meg-
határozni, hogy mindegyikben teljesen azonos számú választó legyen, az arányosságra 
törekvő törvényhozó nem az abszolút számok alapján határozza meg, hogy ki győzött 
az adott körzetben, hanem a párt listájára leadott összes szavazat figyelembevételével. 
Ráadásul „Szlovéniában nem százalékban határozzák meg a parlamenti küszöböt, hanem 

5 Mojmir Mrak, Matija Tojec és Carlos Silva-Jáuregui, szerk.: From Yugoslavia to the European Union. 
Washington, D. C.: The World Bank, 2004.

6 Danica Fink-Hafner – Miro Haček, szerk.: Demokratični prehodi I. Ljubljana: FDV, 2000. 139., 160. 
o. Míg az idézett helyen az elemző azt állítja, hogy a szlovén rendszer a stabil arányos rendszer ne-
mzeti szinten meg nem határozott választási küszöbbel, addig egy másik szerint ez arányos választási 
rendszer bizonyos többségi jellegű korrekcióval és a stabilitás érdekében választási küszöbbel. L. 
France Grad: Novi volilni sistem. Ljubljana: Inštitut za javno upravo pri pravni fakulteti, 1992. 61. o.
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az alacsonyabb elosztási szinten megszerzett három mandátum a feltétele a parlamentbe 
kerülésnek”.7 Ez utóbbit azonban 2000-ben megváltoztatták, s azóta 4%-os küszöb van 
érvényben.

E rendszernek köszönhetően – amely a pártoknak lehetőséget ad arra, hogy fontos 
képviselőiket akkor is bejuttassák az országgyűlésbe, ha az illető nem nyerte el a sza-
vazók bizalmát – az egyes pártok által megszerzett országgyűlési helyek száma majd-
nem megegyezik kapott szavazataik arányszámával. Ugyanakkor nagyrészt ugyanezért 
viszonylag magas az országgyűlésbe bejutó pártok száma, amely 1990 és 2008 között hét 
és kilenc között ingadozott. Ezt a képet színesítette, hogy volt olyan párt, amelyik egy-egy 
országgyűlési ciklus idején kettészakadt, s ezzel is növekedett a pártok száma. A Janez 
Janša (most leköszönő miniszterelnök) által vezetett, akkor ellenzékben lévő párt 1996-
ban arra törekedett, hogy e választási rendszert váltsák fel kétfordulós többségi sziszté-
mával. Fordulatokban és vitákban gazdag négy év után (amelyet az ügyben kiírt, alacsony 
részvétellel megtartott referendum, vitatott megítélésű alkotmánybírósági határozat és a 
pártok különös taktikázása kísért) a parlament végül 2000-ben megerősítette az arányos 
választási rendszert.

A korporatív gondolat és gyakorlat már a 20. század elején megjelent a szlovén politi-
kában, és mind a királyi, mind a föderatív Jugoszlávia idején egyre növekvő szerepe lett. 
Az 1991-es alkotmány értelmében az állami berendezkedés része a 40 tagú Államtanács 
(Državni svet),8 amelynek 4 tagja a munkaadókat képviseli, 4 a munkavállalókat, 4 a föld-
műveseket, kisiparosokat és független foglalkozásúakat, 6 a mezőgazdasági tevékenysé-
gekből élőket, míg 22 fő a helyi érdekek képviselője. Korporatív elemnek tekintik a nem-
zetiségek már említett két parlamenti helyét, illetve a szakszervezeteket és kamarákat is. 
A témával foglakozó szlovén politológus szerint politikai rendszerük Rokkan terminusá-
val korporatív pluralizmusként írható le. Politológusaik egy része úgy véli, hogy a szlovén 
társadalom korporatív jellegű elemei hozzájárulnak a politikai élet stabilitásához.9

7 Fábián György: „A magyar választási rendszer kelet-közép-európai összehasonlításban”. 
Politikatudományi Szemle, Vol. 8. No. 3. (1999). 111., 115. o. A szlovén megfogalmazás ettől kicsit elté-
rő: „A választási küszöb a mandátumelosztás második körében lép életbe. Ez nem statikus elem, nem 
kötötték a párt által a választásokon megszerzendő szavazatok állandó arányához, azaz az érvényes 
szavazatok számának valamilyen arányához, hanem dinamikus. Ugyanis azon az alapon képezik, 
hogy a második elosztási körben azok a pártok vesznek részt, amelyek a 88 helyből legalább hármat 
szereztek volna akkor, ha az ország egyetlen választói körzet lenne és a mandátumok elosztásánál a 
d’Hondt szisztémát használnák.” Fink-Hafner – Haček: i. m. 160. o.

8 Az Államtanács szerepét illetően Szlovéniában nincs teljes egyetértés. Az Országgyűlés honlapja sze-
rint „Szlovéniában a parlamentet az Országgyűlés és az Államtanács alkotja.” L. „Parliamentarism”, 
http://www.dz-rs.si/index.php?id=244. Ennek ellenére vita folyt arról, hogy az Államtanács a parla-
ment második – sokak által nem teljes értékűnek tekintett – kamarája-e. Vanja Pirc – Denis Sarkić: 
„Dragi in nezakoniti”, http://www.mladina.si/tednik/200244/clanek/drugidom/, 2002. november 06. 
L. még: Szilágyi Imre: „Az Államtanács és a köztársasági elnök szerepe Szlovéniában”. In: Politológus 
Vándorgyűlés, Szeged 1995. Konferenciakötet (szerk. Gombos József, Kiss Mária Rita és Kozmáné 
Soós Edit). Szeged: MTA Veszprémi Területi Bizottsága – Kodolányi János Főiskola, 1996. 175–184. o.

9 Bővebben l. Szilágyi Imre: „A korporativizmus Szlovéniában”. In: Rend, hatalom, szabadság – 
Válogatás a III. országos politológus vándorgyűlés előadásaiból (szerk. Garadnai János). Miskolc: 
Miskolci Egyetemi Kiadó 1999. 174–179. o.
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Bár a magyar politikai elemzők egy része szerint „A közvetlen [elnök]választás nem 
illik a parlamentáris demokrácia logikájába, amelyben az elnöknek vagy a királynak – ha 
alkotmányos monarchiáról van szó – nincs hatalma”,10 Szlovéniában a közvetlenül meg-
választott köztársasági elnök az alkotmány értelmében csak reprezentatív funkciókkal 
rendelkezik. Az alkotmánynak a kormányról szóló rendelkezése (111. szakasz) azonban 
egy fontos jogkörrel ruházta föl: „A köztársasági elnök a képviselőcsoportok vezetőinek 
meghallgatása után javaslatot tesz az Országgyűlésnek a kormányelnökjelöltre.”11 Ennek 
igen komoly szerepe volt az 1996 novemberében megtartott választások után kialakult 
helyzetben. Akkor ugyanis a – választási koalíciót nem alkotó – jobboldali pártok 45 or-
szággyűlési helyet szereztek. A köztársasági elnök azonban a legtöbb szavazatot elnyerő 
liberálisok elnökét javasolta kormányelnökjelöltnek, aki rendkívül elhúzódó tárgyalások 
után, egy jobboldalról átszavazó képviselő segítségével nyerte el az országgyűlés jóváha-
gyását, majd az egyik jobboldali párt bevonásával hozta létre a kormánykoalíciót. A köz-
társasági elnök elvileg adhatta volna a megbízást egy jobboldali politikusnak is, s akkor 
az élhetett volna egy esetlegesen átszavazó, vagy valamelyik nemzetiség képviselőjének 
támogatásával. E döntési helyzeten kívül azonban a szlovén köztársasági elnök eddig 
csak reprezentatív feladatokat látott el.

