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Szilágyi Imre                                  Déli szomszédaink és a gazdasági válság

Bár már mintegy féléve beszélnek róla, a válság igazából csak mostanában érkezett meg 
az egykori jugoszláv köztársaságokba, most azonban elsöprő erővel. Az elmúlt hetekben 
felgyorsultak az események, és a kormányok lázasan keresték, milyen megoldásokkal 
enyhíthetik pusztító hatásait. Igaz ugyan, hogy a térség egyes országainak más és más 
körülmények között kell szembenézniük a problémákkal, de nem mondhatnánk, hogy a 
fejlettebb Szlovéniát kevésbé érintette volna, mint a többieket. Legfeljebb arról van szó, 
hogy Szlovénia elvileg jóval szélesebb eszköztárból válogathat, mint anyagilag rosszabbul 
álló társai. Bár valamennyiben érzékelhető a szociális feszültség növekedése, egyelőre 
nincs jele, hogy ennek politikai hatásai is lennének. A válság egyik legérdekesebb 
következménye, hogy a lehetséges kiutat egyebek között az egymás közötti gazdasági 
kapcsolatok felújításában, a meglévő együttműködések intenzívebbé tételében látják. 
Azért választottam a kronologikus megközelítést, mert úgy vélem, így érzékletesebben 
mutathatom be a kormányok és a közvélemény reakcióinak változását.

Szerbia

A szerb miniszterelnök 2008. október közepén, kormánya századik napján arról 
számolt be, hogy kabinetjének össze kell egyeztetnie a szociális szempontokat 
és az ország makrogazdasági stabilitását. Ennek érdekében – tekintettel a gaz-

dasági világválságra – a szerb szakemberek az IMF szakértőivel együttműködve készítik 
el a 2009-es költségvetést. A miniszterelnök-helyettes szerint Szerbiának nincs ugyan 
szüksége arra, hogy gyorssegélyt kérjen az IMF-től – mint néhány más ország –, de ezt 
a lehetőséget is megtárgyalják majd a pénzügyi szervezet képviselőivel.1 Egy hónappal 
később – miközben a közgazdászok azon vitatkoztak, hogy elkerülheti-e az ország a gaz-
dasági világválság negatív hatásait (a kormány képviselői többnyire úgy vélték, igen) – a 
Nemzeti Bank elnöke arra utalt, hogy azonnal be kellene fagyasztani a nyugdíjakat, az 
államigazgatásban és az állami vállalatokban dolgozók bérét, s a 2009-es költségvetés 
maximális csökkentésére lenne szükség.2 A lakosság körében egyre erőteljesebb lett a 
válság realitásának tudata. Sokan korábban is attól féltek, hogy elveszíthetik az állásu-
kat, ám most az is világossá vált, hogy az állami intézményekben dolgozók állása sincs 
biztonságban.3

A kormányfő ennek ellenére úgy vélte, a politikai egység megvalósításával és megfelelő 
intézkedésekkel el lehet érni, hogy 2009-ben – ha javulásra nem is lehet számítani – 
az emberek legalább ne éljenek rosszabbul, mint 2008-ban. Szerinte takarékoskodással 
elérhető, hogy az idei költségvetési deficit ne haladja meg a GDP 1,5%-át, a gazdaság 
növekedését pedig 3,5%-ra becsülte.4 2008. december 29-én a szerb parlament elfogadta 

1 „MMF pravi budžet Srbije za 2009?”. http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.
php?yyyy=2008&mm=10&dd=14&nav_id=323475.

2 „Šta nas čeka u 2009. Recesija pred našim vratima”. http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/
Shta-nas-cheka-u-2009/Recesija-pred-nashim-vratima.lt.html, 2008. november 9.

3 Dragana Matović: „Srbija pred otkazom”. http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Srbija-pred-
otkazom/Srbija-pred-otkazom.lt.html, 2008. november 23.

4 „Vlada neće dozvoliti hiperinflaciju i nestabilnost u zemlji”. http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.
php?id=99773&q=bud%C5%BEet+, 2008. december 9.
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a 2009. év költségvetését. A pénzügyminiszter kihangsúlyozta, hogy nem lehet olyan 
költségvetést alkotni, amelyik mindenkinek elnyerné a tetszését. A kettészakadt radikális 
pártból létrejött mérsékeltebb irányzat vezetője úgy vélte, a kormánynak csak úgy sikerült 
átvinnie a költségvetést, hogy engedményt tett (kétmillió dínárt adott) a radikális pártnak. 
Az ellenzéki Szerb Demokrata Párt a költségvetés ellen szavazott: úgy vélték, hogy az – 
annak ellenére, hogy néhány javaslatukat a kormánypártok elfogadták – inflációgerjesztő, 
érzékenyen fogja érinteni a lakosságot, és úgyis új költségvetésre lesz szükség.5

Az új év elején maga a pénzügyminiszter is úgy gondolta, 2009 első néhány hónapja 
mutatja majd meg, kell-e további intézkedéseket hozni a költségvetés egyensúlyban tartá-
sának érdekében. Azt ígérte, a kormány mindent megtesz azért, hogy ne legyen szükség 
az áfa mértékének növelésére, mert ehhez az eszközhöz csak a legvégső esetben kíván-
nak nyúlni. Egyúttal bejelentette, a kormány és a Nemzeti Bank aláírta a megállapodást, 
melynek értelmében az IMF-től szükség esetén mintegy 520 millió dollárt vehetnek fel.6

Februárban azonban már nyilvánvalóvá vált, hogy a helyzet rövid két hónap alatt is 
tovább romlott, s az addigi intézkedések nem elegendők. A szakértők úgy vélték, mintegy 
kétmilliárd dolláros kölcsönre lenne szükség. Mivel minden jel arra utalt, hogy az ország 
nem tudja tartani a másfél százalékos költségvetési hiányt, az IMF-től csak azzal a felté-
tellel számíthatnak hitelre, hogy „Szerbiának le kell mondania pénzügyi önállóságáról, 
hiszen a szervezet állandó képviselőt – közvetlen felügyelőt és ellenőrt – küld Belgrádba, 
és a továbbiakban lényegében tőle függne az ország gazdaságának alakulása”.7 Március 
elején az államfő úgy vélekedett, az állam számára kedvezőbb, ha vállalja a további ela-
dósodást, mintha devizatartalékával próbálná megvédeni a dínár árfolyamát.8