Az 1991-ben elfogadott alkotmány – részben a délszláv örökségnek köszönhetően – a 
kormányhoz képest az Országgyűlésnek igen nagy hatalmat adott, s ezt tovább erősítette 
a kormányról szóló, 1993-ban elfogadott törvény (ennek, illetve a kormány ügyrendjének 
szövege megtalálható a honlapjukon). Az ily módon meggyengített kormányt azonban vé-
delmezi a konstruktív bizalmatlanság intézménye. A szlovén parlament – a külső megfi-
gyelők (pl. az EU illetékesei) nem kis elégedetlenségére – meglehetősen lassú intézmény, 
a törvényeket három olvasatban tárgyalja. Ráadásul ez a lassúság több tényező miatt nem 
mindig párosul kellő alapossággal, így gyakran előfordul, hogy a már elfogadott törvé-
nyeket módosítani kell.12

Az Economist Intelligence Unit 1999-ben (a költségvetéssel összefüggésben) megál-
lapította ugyan, hogy „a konszenzusépítés erős kultúrája politikai stabilitást és szociális 
békét eredményezett”,13 ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének jelen a szlovén 
társadalmat megosztó törésvonalak. Egyik legjelentősebb a II. világháború alatt a néme-
tekkel különböző mértékben együttműködő domobranok (honvédek), illetve a partizánok 
és híveik között húzódik, akik a háború idején kíméletlen harcot folytattak egymás ellen. 
Ezt tovább erősíti, hogy a háború után a kommunista hatalom bírói ítélet nélkül kivégzett 
több mint 13 ezer, a domobranokhoz kötődő embert.14 Ez az ellentét a mai napig rányom-
ja bélyegét az Országgyűlés pártjainak, illetve a hozzájuk kötődő értelmiségieknek az 
egymáshoz való viszonyára. A következő törésvonal a kommunizmus illetve a rendszer-
váltás jellegének megítéléséhez kötődik, s részben az előzővel azonos módon, a jobb- és 

10 Rádai Eszter: „Lelkesedés, hit, révület”. ÉS, Vol. 49. No. 30. (2005); http://www.es.hu/pd/display.
asp?channel=INTERJU0530.

11 A Szlovén Köztársaság alkotmánya (Fordította Hajós Ferenc). Ljubljana: Časopisni zavod Uradni list 
Republike Slovenije, 1992. 42–45. o.

12 Fink-Hafner – Haček: Demokratični prehodi I. 138., 146–148. o.
13 „From: Country Profile Slovenia 1999”. EIU Online Store, http://store.eiu.com/article/253420025.

html.
14 Peter Vodopivec: Od Pohlinove slovnice do samostojne države. Ljubljana: Modrijan, 2006. 311. o.
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baloldal között húzódik. Amíg a baloldal közelebb áll a liberális irányultsághoz, elfogadja 
az abortusz lehetőségét, megértőbb a menekültekkel és az egykori jugoszláv köztársa-
ságokból Szlovéniába települtekkel kapcsolatban, de a demilitarizálással és a szocializ-
mussal összefüggésben is, s kevésbé megértő az egyházzal, az iskolai hitoktatással, a 
domobranokkal és az államosított vagyonok visszaszármaztatásával összefüggésben, ad-
dig a jobboldal értékrendje a felsoroltakkal épp ellentétes.15 A pártokhoz (is) kötődően, 
különböző intenzitással, de időnként tapintható a város és a vidék közötti törésvonal is. 
Bár a politológusok szerint a szlovén pártok közötti polarizáció mértéke kisebb, mint a 
konszolidált európai társadalmakban,16 a külső megfigyelő – elfogadva a szlovén társada-
lom konszenzusorientáltságának tézisét – rendkívül éles ideológiai és pártküzdelmek ta-
núja lehet. A konszenzusorientáltság mindenekelőtt a külpolitikai törekvéseket, az óvatos 
gazdaságpolitikát és a szociális kérdések kezelését jellemezte, de ezek sem voltak mentek 
a (gyakran egészen éles) vitáktól, konfliktusoktól.

A szlovén pártrendszer háromosztatú, liberálisok, keresztény-konzervatívok és bal-
oldaliak találhatóak benne, de a valóságban mindez meglehetősen bonyolultan jelent/je-
lenik meg, s inkább úgy tűnik, hogy egy jobb- és egy baloldali konglomerátum uralja a 
politikai színteret. Már az 1990-ben megválasztott parlament is rendkívül összetett képet 
mutatott. Mert igaz ugyan, hogy a kommunista rendszer utódpártjai ellenzékbe szo-
rultak, de mind a kormánykoalíció, mind az ellenzék sajátos belső megoszlást muta-
tott. A DEMOS-koalíció, amelyet mindenekelőtt a kommunizmusellenesség és a szlovén 
függetlenség iránti határozott vágy fogott össze, három keresztény-konzervatív és három 
inkább (bal)liberális megfontolásokat szem előtt tartó párt koalíciója volt. Érdekesség, 
hogy a kormányban a kommunizmusellenesség dacára helyet kapott egy, a kommunista 
utódpártban aktív szerepet játszó politikus is. Ugyanakkor (a választási matematika sa-
játosságainak köszönhetően) a parlamenti ellenzék legnagyobb ereje nem a legtöbb sza-
vazatot elnyerő reformkommunista párt, hanem az egykori szlovén KISZ-ből (ZSMS) 
valódi liberális párttá kifejlődő LDS volt. A reformkommunisták pedig szociáldemokrata 
párttá alakultak: előbb ZLSD, később SD néven. A DEMOS pártjai közti megoszlásnak 
az lett az eredménye, hogy (bal)liberális pártjai az ellenzéki pártokkal összefogva 1992 
májusában átrendezték a parlamenti erőviszonyokat. Konstruktív bizalmatlansági indít-
vánnyal megbuktatták a kereszténydemokrata kormányfőt, és új kormánykoalíciót hoztak 
létre, melynek elnöke a liberális párt vezetője, Janez Drnovšek lett.

Ettől kezdve, azaz az 1992-ben, 1996-ban és 2000-ben megtartott választásokon az 
LDS lett a legerősebb párt. Drnovšek arra törekedett, hogy koalíciós kormányában min-
dig legyenek bal-, illetve jobboldali koalíciós partnerek; igaz, mindegyik ciklusban elő-
fordult, hogy valamelyik párt kilépett a koalícióból.