Március 16-án Szerbia tárgyalásokat kezdett az IMF-fel, a kormányfő pedig bejelentet-
te, tekintettel arra, hogy a költségvetési hiány az eredetileg tervezettnek mintegy kétsze-
rese lesz, az országnak nagyjából másfél milliárd dollárra van szüksége ahhoz, hogy ezt 
fedezni tudja. Azt is közölte, hogy május végén/június elején új költségvetést készítenek. 
Elmondta, hogy a közkiadások csökkentése érdekében 10-15 variáción dolgoznak, s azt 
ígérte, hogy a válság fő terheit a gazdagokra hárítják majd.9 Az IMF-fel folytatott tárgya-
lásokon kiderült, Szerbiára a remélt három és fél százalékos gazdasági növekedés helyett 
két százalékos csökkenés vár. A Valutaalap a következő két évre hárommilliárd dollárt 
hajlandó biztosítani, ennek azonban az a feltétele, hogy a kormány erőteljes takarékos-
kodási intézkedéseket vezessen be, s egyúttal növelje az adókat. A pénzügyminiszter be-
jelentette, hogy a tizenkétezer dínár feletti havi jövedelmekre – idetartoznak a fizetések, 

5 „Budžet usvojen u poslednji čas”. http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2008&mm= 
12&dd=29&nav_category=11&nav_id=336787, 2008.december 29.; „Sukob SRS-SNS oko 
usvajanja budžeta”. http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2008&mm=12&dd=30&nav_
category=11&nav_id=336974, 2009. december 30.

6 „Vlada za sada ne planira povećanje PDV-a”. http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.
php?id=101307&q=bud%C5%BEet+, 2009. január 3.

7 „Szerbia IMF-kormányzót kaphat és elveszítheti gazdasági önállóságát”. http://www.inforadio.hu/
hir/kulfold/hir-259744, 2009. február 25.

8 „Sokkal ésszerűbb a további eladósodás”. http://www.inforadio.hu/hir/kulfold/hir-261622, 2009. 
március 3.

9 „Za budžetski deficit biće potrebno 1,5 milijardi evra”. http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.
php?id=105668, 2009. március 18.
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nyugdíjak, honoráriumok és egyéb jövedelmek – hatszázalékos pluszadót vetnek ki. Amíg 
korában azt tervezték, hogy a fizetések és a nyugdíjak inflációkövetők lesznek, addig az új 
költségvetés értelmében ezeket a 2008. novemberi szinten befagyasztják.10

A Nemzeti Bank elnöke elmondta, arra számítanak, hogy ezen kívül segítséget kap-
nak az EU-tól, a Világbanktól és más pénzügyi szervezetektől is. Erre azért van szükség, 
hogy – a makrostabilitás érdekében – a vállalatok mintegy négymilliárd eurónyi hitelét ne 
kelljen idén kifizetni. Arról is szólt, hogy az utóbbi nyolc évben a privatizáció és a külföldi 
befektetések hatására rendkívül erőteljesen növekedett a szerbiai polgárok életszínvonala, 
de a válság miatt ezt nem lehet tovább folytatni. Az állam ezért arra kényszerül, hogy 
elvonja a helyi önkormányzatok bevételeinek negyven százalékát. Az IMF-megállapodás 
érvénybe lépéséhez pedig Szerbiának május elejéig az összes feltételt teljesítenie kell. 
A bankelnök nem tudta megmondani, hogy az intézkedések következtében milyen mér-
tékben nő majd a munkanélküliség. „Hogy mekkora lesz a leépítés, az attól függ, hogy mi 
fog történni a bércsökkenés terén. Ha az emberek azt mondják, hogy akkor mindenkinek 
csökkentsük a fizetését, de maradjon meg a munkavállalók száma, vagy pedig azt választ-
ják, hogy a fizetések ne csökkenjenek, akkor viszont egyértelmű, hogy a munkavállalók 
számát le kell építeni”. Úgy vélte, ez a helyzet azért alakult ki, „mert amikor jobb idők 
jártak errefelé, s volt pénzünk, nem spóroltunk, a kormányok az összes pénzt elköltötték”. 
Szerinte Szerbia problémáját csak azután lehet megoldani, miután a fejlett országok túl-
jutottak a válságon. Ezért annak a reményének adott hangok, hogy 2011-től már javulhat 
a helyzet.11

A kormányhoz közel álló közgazdászok elfogadhatónak tartották a megszorításokat, 
hiszen Szerbiában a hat százalékkal megemelt jövedelemadó is csupán tizennyolc száza-
lékot tesz ki, míg Szlovákiában a jövedelemadó jelenleg tizenkilenc százalék. Egy másik 
közgazdász arra hívta fel a figyelmet, hogy az IMF-fel kötött megállapodás csak átme-
netileg oldja meg az ország gondját, mivel az nem csupán a gazdasági világválság kö-
vetkezménye, hanem – főleg – a felhalmozódott belső problémáké is. Saša Đogović még 
élesebben fogalmazott: „Mindez a megelőző évek felelőtlen gazdaságpolitikájának követ-
kezménye, amely a külföldi eladósodásra, az előző nemzedékek által megteremtett javak 
eladására, ezen eszközök mértéktelen pazarlására épített, és egyáltalán nem teremtette 
meg az ország jobb gazdasági infrastruktúráját.” Miroslav Zdravković szerint a hiány 
mérséklése érdekében a jobb módúakra kellene nagyobb terheket róni, például vagyonadó 
formájában. Úgy vélte, a kormány a könnyebb megoldásokat választotta, de ezek követ-
kezménye a magánszektor elkedvetlenedése és a szürke gazdaság növekedése lesz.12

A kormány elképzelésével nem voltak elégedettek a szakszervezetek és a munkaadók 
sem. A szakszervezetek szerint a kormány a középrétegekre rakta a terheket, míg a mun-
kaadók bejelentették, hogy csökkenteni fogják a fizetéseket.13 Ilyen körülmények között 
nem csoda, hogy az elégedetlenség különböző módokon tört felszínre.

10 „MMF odobrio Srbiji 3 milijarde evra”. http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.
php?yyyy=2009&mm=03&dd=26&nav_id=352221&fs=1.

11 Varjú Márta: „A válság már itt van”. http://www.magyarszo.com/fex.page:2009-03-28_A_valsag_
mar_itt_van.xhtml.

12 „Ekonomisti podeljeni oko MMF-a”. http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2009&mm= 
03&dd=27&nav_id=352349, 2009. március 27.

13 „Sindikati i poslodavci nezadovoljni”. http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2009&mm= 
03&dd=27&nav_id=352350, 2009. március 27.