Az 1992 utáni pártfejlődést – vállalva a leegyszerűsítést és lemondva az időbeni válto-
zások részletezéséről – a következőképp foglalhatjuk össze. A bal(liberális) oldalon a már 
említett SD és az LDS foglalt helyet. A helyzetet bonyolította, hogy 2004 után az LDS ket-
tészakadt, s a belőle kiváló politikusok 2007-ben létrehozták a ZARES nevű, pártjuk régi 
hagyományaihoz inkább kötődő új pártot. A jobboldalon erős átalakulások után 2000-re 
kialakult a keresztény-konzervatív NSi, a konzervatív néppárti SLS, valamint az egykori 

15 Danica Fink-Hafner – Miro Haček, szerk.: Demokratični prehodi II. Ljubljana: FDV, 2001. 159. o.
16 Fink-Hafner – Haček: Demokratični prehodi I. 193. o.
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kommunistaellenes szociáldemokrata pártból jobboldali néppártivá váló SDS. A jobb-
oldali pártok az Országgyűlésen belüli átrendeződés következtében 2000 júniusában 
néhány hónapra kormányra kerültek, de túl agresszív zsákmányszerzési politikájuk 
miatt elvesztették az ugyanabban az évben megtartott választásokat. A pártpalettát szí-
nesíti még a nyugdíjasok érdekeit képviselő DeSUS, amelyet céljai, valamint a máso-
dik világháborúról vallott, a baloldaliakkal azonos nézetei miatt baloldalinak szokás 
tekinteni. Ennek fényében csak még inkább besorolhatatlannak tűnik a xenofóbnak 
tartott nacionalista, Ignatow kategóriáit tekintve17 „posztmodern”, a parlamentet és 
a politikai diskurzust a média segítségével cirkuszi előadássá varázsoló nacionalista 
párt, az SNS. E párt „érdekességét” mindemellett az adja, hogy a második világháború 
értékelésében erőteljesen németellenes hangot üt meg. Az SNS – a DeSUS-szal ellentét-
ben, amely már kétszer is részt vett a kormánykoalícióban (így a 2004 és 2008 közötti 
jobboldali pártok által dominált kormányban is) – zéró kormányalakítási potenciállal 
rendelkezik: eddig egyetlen kormánykoalícióban sem vett részt, s ez valószínűleg így 
marad a közeljövőben is.

A Drnovšek nevével jelzett folyamat, az LDS sajátos diadalútja 2004-ben tört meg, 
amikor is jobboldali pártok kerültek hatalomra. A 2008-as választások után minden jel 
szerint a baloldal vezette balliberális kormány kerül majd az ország élére. Ebből a szem-
pontból a szlovén fejlődés látványosan eltér a 2006-ig állandó kormánypártváltást ered-
ményező magyar gyakorlattól, s a folyamatosságot illetően bizonyos mértékig a horvát-
hoz áll közel. Ám erősen megkülönbözteti tőle, hogy ott a Franjo Tudjman által vezetett 
konzervatív, jobbközép Horvát Demokratikus Közösség 1990 és 2000 között lényegében 
egypárti kormányként működött, s antidemokratikus módszerei komoly aggodalmat vál-
tottak ki az USA és az EU politikusai között, míg Szlovéniát az Agenda 2000 majd utána 
az összes fontos dokumentum úgy jellemzi, mint stabil intézményekkel bíró demokráciát, 
amelyben garantálják a jogállamiságot, az emberi jogokat, s a kisebbségek tiszteletben 
tartását és védelmét.18

A parlamentáris demokráciában megszokott pártpolitikai és parlamentáris diskur-
zusokra, konfliktusokra Szlovéniában a már említett Janez Janša – sokak szerint konf-
liktuskeltő – személyisége nyomta rá a bélyegét. Janša,19 aki az 1990-ben létrejött kor-
mányban a védelmi minisztérium (akkori megnevezéssel a védelmi titkárság) élén állt, 
rendkívül fontos, szinte mindenki által elismert szerepet játszott az 1991-es függetlenségi 
háborúban. Bár ellenfelei korábban is kritizálták, a körülötte folyó viták akkor éleződ-
tek ki, amikor az 1992-es parlamenti választásokra készülve azzal vádolt meg baloldali 
és liberális politikusokat, hogy nem vettek részt teljes szívvel az önállóságért folytatott 

17 Assen Ignatow: „»Posztmodern« Kelet-Európa?” Európai Szemle, Vol. 12. No. 3. (2001). 127– 131. o.
18 „Agenda 2000 – Commission Opinion on Slovenia’s Application for Membership of the European 

Union”, http://www.evropska-unija.si/Evropska_unija/Odnosi/Pdf/agenda.pdf. Letöltés ideje: 2003. 
október 1.

19 Féderer Ágnes állítása szerint („Durvul a szlovén kampány: mindegy, mi a kérdés, a válasz szex”. 
Népszabadság, 2008. szeptember 3.) Janša „életrajzában mindig kiemeli, hogy katolikus ljubljanai 
munkáscsaládban született”. Nem tudom, mit jelent az, hogy „életrajzában mindig”, mivel ez az in-
formáció nincs benne Janša Okopi című könyvében (melyben hosszan ír családjáról). De éppígy nem 
szerepel sem pártjának (http://www.sds.si/media/zivljenjepis.pdf), sem kormányának (http://www.
kpv.gov.si/si/predsednik_vlade_janez_jansa/zivljenjepis/#c2929) honlapjára feltett életrajzaiban.
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küzdelemben. Ettől kezdve Janša és bizonyos baloldali, illetve liberális politikusok és 
értelmiségiek között egyre elkeseredettebb küzdelem zajlott. 1994-ben megjelent Okopi 
(Sáncok) című könyvében azt állította, hogy Szlovéniát a rendszerváltás előtt a titkosszol-
gálatok és a kommunista párt egyes tagjaiból álló informális szervezet irányította, amely 
a rendszerváltás után is megőrizte a politikai és gazdasági életre gyakorolt befolyását.20 
Janša – egykor maga is a ZSMS funkcionáriusa – ezért azt szerette volna, ha cseh min-
tára náluk is lett volna átvilágítási törvény; ez a törekvése azonban nem járt sikerrel. Túl 
azon, hogy ellenfeleit – köztük Milan Kučan államfőt – néven is nevezte, azzal is kivívta 
a radikális baloldaliak ellenszenvét, hogy igen korán szorgalmazta Szlovénia NATO-tagságát. 
A könyv iskolát teremtett: az Udbomaffia,21 illetve a Kučan klánja22 című kötetek szerzői 
a tranzíció során elkövetett visszaélések nagy részét az említett hálózat tagjainak összefo-
nódásával, informális politikai hatalmukkal magyarázza. Egy ismert szlovén értelmiségi 
megkísérelte filozófiailag körüljárni a Janša-jelenséget, s úgy vélte, a politikus számára a 
világ csak mint összeesküvés létezik.23 Akkor még úgy gondolta, nem szükségszerű, hogy 
Janša a későbbiekben is a már megkezdett úton haladjon tovább. Ehhez még azt érdemes 
hozzátenni, hogy Janša és a (bal)liberális sajtó képviselői között 1990 óta rendkívül éles 
küzdelem zajlik, amelyben mind a két fél használ(t) nemesnek egyáltalán nem tekinthető 
eszközöket. Janša meggyőződése szerint a sajtó a balliberális oldal iránt elkötelezett új-
ságírók kezében van, akik így erőteljesen befolyásolják a választók preferenciáit.

Ugyanakkor a baloldalon 1996-ban komoly váltás volt, amikor az 1963-ban született 
Borut Pahor vette át a ZLSD vezetését. Ő a párt korábbi vezetőitől eltérően nem a konfron-
tációra, hanem a párbeszédre helyezte a hangsúlyt.

Janša 1994-től azon dolgozott, hogy létrehozza a jobboldali pártok egységét. Ennek 
érdekében javasolta a kétfordulós többségi választási rendszer bevezetését. A jobboldal 
egységének megvalósítása azonban egyebek között azért is akadozott, mert politikustár-
sai nem csak a bal-, de a jobboldalon is igen erőszakosnak tekintették politikai módsze-
reit. Az általa vezetett jobboldal 2004-ben ennek ellenére hatalomra jutott, sokak szerint 
nem annyira saját erényeinek köszönhetően, mint inkább azért, mert a lakosság addigra 
már nem akarta hatalmon látni az LDS-t. Ez utóbbi vezetését a 2002 végén köztársasági 
elnökké választott Drnovšek Anton Ropnak adta át. A párt sok egyéb mellett két fő ok 
miatt vesztette el a választást: belekeveredett egy bankbotrányba, ráadásul politikusai az 
önkritika semmi jelét sem mutatták.24

A már említett előzmények után figyelemre méltó, hogy Janša kezdetben békülékeny 
hangot ütött meg: „Pártom nem arra akarja felhasználni a szavazók bizalmát, hogy min-
dent megváltoztasson az országban. (...) Ha kormányt alakítunk, folytatjuk az előző ka-
binet pozitív törekvéseit, és csak ott változtatunk, ahol az feltétlenül szükséges”.25 Sőt, 
mivel a jobboldalnak ismét (csak) 45 szavazat jutott, valamennyi párttal tárgyalásokat 

20 Janez Janša: Okopi. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994. 45–61., 289. o.
21 Edo Ravnikar: Udbomafija. Ljubljana: Slon, 1995. 493. o.
22 Danilo Slivnik: Kučanov klan. Ljubljana: Promag, 1996. 352. o.
23 Spomenka Hribar: Svet kot zarota. Ljubljana: Enotnost, 1996. 292. o.
24 Ali H. Žerdin: „Petdeset razlogov za padec LDS. Zakaj bo Slovenija dobila novo oblast?” http://www.

mladina.si/tednik/200441/clanek/slo--volitve-ali_h_zerdin/.
25 „Változásra vágytak már Szlovéniában”, http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=88786, 2004. 

október 5.
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folytatott az esetleges koalícióról. Azt szerette volna, ha a reformok érdekében alkot-
mányos többséggel sikerül kormányoznia, de hamar kiderült, hogy az SD és az LDS 
nem hajlandó a koalícióra, így baloldali partner csak a DeSUS lehet.26 Kezdetben úgy 
tűnt, hogy a kormány igen radikális, neoliberális gazdasági, szociális reformokba kezd, 
de az erős társadalmi ellenállás miatt ez elmaradt. 2006 elején Janša, az ország fejlődése 
érdekében valamennyi pártnak partnerséget ajánlott (az ötlettel egyébként egy évvel ko-
rábban Pahor, az SD vezetője állt elő). Az erről szóló megállapodást 2006. április 18-án 
a koalíciós pártokon kívül aláírta az ellenzéki SD, az SNS és a két nemzetiségi képviselő 
is.27 Ez a különös, egyesek szerint a parlamentarizmus eszméjével össze nem egyeztet-
hető megállapodás állítólag nem hozott valódi áttörést, hiszen az SD távolról sem volt 
hajlandó támogatni a kormány minden elképzelését. Ennek ellenére, 2007 tavaszán Janša 
felszólította a pártokat, hogy kössenek megállapodást arról, hogy a sikeres EU-elnökség 
érdekében a vele járó tevékenységet belpolitikai problémákkal nem terhelik meg. Az a 
tény, hogy Pahor – a liberális értelmiség erőteljes, politológiailag is megalapozott kritikái 
ellenére – hajlandó volt aláírni a megállapodást, nem csökkentette, sőt növelte népszerű-
ségét:28 a szlovén társadalom tehát díjazta a kompromisszumkészséget.

Másfelől viszont Janša a kompromisszumkészséget igen éles konfrontációkkal vegyítet-
te. Egész kormányzása az írott és elektronikus sajtó képviselőivel folytatott küzdelemmel 
telt. Bár még a választások előtt adott interjúiban is tagadta, törekvései arra irányultak, 
hogy megszerezze a hatalmat a sajtó fölött, s ennek érdekében fontos intézményi változá-
sokat is bevezetett. Így nem csupán a szlovén publicistákkal, de egyes nemzetközi újság-
író-szervezetekkel is összeütközésbe került.29 Az újságírók szerint: „A 2004-es választá-
sok után a jobbközép kormány kereskedni kezdett azon államai részvényekkel, amelyek a 
médiában is résztulajdonos, nagyobb szlovén vállalatok birtokában voltak. A tőke össze-
tételének megváltoztatásával a központi szlovén médiumok nagy részében lehetővé tette 
az igazgatósági elnökök, az ellenőrző bizottságok és a szerkesztők többségének leváltását. 
Ily módon ezekben az intézményekben informális és befolyásos döntési piramist hozott 
létre. Az új igazgatók és szerkesztők nem tartják tiszteletben az újságírói autonómiát, és 
cenzúrázzák azokat az anyagokat, amelyek kritikusak a hatalommal szemben.”30

Janša nagyon is rá jellemző módon reagált az ezzel kapcsolatos újságírói kérdésekre. 
Egyrészt kihangsúlyozta, hogy a petíciót néhány gyereklap szerkesztője is aláírta, 
hogy érzékeltesse, az aláírók között olyanok is voltak, akiknek az írásait bizonyára 

26 „Janša za Studio ob 17-ih izrazil veselje nad Bajukovo odločitvijo glede kandidature za predsednika 
DZ”, http://www.slowwwenia.com/mod/news/index.php?id=262545&cat=0701#262545, 2008. októ-
ber 21.

27 „Podpis sporazuma Partnerstvo za razvoj”, http://www.kpv.gov.si/index.php?id=230&tx_ttnews[tt_
news]=751&tx_ttnews[backPid]=225&cHash=3b656e66ec, 2006. április 18.

28 „Gentlemanski dogovor ali natikanje nagobčnika?” http://www.mladina.si/tednik/200716/clanek/
slo--politika-ursa_marn/, 2007. április 25.

29 Részletesebben l. Szilágyi Imre: „Demokrácia, pártok, piac Szlovéniában”. Politikatudományi Szemle, 
Vol. 15. No. 1. (2006). 93–116. o.; Matija Stepišnik – Zoran Potič: „Leto vidnih rezultatov sproščanja”. 
http://213.250.55.115/Ris2007/default.asp?kaj=3&id=2007123105280651, 2007. december 31.; Mojca 
Drčar Murko et al.: Pet minut demokracije. Podoba Slovenije po letu 2004. Ljubljana: Liberalna aka-
demija, 2008. 8–9., 19. o.

30 Vanja Pir: „Novinarji so združili moči in množično podprli peticijo proti cenzuri in političnim 
pritiskom”, http://www.mladina.si/tednik/200739/clanek/slo--mediji-vanja_pirc/.
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nem cenzúrázták, újságírói szabadságát nem korlátozták. Másrészt régi sérelmét 
hozta fel: rendben lévőnek tartotta, hogy az újságírók kritizálják a politikusokat, még 
az ellenzékieket is, azt azonban kifogásolta, hogy egy lapban (történetesen a liberális 
Mladinában) jóval többször bírálták őt, amikor ellenzékben volt, mint az éppen kormányon 
lévőket. Bár a Mladina kétségtelenül erősen, időnként kíméletlenül támadta a hatalmon 
lévő politikusokat is, úgy vélem, ebben a bírálatban Janšának igaza volt. Gyakran emberi 
méltóságában is megsértették, s ezen az sem változtat, hogy ugyanezt tették a kormánypárti 
politikusokkal is.