Szilágyi Imre                                  Déli szomszédaink és a gazdasági válság

           MKI-tanulmányok   6

Egyesek azt firtatták, vajon mi lett a privatizációs bevételekkel, mert szerintük a kor-
mányok nem számoltak el ezekkel, „nehezen követhető nyomon az állami pénzek ki-
fizetése és befizetése, de legfőképp az, hogy ki mire, és hogyan használja fel ezeket a 
pénzeket. (…) Vonatkozik ez a magánosítási ügynökségre is; talán egyedülálló a világon, 
hogy egy ilyen fontos ügyet intéző vállalat egyedül bonyolítja le az ügyvitelt és ellenőrzi 
saját magát.”14

A tavalyi választások után ellenzékbe került Vojislav Koštunica szerint az IMF-fel kötött 
megállapodás azt bizonyítja, a kormány ahelyett, hogy reális gazdaságpolitikát folytatna, 
rútul becsapja a polgárokat, és „az országot a teljes összeomlás szélére juttatta.” A radiká-
lisok azt állították, hogy az IMF feltételei elfogadhatatlanok. Azt javasolták, hogy Szerbia 
az Orosz Föderációtól vegyen föl hitelt, „mert az nem fogja feltételül szabni a fizetések 
befagyasztását, Koszovó és Metohia státuszát, az oktatásra szánt pénzek csökkentését és 
a Telekom eladását”.15

Azt, hogy a szerbiai polgárokra komoly megpróbáltatások várnak, megerősítette a 
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat igazgatója is, aki szerint nem tartható a kormány ere-
deti elképzelése, amely a foglalkoztatottság növelését irányozta elő; sőt, az év második 
felében nagyobb elbocsátási hullámra kell számítani.16

A szakszervezetek szerint a kormány megsértette a velük kötött megállapodást, hiszen 
anélkül döntött az új intézkedésekről, hogy azt megvitatta volna az érdekképviseletekkel. 
Bejelentették, hogy ha a kormány bevezeti a plusz-jövedelemadót, tiltakozásokat szervez-
nek. Felvetették azt a kérdést is, hogy az ilyen intézkedések megvalósításához szükség 
van-e huszonöt minisztériumra, amelyekben 239 államtitkár, államtitkár-helyettes és ta-
nácsadó dolgozik.17 A textilipari dolgozók szakszervezete a munkaadókkal egyetértésben 
arra szólította fel a kormányt, hogy gyors intézkedésekkel mentse meg – a csekély tőkeerő 
és a hatalmas szürke gazdaság miatt – a válságnak erőteljesen kitett ágazatot. Ellenkező 
esetben a következő három hónapban mintegy húszezer dolgozó veszítheti el az állását.18

Március végén a kormány két feszültségenyhítő megoldással kísérletezett. Egyfelől 
csökkenteni kívánta a minisztériumok számát. Érzékelhető volt, hogy ez nem csupán az 
ottani alkalmazottak ellenállásába ütközhet, de feszültséghez vezet a kormánykoalíció 
tagjai között is, hiszen nem mindegy, hogy melyiküket milyen veszteségek érik ezáltal.19 
A másik említésre méltó törekvés az, hogy (szlovén mintára) a szociálisan fenyegetettek 
számára olcsó árut kínáló üzletek megnyitását tervezték el.20 A szerb kormány, illetve 

14 Varjú Márta: „Hova tűnt a magánosításból befolyt pénz?”. http://www.magyarszo.com/fex.
page:belfold, 2009. március 27.

15 „Kritike aranžmana sa MMF-om”. http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2009&mm= 
03&dd=26&nav_category=11&nav_id=352253, 2009. március 26.

16 „Elbocsátási hullám az év második felében”. http://www.vajma.info/universal.php?rovat=gazdasag, 
2009. március 28.

17 „Sindikati protiv vlade”. http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sindikati-protiv-vlade.lt.html, 
2009. március 28.

18 „Apel tekstilaca Vladi Srbije”. http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2009&mm= 
03&dd=26&nav_id=352321&nav_category=9, 2009. március 26.

19 M. R. Petrović – D. Matović: „Ukida se najmanje pet, a najviše deset ministarstava”. http://www.politika.
rs/rubrike/Politika/Ukida-se-najmanje-pet-a-najvishe-deset-ministarstava.lt.html, 2009. március 27.

20 „Podavnica za socijalno ugrožene”. http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2009&mm= 
03&dd=25&nav_category=9, 2009. március 25.
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a gazdasági szakemberek már valamennyi egykori jugoszláv köztársaság képviselőivel 
tárgyaltak a gazdasági kapcsolatok bővítéséről. Számunkra különösen figyelemreméltó 
a Vajdasági Végrehajtó Tanács elnökének Szegeden kifejtett javaslata. Bojan Pajtić arra 
hívta fel a magyar befektetők figyelmét, „hogy a szerbiai gazdaság számos előnyt kínál, 
hiszen egyrészt nagyon kedvező az adópolitika, másrészt a fennálló szabadkereskedelmi 
egyezmény Oroszországgal is nagy lehetőségeket tartogat.”21