Ugyanakkor, a sérelmek felemlegetése mellett teljes mértékben tagadta, hogy kormányza-
ta beavatkozott volna a média életébe, holott erre számos bizonyíték van.31 A legszomorúbb 
azonban a Mladinának, és még inkább az ugyancsak liberális napilapnak, a Dnevniknek adott 
interjú hangvétele. Bár e nyilatkozatok egy részében teljesen racionális és nagyrészt elfogad-
ható, igaz, időnként vitatható válaszokat adott a társadalomra és a gazdaságra vonatkozó kér-
désekre, láthatóan úgy vélte, elérkezett az ideje, hogy elégtételt vegyen a rajta esett (vélt vagy 
valós) sérelmekért, s gyakran megengedhetetlen hangnemet használt az újságírókkal szem-
ben, nyíltan hangot adva az irántuk érzett ellenszenvének. Ő ugyanis abból indult ki, hogy 
a(z Udbomaffia szolgálatában álló) baloldali és liberális újságírók amúgy is csupa hazugságot 
írnak róla és kormányáról, ezért kritikai észrevételeiket figyelmen kívül lehet hagyni.

Legalább ilyen súlyos, hogy ő és a külügyminiszter, Dimitrij Rupel (mindkettő a szlo-
vén rendszerváltás élharcosa) arról tett tanúbizonyságot, hogy igencsak sajátosan értel-
mezik a parlamentáris demokráciát. Janša 2007. november 19-én bizalmi szavazást kért 
maga ellen. A kormánykoalíció először azt szerette volna elérni, hogy erről egyáltalán 
ne legyen parlamenti vita, csupán szavazás; végül beleegyezett abba, hogy a pártok öt-öt 
perc felszólalási lehetőséget kapjanak. Ugyanakkor a kormányfő először korlátlan idejű 
felszólalási időt kért magának, majd elfogadta, hogy ez csupán két óra lehet.32 Beszédében 
három témára összepontosított. Egyfelől az említett petícióról szólt: úgy vélte, azzal, hogy 
az újságírók állításaikkal külföldi szervezetekhez is fordultak, a nemzetközi közvélemény 
előtt méltatlanul besározták Szlovéniát. Kifogásolta, hogy cenzúrával vádolják a kormányt, 
pedig az előző kormányzatot mindössze 689 cikk bírálta, az övét pedig 1580. Másrészt 
nehezményezte, hogy az újságok és az ellenzék szerint a kormány megsérti a romák és az 
állami jegyzékekből – még 1992-ben – kitöröltek (izbrisani) jogait. Ami a romákat illeti, 
igaz ugyan, hogy Janša több alkalommal is politikailag korrekt módon, az európai érték-
rend szem előtt tartásával szólt a roma problémáról, ezt a tényt azonban lerontja a követ-
kező eset. Egy 2007-ben kirobbant roma–szlovén összetűzésről úgy vélte, a problémát 
egyebek között az okozza, hogy a kisebbségeknek standard fölötti státust biztosítottak, 
s így bizonyos törvényeket nem alkalmaznak velük szemben.33 Egy ausztriai szlovén így 
fakadt ki erre: „Amikor ezt a cikket olvastam, eszembe jutott a karintiai Heimatdienst 
hasonló érvelése: a karintiai szlovénok privilegizált helyzetben vannak, a többségi nemzet 
tagjait pedig diszkriminálják. (…) Mennyire hasonlók is ezek az érvek?”34

31 Grega Repovž – Borut Mekina: „Janez Janša, predsednik vlade in SDS”, http://www.mladina.si/
tednik/200838/janez_jansa__predsednik_vlade_in_sds, 2008. szeptember 19.

32 Mojca Drčar Murko et al.: i. m. 7–8. o. Az újságokból nem derül ki egyértelműen, hogy ez valóban 
így volt-e.

33 „Janez Janša: Vprašanje za milijon dolarjev”. Delo, Sobotna priloga, 2004. július 31.
34 „razprave o Romih v Sloveniji...”, http://www.slo.at/zso/sturm_sl.php?id=D20040823, 2004. augusztus 23.
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Az ún. „kitöröltek” azok az egykori Jugoszlávia más köztársaságaiból Szlovéniába érke-
zettek, akik 1992-ben a megadott határidőig nem folyamodtak szlovén állampolgárságért. 
(Mintegy 160 ezren ezt megtették, s ők rendkívül egyszerűen és rövid időn belül meg 
is kapták az állampolgárságot). Azt a mintegy 18 ezer embert, akik ezt nem tették meg, 
igen drasztikusan szankcionálták: értesítés nélkül, egyszerűen kitörölték őket a szlovéniai 
nyilvántartásokból. Ettől kezdve lényegében nem voltak jogaik. Bár a politikusok és a 
közvélemény jelentős része meg van róla győződve, hogy ez így rendben van (szerintük 
ugyanis a kitöröltek alapvetően a szlovén állammal szembeni ellenszenvből és az egykori 
Jugoszlávia újjáéledésének reményében nem kértek állampolgárságot), az alkotmánybí-
róság 1998-ban a kitöröltek javára döntött, s a jogok kollektív megadását követelte. Janša 
szerint az ügyeket csak egyedileg lehet elbírálni,35 s a helyzetet a 2004 előtti kormányok 
sem rendezték. Ez utóbbi tény egyébként összefüggésben van a szlovén társadalomban 
meglévő idegenellenességgel is. Meglehet, hogy Janšának érzelmi szempontból igaza van, 
miniszterelnökként azonban nyilván nem kezelhet így országos ügyeket.

Dimitrij Rupel akkor viselkedett demokratikus politikushoz méltatlanul, amikor 2007-
ben az ellenzék kérdésére, hogy a júniusi szentpétervári gazdasági fórumon tett látoga-
tásakor Janša miért utasította el Putyin – a jelek szerint előre nem egyeztetett – javas-
latát, hogy folytassanak informális beszélgetést, azt válaszolta, hogy olyan ügyek iránt 
érdeklődnek, „amelyek nem nagyon fontosak és nem aktuálisak”.36 Nagyon valószínű 
ugyan, hogy Putyin Koszovó kérdésében akart nyomást gyakorolni a szlovén kormány-
főre, Rupel hozzáállása azonban a parlamenti demokrácia és az ellenzék (szerepének) 
semmibevételét jelenti.

Nem maradtak el a konfliktusok a gazdaságpolitika terén sem. Az ellenzék azt ki-
fogásolta, hogy az új kormány hatalomra jutása után erőteljes kádercserét hajtott végre, 
melynek segítségével a gazdaság területén kíván magának zsákmányt szerezni. A pri-
vatizáció akkor kezdődő második szakasza ugyanis így saját embereinek „ellenőrzése” 
alatt történhet meg.37 Volt azonban olyan elemző is, aki a kádercseréket jogosnak tartotta. 
Ugyancsak vitát váltott ki, hogy Janšáék a velük nem lojális gazdasági vezetők egy részét 
megpróbálták ellehetetleníteni. Míg a kormány arra hivatkozott, hogy azok a tranzíció 
körülményeit kihasználva igazságtalanul nagy haszonhoz jutottak, addig az ellenzék eb-
ben politikai megfontolást látott. Kétségtelen tény, hogy e téren Janša a legnagyobb öngólt 
akkor lőtte, amikor gazdasági okokra hivatkozva összetűzött az egyik legnagyobb szlo-
vén kereskedelmi hálózat, a Mercator legfőbb vezetőinek egyikével, Zoran Jankovićcsal. 
Janković ügyesen és nyereségesen túladott a cégben lévő részvényein, majd a baloldal 
jelöltjeként megnyerte a ljubljanai polgármesteri választásokat, s ettől kezdve Janša ellen-
feleinek egyik legfőbb támogatójává vált.