Az IMF-fel március végén kötötték meg a megállapodást. A szakszervezetek tiltako-
zást jelentettek be; igaz érzékeltették, hajlandók elfogadni a változásokat, ha azok nagyobb 
mértékben érintik a gazdagabb rétegeket.22 Április elején ismertették a kormány gazdasá-
gi csomagtervét, amely a kormányfő márciusban bejelentett elképzelésétől részben eltérő, 
részben annál keményebb lépéseket helyezett kilátásba. Az állami költségvetés egymil-
liárd eurós megtakarításának nyolcvanöt százalékát a közigazgatáson belüli intézkedé-
sekből, a többit bevétel-növekedésből kívánják fedezni. A tervezet szerint befagyasztják 
a nyugdíjakat, valamint a köztársasági, a tartományi és a helyi közigazgatásban, illetve 
az úgynevezett közvállalatokban dolgozók fizetését. Negyedével akarják csökkenteni a 
minisztériumok kiadásait, negyven százalékkal azon felhasználók juttatásait, akik az 
állami költségvetésből kapják a pénzt, s csökkentenék az egészségügyi alap költsé-
geit is. A negyvenezer dínárnál magasabb jövedelemmel rendelkezőknek a negyvenezer 
feletti rész tíz-, míg a százezer dínárnál magasabb jövedelműeknek tizenöt százalékos 
csökkenésével kell számolniuk. A száz százalékban állami tulajdonú vállalatokban dol-
gozóknak, illetve a közigazgatási alkalmazottak jelentős részének maximális jövedelmét 
a szerbiai átlagfizetés hatszorosára korlátozzák, létszámukat tíz százalékkal csökkentik. 
A gazdasági miniszter bejelentette, hogy az év végéig nyolcezer embert bocsátanak el a 
közigazgatásból, minden jel szerint végkielégítés nélkül. A mobiltelefon percdíjaira ideig-
lenes illetékdíjat vetnek ki, bevezetik a vagyonadót és megadóztatják a luxusjárműveket. 
Emelik a benzin és a gázolaj jövedéki adójának összegét, s a polgárok egyéb jövedelmeit 
is meg akarják adóztatni. Az így megnövelt állami jövedelemből – a gazdasági hitelek 
összegének megemelése érdekében – támogatnák a bankokat és a fiatalok elhelyezkedé-
sét, valamint a szociálisan leginkább veszélyeztetett polgárokat. Volt olyan közgazdász, 
aki úgy vélte, hogy a tervezett csomag jó, de nem lesz elég a válság kezelésére. A Szerbiai 
Független Szakszervezetek Szövetségének vezetője pedig határozottan jobbnak tartotta 
az előző tervezetnél, mivel szerinte az veszélyeztette volna a polgárok egzisztenciáját. 
Ugyanakkor azt állította, ennek is hibája, hogy nem akarja jobban górcső alá venni a gaz-
dagokat, és nem igyekszik csökkenteni a minisztériumok létszámát.23

A szerb politikusok afelől érdeklődtek, az ország milyen feltételekkel vehetne föl hitelt 
Oroszországtól és Kínától, a parlament elnöke pedig úgy döntött, hogy az április 20-ával 
kezdődő héten tárgyalják a kormány említett tervezetét és a költségvetés módosítását.24 

21 MTI: „A Vajdaság várja a magyar befektetőket”. http://www.hirszerzo.hu/cikk.a_vajdasag_varja_a_
magyar_befektetoket.102741.html, 2009. március 27.

22 „Sindikati već najavljuju proteste”. http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Sindikati-vec-najavljuju-
proteste.lt.html, 2009. április 4.

23 „Megszorítások a közigazgatásban. A szerb kormány bemutatta gazdasági programcsomagját – 
Felmondások várhatók”. http://www.magyarszo.com/fex.page:2009-04-08_Megszoritasok_a_ 
kozigazgatasban.mobile.

24 „Nem csökkenne a kormány létszáma? A Szerbiai Képviselőház a gazdasági csomagról fog 
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A kormány ismertette még a költségvetés módosítására vonatkozó tervezetének kissé 
pontosított változatát: a költségvetés összegét és az állami kiadásokat csökkentik, a hiányt 
közel ötven százalékkal emelik. Azzal számolnak, hogy a gazdasági növekedés az előző 
évinél két százalékkal kisebb lesz, az infláció pedig eléri a tíz százalékot. Az előterjesz-
tésről a munkaadók és a szakszervezetek is elégedetten nyilatkoztak. Az egyik szakszer-
vezeti vezető így vélekedett: „Nem szeretek válságban élni, és nem szeretem, ha más oldja 
meg a válságot. Szeretném én magam megoldani a gondokat, az aktuálisakat azonban az 
államnak kell megoldania, én tehát csak mérlegelni tudom a felajánlott megoldásokat. 
Amit most ajánlott fel a kormány, annál szerintem nem tudott volna többet tenni.”25 Bár 
általános sztrájk ezek szerint nem túl valószínű a közeljövőben, az elmúlt időszakban több 
gyár munkásai tiltakoztak már munkahelyük válsága és a ki nem fizetett bérek miatt.26

HorvátorSzág

A horvát miniszterelnök egy nappal szerb kollégája után, október 15-én Brüsszelben, 
az Európai Néppártok találkozójának alkalmából nyilatkozott meglehetősen 
magabiztosan a gazdasági válságról. „Azt hiszem, hogy a kormány pénzügyi 

intézkedéseivel, a központi bank monetáris beavatkozásaival sikerült Horvátországot 
felkészítenünk és bebiztosítanunk az összes lehetséges forgatókönyvre, és ma nagy érdek-
lődéssel jöttem erre a találkozóra, hogy meghallgassam, mit mondanak európai kollégáim; 
halljam, mit mondanak arról az intézkedéscsomagról, amit az eurozóna területére, illet-
ve amit az eurozónán kívül eső területekre jelentettek be, valamint azt, hogy miképpen 
kívánnak megbirkózni ezekkel a problémákkal”.27 Elmondta, hogy a horvát szábor épp 
nemrég fogadta el azt a törvényt, amelynek értelmében valamennyi horvát természetes 
és jogi személy esetében 100-ról 400 ezer kunára emelték annak (a bankban elhelyezett) 
összegnek az értékhatárát, amelyért a kormány kezességet vállal. Szólt a kedvező infláci-
ós adatokról (amelyek persze még így is meglehetősen magasak voltak), majd úgy vélte, 
hogy mindez optimizmusra ad okot.

Nem sokkal később az ellenzéki Szociáldemokrata Párt elnöke igen határozottan fo-
galmazta meg, hogy melyek a válsággal összefüggő fő problémák (viszonylag részlete-
sen felsorolta a kedvezőtlen gazdasági mutatókat), és miképpen kellene csökkenteni a 
lakosság terheit. Mindenekelőtt az életszínvonal, a fizetések és a nyugdíjak csökkenését, 
a gazdasági növekedés és a likviditás problémáját emelte ki. Szerinte az államnak takaré-
koskodásra és racionalitásra kellene törekednie, s bizonyos érzékeny és fontos árucikkek 

tárgyalni a jövő héten”. http://www.magyarszo.com/fex.page:2009-04-15_Nem_csokkenne_a_
kormany_letszama.xhtml.

25 „A lehető legtöbbet”. http://www.magyarszo.com/fex.page:2009-04-17_A_leheto_legtobbet.xhtml, 
2009. április 17.

26 „Štrajk zbog neisplaćenih plata”. http://www.b92.net/info/vesti/index.php?nav_category=9&dd=19&
mm=4&yyyy=2009, 2009. április 19.

27 „Hrvatska se uspjela pripremiti za sve moguće scenarije financijske krize”. http://www.vlada.hr/
hr/naslovnica/novosti_i_najave/2008/listopad/hrvatska_se_uspjela_pripremiti_za_sve_moguce_
scenarije_financijske_krize, 2008. október 15.
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esetében (gyermekélelmiszer és -ruházat, földgáz, elektromos energia, fűtőanyagok) je-
lentősen csökkentenie kellene az áfa mértékét. Azt szerette volna, ha a jövedelemadó 
módosításával növekedne az alkalmazottak nettó bére, megőriznék a munkahelyeket.28 
Az anyagból – a legfelsőbb nyugdíjkategória juttatásaink csökkentését leszámítva – nem 
derül ki, hogy miből fedeznék ezeket a nagylelkű kedvezményeket.

A következő napokban banki elemzések és kiszivárgott információk alapján világossá 
lett, hogy Ivo Sanader optimizmusa túlzott volt, Horvátország nem kerülheti el a válságot 
és annak következményeit, ráadásul néhány kérdésben a kép még ekkor is meglehetősen 
ellentmondásos volt. Amíg a gazdasági miniszter azt állította, alapos elemzés után arra 
a következtetésre jutott, hogy az országban a gazdasági növekedés 2009-ben elérheti a 
3,8–4,5 százalékot, addig a Nemzeti Bank elnöke két százalék körüli növekedésről be-
szélt, a külföldi elemzők egy része pedig úgy vélte, a horvátok elégedettek lehetnek, ha 
a növekedés nulla körül lesz. Tekintettel az ország magas adósságszolgálatára, amelyet a 
válság körülményei között Zágráb egyedül nem lenne képes teljesíteni, illetve arra, hogy 
az ehhez szükséges újabb hiteleket a piacon már nem lehet a korábbi feltételekkel felven-
ni, kiszivárgott, hogy a kormány az IMF segítségét kéri. Már a költségvetési alkalmazot-
tak bérének kifizetése is kérdésessé vált.

A Deutsche Bank elemzői szerint Horvátország az első helyre került azon tizenkilenc 
ország között, amelyeket a pénzügyi válság következményei a legsúlyosabban érinthet-
nek. Többen úgy vélték, hogy Zágráb, Magyarország példáját követve arra kényszerül-
het, hogy leállítsa a tervezett, sőt, a már megkezdett infrastrukturális beruházásokat is. 
Mindennek fényében világossá vált, hogy a költségvetés is komoly megpróbáltatások elé 
néz, hiszen a csökkenő fogyasztás csökkenő állami bevételeket jelent.29

Így azután nem csoda, hogy a kormány és a szakszervezetek tárgyalásán komoly né-
zeteltérésekre került sor. A kormányfő azzal fenyegette meg a szakszervezeteket, ha nem 
egyeznek bele a fizetések húszszázalékos csökkentésébe, akkor a válság megoldásába 
bekapcsolódik az IMF is, az pedig a foglalkoztatottak nagy részét még súlyosabban fogja 
érinteni. „Vagy mi magunk csökkentjük a fizetéseket, vagy pedig az IMF teszi ezt meg 
helyettünk, az pedig mind a fizetések, mind pedig a szociális jogok megkurtítását jelen-
ti”.30 Radimir Čačić, a 2000 és 2003 között működő Račan-kormány egyik minisztere – 
aki azt állította, hogy nincs válság, csupán Sanader és a hozzá nem értő miniszterekből 
álló kabinet alkalmatlan a helyzet kezelésére, és behunyja a szemét a növekvő korrupció 
és a szervezett bűnözés előtt – tizenkét pontban foglalta össze, szerinte mit kellett volna/
mit kellene tennie a kormánynak. Ezek közé tartozott, hogy a fizetéseket a gazdasági 
növekedéshez és a hatékonyság növeléséhez kell kötni, nem szabad növelni a közalkal-
mazottak létszámát, a kulcsfontosságú pénzügyi folyamatokat át kell engedni a piaci me-
chanizmusoknak, hiszen Horvátországban a termelés több mint ötven százalékát az állam 
ellenőrzi.31

28 „Rješenja SDP-a za ublažavanje udara financijske krize na stanadard građana”. http://www.sdp.hr/
vijesti/rjesenja_sdp_a_za_ublazavanje_udara_financijske_krize_na_stanadard_gradana, 2008. no-
vember 6.

29 Mislav Šimatović: „Bez pomoći MMF-a država u bankrotu”. http://www.nacional.hr/clanak/49796/
bez-pomoci-mmf-a-drzava-u-bankrotu, 2008. november 10.

30 Robert Bajruši: „Neuspjeli pregovori oko budžeta. Sanader na sastanku sindikate plašio MMF-om”. 
http://www.nacional.hr/clanak/49910/sanader-na-sastanku-sindikate-plasio-mmf-om, 2008. november 18.

31 Uo.
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Néhány közgazdász más szempontokat hangsúlyozott. Volt, aki Sanader szemére ve-
tette, hogy 2007 októberében, amikor az IMF úgy vélte, az országot monetáris krízis 
fenyegetheti, magabiztosan állította: „Semmiféle pénzügyi válság nincs, Horvátország fi-
nanszírozza adósságát.”32 Egy ellenzéki közgazdász szerint most derül ki, milyen negatív 
hatása van a külföldi tulajdonban lévő bankok válságának a horvát bankszektorra. Úgy 
vélte, a kormánynak a pénzt nem lenne szabad presztízs- vagy hosszú távon megtérülő 
beruházásokra költenie, hanem a termelés finanszírozására kellene fordítania. A kiviteli 
problémákat pedig a hazai piac élénkítésével kellene megoldani. „A horvát piac 30 milli-
árd értékű, mi azonban ezt átengedtük másoknak. A kormány a fizetések befagyasztásával 
próbálja megoldani a problémát, a piacgazdaságban azonban sohasem a fizetések jelentik 
a problémát, hanem a termelési válság, ami már itt is van.”33 Más közgazdászok arra ke-
resték a választ, milyen beruházási politikát kellene folytatnia a kormánynak ahhoz, hogy 
mérsékelje a válság hatását.

A parlament 2008 december közepén rövid ideig tartó vita után – a munkaadók bele-
egyezésével, a szakszervezetek fenntartásai ellenére – elfogadta ugyan a hiány csökken-
tését tartalmazó 2009-es költségvetést,34 az államfő azonban már ekkor jelezte, hogy a 
következő évben akár kétszer is szükség lehet annak módosítására.