35 Urška Mlinarič: „Nujno politično soglasje pred predsedovanjem EU”, http://213.250.55.115/Ris2007/
default.asp?kaj=3&id=2007112005267778, 2007. november 20.

36 „Ni šlo za škodljivo odpoved”, http://24ur.com/bin/article.php?article_id=3101269&page=2&p_all_
items=21, 2007. július 5.

37 Jani Sever: „Matej Lahovnik, poslanec LDS”, http://www.mladina.si/tednik/200529/clanek/slo-
intervju--jani_sever/, 2005. július 23.
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A gAzdAsági átAlAkulás folyAmAtA és sAjátosságAi

Amint az a bevezető alapján sejthető, Szlovénia viszonylag jó gazdasági háttérrel 
indult a rendszerváltás idején. Bár a jugoszláv háború miatti piacvesztés és a 
tranzíció következményeit a szlovén gazdaság is megsínylette, viszonylag gyor-

san ki is heverte. Ezt részben annak köszönhette, hogy az ország nem volt eladósodva. 
A jó kiindulási szintet mutatja, hogy az ENSZ statisztikája szerint 1991-ben Szlovéniában 
akkora volt a vásárlóerő-paritáson mért egy főre jutó GDP (13.538 US$), amekkorát 
Magyarország csak 2003-ban ért el.38 Ez és a bevezetőben említett körülmények lehetővé 
tették, hogy Szlovénia a privatizáció egészen egyéni útját járja. Az első körben alap-
vetően csak a vállalatok egy meghatározott körét privatizálták. Ennek menete, erősen 
leegyszerűsítve, a következő volt. Minden szlovén állampolgár, éveinek száma alapján 
privatizációs kupont kapott. A vállalatok részvényeinek 10–10 százalékát a nyugdíj és 
a kárpótlási alapok kapták meg. A következő 20 százalékot a vállalatok megtarthatták, 
hogy alkalmazottaik és nyugdíjasaik a kuponokat részvényekre válthassák. A kuponokat 
részvényekre lehetett váltani az e célra létrehozott befektetési társaságoknál is, amelyek 
a vállalati tulajdon ugyancsak 20 százalékát kapták meg. A maradék 40 százalékot a cég 
eladhatta, ha akarta.39

A privatizációról megoszlik a lakosság véleménye: volt, aki nagyon jól járt, s volt, aki 
úgy vélte, az egész csupán porhintés. A szlovén közgazdászok nagyobbik része szerint, 
bizonyos károk ellenére, a szocialista országok közül az övék volt a legsikeresebb priva-
tizáció. Vannak persze, akik arra mutatnak rá, hogy még az Átalakítási és Privatizációs 
Ügynökség igen alapos felügyelete ellenére is lehetővé vált, hogy egyesek aránytalanul 
meggazdagodjanak. Ez az első szakasz hivatalosan 1998-ban lezárult,40 a valóságban szá-
mos eleme áthúzódott a következő évekre.

A privatizációs folyamat lassú és elhúzódó volt, s az újabb és újabb nekilendülés sem 
érintette a stratégiainak tekintett szektorokat, így még mindig viszonylag nagy vagyon 
van állami kézben. A privatizáció kiterjesztésének és gyorsításának szükségességéről 
szóló viták a mai napig nem értek véget.41

A magánosításba nem vonták be a külföldi tőkét, sőt nem is nagyon tették lehetővé, hogy 
az Szlovéniában befektessen. Mivel nem volt rá szükségük, hosszú ideig külföldi hiteleket 
sem vettek fel. Mindezek ellenére gazdasági mutatóik a legutóbbi időkig kiemelkedően 

38 Idézi Dóra Piroska: Small Post-Socialist States and Global Finance. Budapest: Central Eurpean 
University, 2005. 218. o.

39 „Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij”, Uradni list RS 55/92, 3117 skk.; Privatizacija na 
Slovenskem 1990–1992. Ljubljana: Slovenski inštitut za management–Državna založba, 1993.; Tóth 
Máté, szerk.: „A privatizáció összehasonlító elemzése a csatlakozó és egyes átalakuló gazdaságok-
ban”, http://www.icegec.hu/hun/kutatasi_projektek/privatization.pdf.

40 „Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe 
(ZZLPPO)”, Uradni list RS, št. 30-1224/98, http://www.sigov.si/arlpp/ZZLPPO.htm. Letöltés ideje: 
2003. szeptember 6.

41 „Okrogla miza s prvaki koalicijskih strank. S prodajo strateških podjetij ni pametno hiteti”. Delo, 
Sobotna priloga, http://www.delo.si/tiskano/html/zadnji/Sobotna+priloga, 2008. február 2.
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jók voltak a régióban. Alacsony volt az államháztartás hiánya és az államadósság; ez 
utóbbi az újabban felvett hitelekkel együtt is a GDP 30%-a alatt maradt.42 Ez még akkor 
is figyelemreméltó, ha elfogadjuk azt az állítást, hogy a külföldi adósság egy része 
azért nem látható, mert látszólag független, valójában állami cégek vették föl azokat. 
Mindeközben a gazdaság erőteljesen növekszik, 2007 végén a GDP növekedése 6% volt, 
az export mintegy 70%-át az EU-tagállamokba szállították.43 Szlovénia 2007. január 1-jén 
az euróövezet része lett, s gazdaságuk adatai egyéb téren is messze felülmúlják régiónk 
többi országaiét.

Csaba Lászlónak mindennek ellenére lesújtó véleménye van a szlovén gazdaságról. 
„Szlovénia a maga elzárkózó politikájával abszolút egyedülálló a fejlett országok körében. 
Nem látunk senkit, aki ilyen módon tartós növekedést tudott volna fölmutatni, de ha nem 
csak három mutató alapján akarunk megítélni egy országot, akkor a minőségi mutatók, a 
kivitel dinamikája, összetétele és korszerűsége tekintetében bizony nagyon aggasztó jelek 
mutatkoznak. (…) A kivitelnek sem az üteme nem magas, sem az összetétele nem kor-
szerű. Eszméletlenül nagy volt a fizetési mérleg hiánya, azért is siettek az euróövezetbe. 
(…) Tulajdonosi, vállalati összefonódás nélkül az igazán fejlett, technológiailag igényes 
tevékenységeket nem telepítik ki, mert nem bíznak meg a bennszülöttekben. Jó esetben, 
mint a visegrádiaknál, a külföldi tőke beépül az adott ország nemzetgazdaságába, és a 
nemzetgazdaság működéséhez hozzájárul mindenféle módokon, az exporttal, a tb-vel, a 
beszállítók civilizálásával, azzal, hogy megköveteli az idegen nyelveket, a pontosságot, a 
munkakultúrát. És emiatt gondolom, hogy a szlovén külön út nem tartható fönn következ-
mények nélkül. Szlovénia 150 évvel ezelőtt Tirolnál fejlettebb volt, pedig az a tartomány 
a mai napig is Ausztria legfejlettebb tartománya. Most mihozzánk képest fejlett. 100 év 
múlva pedig, teszem azt, majd Kurdisztánhoz képest lesz fejlett. Iszonyú meglepő lenne, 
ha ez a történelmi lecsúszás jelentős változtatások nélkül megfordulna. Szlovéniában van 
egyfajta gazdasági és társadalmi együttdöntési mechanizmus, egy korporatív modell. Ezt 
a fajta korporativista rendszert akkor és addig lehetett működtetni bizonyos országokban, 
amíg ezek ki nem nyíltak. (…) Most a szlovének azzal biztatják magukat – és ez rövid 
és középtávon talán nem alaptalan –, hogy majd valahogy visszagyarmatosítják a volt 
jugoszláv piacot, mert ők tudják a nyelvet, ők még ismerik az elvtársakat a régi időkből, 
és majd ők fognak oda befektetni. De azért Macedónia a nyugati kapcsolatokat nem tudja 
pótolni sem tőkebefektetési forrásként, sem technológiai forrásként, de még referenciapi-
acként sem.”44