2009 elején egyre több jele mutatkozott annak, hogy a válság erőteljesen érinti a horvát 
gazdaságot. Az eurozónában uralkodó krízis miatt világossá vált, hogy a kulcságazat-
ként számon tartott turizmus kevesebb vendégre számíthat, márpedig ennek az ágazat-
nak a bevételei jelentősen hozzájárultak a költségvetéshez. A kormány recesszióellenes 
intézkedések bevezetésére készült. A Horvát Gazdasági Kamara tizenöt intézkedést látott 
szükségesnek; a kamara elnöke szerint az országban évtizedek óta halasztották a gazda-
ság átstrukturálását, ezért a válság hatását tíz év alatt tudják csak leküzdeni: „Aki mást 
mond, az hazudik” – állította.35 A kormány rövid távon a hazai bankoktól kölcsönzött 
pénzzel próbált úrrá lenni a helyzeten – ez is szerepelt a kamara javaslatai között. Nouriel 
Roubini – aki Paul Krugmannal és Joseph Stiglitz-cel együtt három évvel ezelőtt meg-
jósolta, hogy a világra hatalmas pénzügyi és gazdasági válság vár – azt javasolta, hogy 
Horvátország addig forduljon az IMF-hez, amíg nem lesz túl késő. Roubini szerint annak, 
hogy a Baltikumtól az Adriai-tengerig húzódó terület legtöbb országát térdre kényszeríti 
a válság, legfőbb oka abban rejlik, hogy bankjaik hatvan–kilencven százalékát (esetleg 
még többet) az EU országok nagy bankhálózatának adták el (Horvátország pedig ezen a 
téren vezető helyen áll).36

A válság a horvát gazdaságot és mindennapi életet egyre jobban behálózta, vállatok 
jutottak csődbe, számos üzlet tönkrement stb. (A faipar már februárban azzal igyekezett 
csökkenteni a bajt, hogy négynapos munkahetet vezetett be.) A kormány a hónap közepén 

32 „Vlada: Hrvatska nije u financijskoj krizi”. http://www.poslovni.hr/58421.aspx, 2007. október 27.
33 Mislav Šimatović – Marko Biočina: „Hrvatska u recesiji Vlada nespremna za krizu”. http://www.

nacional.hr/clanak/49909/vlada-nespremna-za-krizu, 2008. november 18.
34 Katarina Dimitrijević Hrnjkaš – Marijan Lipovac: „Prihvaćen proračun za 2009”. http://www.vjesnik.

hr/html/2008/12/15/Clanak.asp?r=unu&c=1, 2008. december 15.
35 „HGK: 15 mjera za ublažavanje krize”. http://www.novilist.hr/2009/02/06/smanjiti-rashode-

proracuna-za-10.aspx, 2009. február 5.
36 „Ekonomist Nouril Roubini: Depresija će preplaviti Europu”. http://www.novilist.hr/2009/02/09/

hrvatska-se--treba-obratite--mmf.aspx, 2009. február 8.
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bejelentette, hogy a költségvetési hiány nagyobb lesz a tervezettnél. Tíz intézkedés beve-
zetésével próbált úrrá leni a helyzeten, de március elején még nem kívánt arról nyilatkoz-
ni, hogy csökkentik-e a fizetéseket és a nyugdíjakat, illetve emelik-e az áfát.37 A Nemzeti 
Bank bejelentette, hogy az ország adóssága 2008 végén meghaladta a GDP száz száza-
lékát, igaz, ennek „csupán” nyolcvannyolc százaléka a külső adósság. A válságot tovább 
növelte, hogy a külső piacokon beállt helyzet miatt radikálisan csökkent a horvát kivitel.

2009. március 26-án kéthetes vizsgálódásra és tárgyalásokra érkezett Zágrábba az 
IMF küldöttsége. Ugyanaznap bejelentették, hogy az Európai Fejlesztési Bank kétszáz-
ötvenmillió eurós hitelt nyújt Horvátországnak. A horvát kormány pedig a parlament 
elé terjesztette a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot, amelynek értelmében 
hat százalékkal csökkentik a közalkalmazottak fizetését. A miniszterelnök elutasította a 
közvélemény egy részének azt a követelését, hogy az IMF-fel kössenek új megállapodást. 
Sanader szerint ebben az esetben „az IMF diktálná a feltételeket, és akkor nem hat vagy 
tíz százalékkal kellene csökkenteni a fizetéseket, hanem 20–30 százalékkal.” Szerinte az IMF 
ezenkívül követelné a nyugdíjak és más szociális juttatások csökkentését is.38 A terveit kritizá-
lók kifogásolták, hogy ugyanakkor nem szándékozik leállítani a nem feltétlenül szükséges 
beruházásokat.39 Egyre többen tették szóvá, hogy a miniszterelnök és az államfő a válság 
közepette luxusautót kapott;40 Sanader a zúgolódás miatt le is mondott róla. A miniszter-
elnök helyettese viszont elutasította a szakszervezetek amiatti elégedetlenségét, hogy a 
kormány a velük való egyeztetés nélkül döntött a fizetések említett csökkentéséről.41

A parlament április elején elfogadta a költségvetésnek a kormány javaslatán alapu-
ló módosítását. Nemcsak az ellenzék, de a kisebbségek képviselői is ellene szavaztak. 
(A koalícióban részt vevő szerb párt képviselői azért tiltakoztak, mert szerintük a par-
lamenti beterjesztés előtt nem volt módjuk arra, hogy megismerjék a tervezetet.) Az új 
költségvetés kétszázalékos GDP-csökkenéssel számolt, és csökkentette a kiadásokat. 
A kormány szerint megvédték a szociálisan leginkább rászorultakat, nem nyúltak a nyug-
díjakhoz és a fontosabb szociális kiadásokhoz.42

A horvát közgazdászok április elején tartott kerekasztal-megbeszélésén a résztvevők 
nem utasították el ugyan azt a lehetőséget, hogy az IMF-től kérjenek segítséget, de egy-
előre nem látták szükségesnek. Kiro Gligorov Bécsben élő ismert macedón közgazdász 
úgy vélte, lehet, hogy 2009-ben négy-öt százalékkal csökken a horvát GDP, amit még a 
legpesszimistább horvát előrejelzések sem említettek. Ljubo Jurčić horvát közgazdász 

37 J. Marić: „Vlada reže troškove”. http://www.novilist.hr/2009/03/04/stednjom-u-ozujku-vracaju-ono-
st.aspx, 2009. március 3.

38 Martina Čizmić: „HBOR i Europska investicijska banka potpisali Ugovor o kreditu vrijedan 250 
miljuna eura”. http://www.nacional.hr/clanak/55494/hbor-i-europska-investicijska-banka-potpisali-
ugovor-o-kreditu-vrijedan-250-miljuna-eura, 2009. március 26.

39 Zatko Crnčec, Dražen Ciglenički és Nataša Božić: „Oporba: Vlada krizu prebacuje na radnike”. Novi 
list, 2009. március 28.

40 Katarina Zorić: „Za državni vrh nema krize: I Mesić ima novi blindirani automobil Mercedes G-500 
L”. http://www.nacional.hr/clanak/55625/za-drzavni-vrh-nema-krize-i-mesic-ima-novi-blindirani-
automobil-mercedes-g-500-l, 2009. március 28.

41 „Kosor poručila sindikatima: »Smanjenje plaća sukladno zakonu, nemate osnove za tužbe«”. http://
www.nacional.hr/clanak/55717/kosor-porucila-sindikatima-smanjenje-placa-sukladno-zakonu-
nemate-osnove-za-tuzbe, 2009. március 30.

42 „Usvojen rebalans proračuna”. Novi list, 2009. április 4.
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pedig arra figyelmeztetett, nem pusztán arról van szó, hogy a horvát gazdaságot elér-
te a recesszió, hanem sokkal többről. Szerinte a gazdaság és a társadalom szerkezete 
van válságban, amiatt hogy az elmúlt tizenöt évben a kiadásokat a fogyasztásra és nem 
a fejlesztésre fordították. Azt is komoly gondnak tekintette, hogy a (munkaképes) hor-
vát lakosságnak csupán ötvenöt százaléka dolgozik, ami szerinte a legalacsonyabb arány 
Európában.43

Az IMF – amely úgy vélte, hogy a horvát gazdaság még nem omlott össze – arra 
figyelmeztetett, hogy 2009 nehéz év lesz Horvátország számára, hiszen (a tőkével és a 
kamatokkal) 13,8 milliárd eurót kell visszafizetnie a hitelezőknek. Ennek egyhatoda az 
állam adóssága, amit a kormány euró-részvények kiadásával kíván fedezni.44 Az IMF 
egyébként realistának tartotta és támogatta a költségvetés módosítását, de úgy vélte, hogy 
a csökkenés nagyobb lesz két százaléknál, és arra ösztönözte a kormányt, hogy refor-
mokkal tegye dinamikusabbá a gazdaságot. Az adósságállomány miatt esetleg kialakuló 
nehéz helyzetért egyes elemzők, illetve a Horvát Nyugdíjasok Pártja egyfelől az államot 
hibáztatja, amiért az külföldi bankoknak engedte át a horvát bankszektort, másfelől az 
IMF-et, amelynek szerintük jelentős szerepe volt mindebben. A nyugdíjasok különösen 
azt nehezményezték, hogy az IMF nem értett egyet a kormánynak a nyugdíjakra vonat-
kozó elképzeléseivel.45

A közalkalmazottak szakszervezete azt tervezi, hogy a májusi helyhatósági választá-
sok előtt egy héttel sztrájkot hirdet. A szakszervezeti vezetők szerint ez a sztrájk nincs 
összefüggésben a politikai meggyőződésükkel, csupán párbeszédre kívánják felszólítani 
a kormányt. Mindenekelőtt azt nehezményezik, hogy a költségvetésben meghirdetett hat-
százalékos fizetéscsökkentés miatt a fizetésük tíz százalékkal lesz kevesebb a gazdasági 
szférában dolgozókénál.46

Szlovénia

Az egyébként rendkívül sikeres szlovén gazdaságot47 2008 nyarának végén még 
éppen csak megérintette a válság szele. Azok a vállalatok azonban, amelyek 
mindenekelőtt külföldi piacra dolgoznak (a szlovén kivitel mintegy hetven szá-

zaléka EU-tagállamokba irányul) amiatt panaszkodtak, hogy a kereslet már 2007-ben 
érzékelhetően csökkent, s felmerült annak lehetősége, hogy ha ez a tendencia tovább foly-
tatódik, elbocsátások lehetnek.48 Janez Janša miniszterelnök ennek ellenére egy héttel 

43 „MMF je usvojio novu doktrinu”. Novi list, 2009. április 9.
44 „Hina: MMF Rohatinskom: Spriječite pad kune i kreditni slom”. http://www.nacional.hr/clanak/55705/

mmf-rohatinskom-sprijecite-pad-kune-i-kreditni-slom, 2009. március 30.; Ivo Jakovljević: „Hrvatska 
u raljama velikih EU-banaka”. Novi list, 2009. április 14.

45 Branko Podgornik: „Ne dirajte drugi mirovinski stup! ”. Novi list, 2009. április 14.; V. R.: „HSU traži 
reviziju povlaštenih mirovina”. Novi list, 2009. április 17.

46 „Hina: Sindikati javnih službi najavljuju štrajk u tjednu prije lokalnih izbora”. http://www.nacional.hr/
clanak/56237/sindikati-javnih-sluzbi-najavljuju-strajk-u-tjednu-prije-lokalnih-izbora, 2009. április 7.

47 L. http://www.hiia.hu/MKI-tanulmanyok/T-2008-28-Szilagyi_Imre-szlovenia_valasztasok_2008.pdf.
48 Urša Marn: „Recesija. Sovražnik pred vrati”. http://www.mladina.si/tednik/200835/recesija, 2008. 
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a szeptember 21-én megtartott parlamenti választások előtt úgy vélte, a fejlett világban 
bekövetkezett események miatt lehetnek ugyan problémák (csökkenhet a növekedés és a 
haszon mértéke), de Szlovéniának nem kell recesszióra számítania.49

Október elejétől egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a válság Szlovéniát sem fogja elkerül-
ni. A vállalatok egy része már érzékelte a kereslet jelentős csökkenését, s azzal is tisztában 
volt, hogy 2009 igen komoly problémákat okoz majd számukra. Másik részük a válságtól 
még nem sújtott kelet-európai és balkáni piacokon igyekezett kárpótolni veszteségeit, de 
voltak olyanok is, akik még nem érzékelték a krízist.50 A tekintélyes Jože Mencinger 
közgazdász azt hangoztatta, hogy a válság több évig eltarthat, és helytelenítette, hogy a 
miniszterelnök és a pénzügyminiszter azt állítja, hogy annak hatása Szlovéniában nem 
lesz súlyos.51 Janez Janša – akinek pártja jól szerepelt ugyan, de a parlamenti választá-
sok eredményeképpen elvesztette lehetséges koalíciós partnereit és ellenzéki szerepre 
készült – igyekezett elhárítani a fenyegető bajt. A pénzügyminiszter és a Nemzeti Bank 
elnöke október 8-án, némi vita után megállapodott abban, hogy az állam a kisbefektetők 
bankban elhelyezett pénzére azonnali hatállyal korlátlan garanciát nyújt. Ennek részben 
az volt az oka, hogy az osztrák kormány hasonló jellegű intézkedése miatt a szlovén be-
fektetők egy része átvándorolt az osztrák bankokba. A banktörvény módosítását később 
kívánták benyújtani a parlamentnek.52 (A magyar miniszterelnök október 11-én jelentette 
be, hogy két nap múlva egy ugyanilyen elemet is tartalmazó tizenkét pontos csomagot 
kíván a parlament elé terjeszteni.53)