Kétségtelen tény, hogy az elemzők már korábban is felhívták a figyelmet arra, hogy a 
gazdaság strukturális problémái miatt Szlovénia a versenyképesség területén hátrányba 
kerül a konkurens cseh, szlovák és magyar cégekhez képest.45 Az is tény, hogy verseny-
képességük problémáit elemzőik manapság is szóvá teszik,46 s azt is megemlítik, hogy a 

42 Ekonomski izzivi 2008. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 
2008. 51. o.

43 Ekonomski Odnosi Slovenije S Tujino. Ljubljana: Banka Slovenije, 2008. 4. o.
44 „Tardos Károly: Szlovénia vagy Szlovákia nyomában? Csaba László akadémikussal Tardos Károly be-

szélgetett”. Beszélő, http://beszelo.c3.hu/cikkek/szlovenia-vagy-szlovakia-nyomaban, 2007. december.
45 Mrak, Tojec és Silva-Jáuregui: i. m. 355. o.
46 „Gospodarstvo pred volitvami in po njih”. Delo, Sobotna priloga, http://www.delo.si/tiskano/html/

zadnji/Sobotna+priloga, 2008. szeptember 27.
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munkatermelékenység magasabb azoknál a vállalatoknál, amelyekben külföldi tőke is je-
len van. Csaba László észrevételeihez azonban érdemes hozzáfűzni néhány egyéb szem-
pontot. Túl azon, hogy Szlovénia mint olyan, nem létezett 150 évvel ezelőtt, a szlovén 
történészek nem tudnak arról, hogy a szlovénok lakta területek fejlettebbek lettek volna 
Tirolnál. Ők éppen azt hangoztatják, hogy e területek elmaradottak voltak az osztrák 
tartományokhoz képest; igaz, már akkor is úgy érezték, hogy ez az elmaradottság növek-
szik.47 Önállósodási törekvéseik közepette ezt állították: „A mai Szlovénia területe soha-
sem tartozott a világ legfejlettebb részeihez, még Ausztria-Magyarország belső viszonya-
ival összehasonlítva sem; ezt világosan mutatják az akkori időkből származó statisztikák. 
A statisztikai adatok azonban, sajnos, azt is megmutatják, hogy az egykori Krajna és a 
szomszédos tartományok, pl. Karintia és Friuli közötti különbség mintegy nyolcvan évvel 
ezelőtt kisebb volt, mint ma.”48

Ami az idegen nyelvtudást, a beszállítók civilizáltságát, a munkakultúrát és a pontos-
ságot illeti (amit Csaba László a külföldi tőkebefektetés oly nagy hozadékának tekint), 
bár statisztikai adataim, illetve egyéb felméréseim nincsenek, biztos, hogy e tekintetben 
a szlovénok messze a magyarok előtt járnak. Ezt egyrészt annak alapján állítom, hogy 
szlovénok az 1990-es évek elején úgy vélték (igaz, egy propaganda jellegű kiadványban), 
hogy „Szlovénia egyik legnagyobb előnye a jól képzett munkaerő, mindenekelőtt a me-
nedzsment területén”.49 Ezt a vélekedésemet huszonöt évnyi személyes tapasztalatom is 
alátámasztja. A szubjektív megközelítésen túl vannak azonban olyan gazdasági mutatók 
is, amelyek árnyalják Csaba László állításait. Ha legfőbb szempontjait tartjuk szem előtt 
(a privatizáció foka és a külföldi tőke jelenléte), akkor Szlovéniának és Magyarországnak 
egy képzeletbeli skála két ellentétes szélén kellene elhelyezkednie: a nyitott, erőteljesen 
privatizált és a külföldi befektetéseket igen nagymértékben kihasználó Magyarországnak 
minden tekintetben az élen kellene állnia, a „ki nem nyílt” Szlovénia helye pedig a ská-
la ellentétes végén lenne. Ehhez képest azt tapasztaljuk, hogy a Világgazdasági Fórum 
2007–2008-as rangsora alapján Szlovénia versenyképessége ugyan a 39.-ről a 42. helyre 
esett vissza, ezzel azonban még mindig jelentősen megelőzi a 47.-ről a 61.-re visszacsúszó 
Magyarországot.50 Egy másik megközelítés szerint Szlovénia 2007-hez képest 8 helyet 
javított a pozícióján (a 40.-ről a 32. helyre), míg Magyarország 3 helyet rontott (a 35.-ről a 
38.-ra esett vissza).51 Van, aki azt állítja, hogy a szlovénok az innováció területén jobb 
adatokat mutatnak fel, mint a magyarok.52 A CIA évkönyve szerint 2008. januárjában 
az egy főre jutó GDP – GDP per capita (PPP) – Szlovéniában 27.300 US$, míg nálunk 
19.500 US$. Ezzel az előbbi az országok rangsorában a 44., míg hazánk a 61. helyet 

47 Vodopivec: i. m. 99–102., 141. o.
48 Janez Jerovšek, szerk.: Zaostajanje Slovenije in Jugoslavije za razvitim svetom in naša prihodnost. 

Ljubljana: Center za družbenopolitično izobraževanje FSPN, 1988. 11–12.o.
49 Country risk. Information from Slovenia. Ljubljana: International Press Center, 1993. április 30.
50 „The Global Competitiveness Index rankings and 2007–2008 comparisons”, http://www.weforum.

org/pdf/gcr/2008/rankings.pdf.
51 „The World Competitiveness Scoreboard 2008”, http://www.icegec.hu/eng/res_projects/proj_Gabor/

world_competitiveness_yearbook_2008/scoreboard.pdf.
52 „A time for new ideas. Innovation in Central Eastern Europe”, http://a330.g.akamai.

net/7/330/25828/20080702153742/graphics.eiu.com/upload/ORACLE_INNOVATION.pdf.
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foglalja el.53 Végül, igaz ugyan, hogy „Macedónia a nyugati kapcsolatokat nem tudja pó-
tolni sem tőkebefektetési forrásként, sem technológiai forrásként, de még referenciapiac-
ként sem”, de úgy tűnik, Csaba László figyelmét elkerülte, hogy a folyamatosan növekvő 
szlovén kivitel több mint fele az euróövezetbe irányul (ezen belül a legfontosabb partne-
rek: Németország, Olaszország, Ausztria és Franciaország). A számukra valóban fontos 
délszláv térségbe csupán alig valamivel exportálnak többet, mint a visegrádi négyekhez. 
Macedóniának pedig teljes mértékben elenyésző a szerepe: 2007-ben a 19.385 millió euró 
értékű összkivitelükből Macedónia részesedése 144 millió euró volt, míg Németországé 
3.654 millió, Olaszországé 2.563  millió stb.54

Mindez együtt sem jelenti azonban azt, hogy Szlovéniának ne lennének tennivalói a 
gazdaság szerkezetét, illetve a gazdaságpolitikát illetően. Ezt mutatja például a külkeres-
kedelmi hiány mértéke, a magas infláció, a vállalkozások számára kedvezőtlen környezet; 
ez utóbbi területen az ország erősen elmarad Magyarországtól.55 Ezzel az ottani közgaz-
dászok is tisztában vannak. Versenyképességbeli lemaradásukat viszont ennek ellenére 
sem a kelet-közép-európai, hanem a fejlett nyugat-európai országokhoz mérik.56 Egyelőre 
azonban továbbra is a gradualizmus híveinek mutatkoznak. Ennek megértéséhez hozzá 
kell tenni, hogy számos olyan eset volt, amikor Szlovénia a külföldiek tanácsa ellenére 
saját útját járta a gazdaságpolitikában, s eddig az ő számításaik váltak be. Sőt, manapság, 
amikor az állami beavatkozás legalább bizonyos mértékig indokoltnak látszik, igazolva 
látják saját megoldásaikat. Az egyik legnevesebb közgazdász, Jože Mencinger számos 
külföldi közgazdász véleményére hivatkozva úgy véli: „Szlovénia az egyetlen kelet-euró-
pai ország, amely sikeresen ellenállt a neoliberalizmusnak”.57 Csaba László sugallata, mi-
szerint az ország jövője a Kurdisztán mögé sorolódás lenne, figyelmen kívül hagyja azt a 
tényt, hogy az elmúlt 18 évben a gradualizmus ellenére számos nagyon fontos változtatást 
hajtottak végre a gazdaságban is. Szó nincs tehát arról, hogy Szlovénia a „Maradandóság” 
országa lenne.

A 2008-As válAsztások

A választási kampány középpontjában egy állítólagos korrupciós ügy, egy 
fegyvervásárlási ügylet állt, amelyről az ellenzék – minden jel szerint bizonyítékok 
nélkül – azt állította, hogy Janša és a honvédelmi miniszter, Karl Erjavec (DeSUS) 

is részese volt. A kormányfő már ismertetett magatartása és sok egyéb miatt számos 
szlovén értelmiségi, köztük az inkább jobboldalinak tekinthetők is úgy vélték, hogy a 
vádaskodásokkal politizáló Janša a kommunista időkre emlékeztető, autoriter módon 

53 „Country Comparison”, http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=si&v=67.
54 Banka Slovenije Year 2007 Annual Report. Ljubljana: Bank of Slovenia, 2008. 26. o.
55 „Economy Rankings. The rankings are from the Doing Business 2009 report, covering the period 

April 2007 to June 2008”, http://www.doingbusiness.org/EconomyRankings/.
56 L. pl.: „Alternativni vladni program Socialnih demokratov 2008–2012”, www.socialnidemokrati.si/

file.php?id=245, 13–14. o.
57 „Prof. Jože Mencinger, ekonomist Reševanje globalnih goljufov”. Delo, Sobotna priloga, 2008. októ-

ber 4. 16–18. o.
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vezeti az országot, ezért a baloldaltól, s főleg annak vezetőjétől, Pahortól azt várják, hogy 
békésebb hangulatot teremt az országban. A választás eredményét a következő táblázat 
mutatja:58

Választási eredmények
Az 1,696,437 választásra jogosult közül 1,070,523 állampolgár élt szavazati jogával.

A jelöltek listái Mandátumok 
száma

Szavazatok 
száma

Százalék

Szociáldemokraták (SD) 29 320.248 30,45%
Szlovén Demokrata Párt (SDS) 28 307.735 29,26%
Valóság Párt (ZARES)   9   98.526   9,37%
Szlovén Nyugdíjasok Demokratikus 
Pártja (DeSUS)

  7   78.353   7,45%

Szlovén Nemzeti Párt (SNS)   5   56.832   5,40%
Szlovén Néppárt Párt (SLS) és 
Szlovénia Ifjúsági Pártja (SMS)

  5   54.809   5,21%

Szlovénia Liberális Demokráciája 
(LDS)

  5   54.771   5,21%

Nemzeti közösségek   2

Ennek alapján sajátos következtetés vonható le. A lejárató kampány, sőt, az értelmisé-
giek jogosnak tűnő állításai nem ártottak az SDS-nek, hiszen valamivel több szavazatot 
kapott, mint a 2004-es választáson; igaz, kevesebbet, mint amennyit remélt. Az említett 
fegyvervásárlási ügy nem ártott a honvédelmi miniszter pártjának, hiszen a DeSUS is 
több voksot kapott, mint 2004-ben. A jobboldal a két kisebb párt gyenge szereplése mi-
att veszített, hiszen az NSi be sem jutott a parlamentbe, az SLS pedig rosszul szerepelt. 
Ennek okait még most elemzik, de egyesek úgy vélik, Janša velük szemben tanúsított 
magatartása sokat ártott nekik. Az NSi-t illetően fontos tényező, hogy az egyház Janša 
támogatására szólította fel a híveket. Egyrészt azért, mert anyagilag sokat köszönhetett 
neki, másrészt, mert biztosak akartak lenni a jobboldal győzelmében. Érzékelhető, hogy 
a pénzügyek iránt igen érzékeny szlovénok rossz néven vették, hogy az elmúlt bő évben 
erősen romlottak az inflációs adatok: a választások előtti hónapokban 6 százalék körüli 
volt. Ezért megbüntették a pénzügyminiszter pártját, az NSi-t.

A baloldali koalíció, illetve Szlovénia jövőjével kapcsolatban a következőket érdemes 
szem előtt tartani. A 43 országgyűlési mandátumot szerző balliberális oldal szeretné be-
vonni a koalícióba a DeSUS-t is. A liberálisoknak nem csupán azzal a morális problémá-
val kell szembenézniük, hogy ennek vezetőjét, akit korábban rendkívül erősen támadtak, 
koalíciós partnerüknek kell elfogadniuk. Talán ennél is nagyobb probléma az a tény, hogy 
a koalícióra törekvő pártok az ideológiát tekintve közel állnak ugyan egymáshoz, a gaz-
daságpolitikát illetően azonban jelentős különbségek vannak köztük. A reformok szüksé-
gességét a legtöbben elfogadják. Kérdés azonban, hogy a nyugdíjasok pártja meddig tud 

58 http://volitve.gov.si/dz2008/en/index.html.
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elmenni ezen a téren. A másik probléma a privatizáció és főleg a külföldi tőke beenge-
désének ügye. A két liberális párt közül a ZARES szorgalmazza a legerőteljesebben ez 
utóbbi bevonását.59 Az LDS csak nagyfokú óvatossággal kívánja bevonni a külföldieket, 
a stratégiailag fontos vállalatokba és szektorokba például nem.60 Az SD sem zárja ugyan 
ki a külföldiek bevonásának lehetőségét, de a hangsúlyt a hazai erőforrások jobb kihasz-
nálására helyezi. A nagy kérdés valójában az, hogy a Pahor-féle óvatos, konszenzuális, 
gradualista politika meg tudja-e őrizni az egyensúlyt a szociális béke és a feltétlenül 
szükséges gazdasági változások között. Szlovéniát kétségkívül megpróbáltatások várják 
a közeljövőben. Bárhogy is alakul majd azonban, nemcsak az a biztos, hogy a szlovénok 
nem fogják Kurdisztán mögött végezni, de az is igen valószínű, hogy Magyarország ösz-
szességében még sokáig nem fogja utolérni Szlovéniát.

59 „Predlog Programa za Gospodarstvo in Podjetništvo”, www.zares.si/wp-content/uploads/ 
gospodarstvo-in-podjetnistvo1.doc.

60 „Visoka konkurenčnost kot slovenski nacionalni interes”, http://www.lds.si/si/program/
podrobneje_o_programu/gospodarstvo.
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