Október 14-én Janša megbeszélésre hívta a leendő miniszterelnököt, Borut Pahort és a 
Nemzeti Bank elnökét. A találkozón részt vettek Janša és Pahor pénzügyi szakemberei is. 
A helyzetet nem értékelték túl súlyosnak, s megállapodtak abban, hogy az említett bank-
törvényt és a még szükséges intézkedéséket az új parlament fogja megtárgyalni. Abban 
is egyetértettek, hogy létrehoznak egy koordinációs testületet, amelyben szükség esetén 
a régi és a leendő kormány tagjai beszélik meg a teendőket. A találkozó bebizonyította 
ugyan, hogy a leköszönő kormány távolról sem olyan kompromisszumképtelen és elva-
dult, mint ahogy ellenfelei állították, de a cikkíró szerint a gazdaságban zajló folyamatok 
azt mutatták, hogy a megbeszélésre már legalább egy héttel korábban sort kellett volna 
keríteni.54 A leendő miniszterelnök (akit sokan azzal vádoltak/vádolnak, hogy túlságosan 
engedékeny módon törekszik arra, hogy jó viszonyban legyen politikai ellenfeleivel) vi-
szont elégedetten nyilatkozott a találkozóról: „Megfelelő időben történt, és a tárgyalások olya-
nok voltak, amilyenekre számítottunk.”55 Az ügyvezető szlovén kormány ily módon ellenfe-
lének támogatásával – Németország és Ausztria után egy-két nappal – olyan intézkedéseket 

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

50 Katarina Matejčič: „Anketa: Finančna kriza povzročila mrk naročil pri večini slovenskih izvoznikov”. 
http://www.finance.si/show.php?id=225370, 2008. október 3.

51 Mija Repovž: „Prof. Jože Mencinger, ekonomist. Reševanje globalnih goljufov”. Delo. Sobotna 
priloga, 2008. október 4. 16–18. o.

52 Katarina Fidermuc: „Slovenija se brani pred tekmeci s severa”. Delo, 2008. október 10.
53 MTI: „A miniszterelnök 12 pontja”. NOL, 2008. október 11.
54 Miha Jenko: „Srečanje, kakršnega še ni bilo”. http://www.delo.si/clanek/69134, 2008. október 14.
55 „Politična podpora za stabilnost slovenskega finančnega sistema”. http://www.delo.si/clanek/69107, 
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foganatosított, amelyeket az euróövezet államainak párizsi válságkezelő döntéseire ala-
poztak.56 Ezeket a lépéseket a későbbiekben az első válságkezelő csomagnak nevezték.

A politikai élet szereplőivel szemben rendkívül kritikus liberális hetilap cikkírója úgy 
vélekedett, hogy a leendő kormánykoalíció vezető pártjának „folytatnia kellene a refor-
mok azon gazdasági logikáját, amelyek tervét már Janša kormánya felvázolta, ugyanak-
kor pedig teljes mértékben meg kellene változtatnia a kormány és a jelenlegi pártokrácia 
politikai tevékenységét.”57

A válság miatt komoly vita tört ki a pénzügyi szakértők között. Amíg a leendő pénz-
ügyminiszter (jeles szakember) úgy vélte, az államnak komoly szerepet kell vállalnia ab-
ban, hogy miképpen kezeljék a pénzügyi rendszer kockázatait, addig egy másik, ugyan-
csak híressé vált közgazdász óvott az állam banki részesedésének növelésétől, illetve a 
hazardírozó bankárok veszteségeinek a közösség pénzéből történő finanszírozásától.58 
Mitja Gaspari, a Nemzeti Bank egykori elnöke, a leendő kormány tagja november elején 
úgy vélekedett, hogy 2009-ben a szlovén gazdaság éves növekedése 2,3–3 százalékra 
csökkenhet. Egy elemző úgy vélte, a szlovén vállalatok – eredményeik ellenére – nincse-
nek felkészülve arra, hogyan kezeljék a válságot.59 Az új kormány november 22-én tartott 
első ülésén külön csoportot hozott létre, amelynek az volt a feladata, hogy előkészítse és 
összehangolja a pénzügyi válság elleni küzdelmet. A minisztériumokat és az állami in-
tézményeket megbízta, hogy készítsenek javaslatokat a krízis megelőzésére.60 Bár a gaz-
dasági mutatók egyre aggasztóbbak voltak (mindenekelőtt Szlovénia legjelentősebb ex-
portpartnere, Németország állapotának köszönhetően), az egyik legjelentősebb gazdasági 
elemző cég igazgatója (Boštjan Vasle) december elején még mindig úgy vélte, Szlovénia 
2009-ben két százalékos növekedést ér majd el.61

2008. december közepére, az újabb adatok birtokában a közgazdászok drámai kö-
vetkeztetésre jutottak, az ország pedig egyre gyorsabban száguldott lefelé a gazdasá-
gi válság lejtőjén. Vasle 1,1 százalékra módosította a 2009-es év növekedési adatát, 
de azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy az nulla lesz. Miközben a gazdasági mutatók 
erőteljesen romlottak, a közszolgálatban lévők fizetése a tervek szerint egy ideig még 
nőtt volna. Míg az egyik kritikai szellemiséggel megáldott közgazdász úgy vélte, az 
előrejelzések már reálisak, Mencinger azt állította, az 1,1 százalékos növekedés is túl 
optimista elképzelés.62 A kormány igyekezett alkalmazkodni a gyorsan változó hely-
zethez, és bejelentette, hogy a következő év elején benyújtja a költségvetés módosítására 
irányuló javaslatát. (Szlovéniában kétéves költségvetés van, az előzőt 2007-ben alkotta 

56 Miha Jenko: „Olje v finančni stroj”. http://www.delo.si/clanek/69629, 2008. október 22.
57 Bogomir Kovač: „Iščoč odrešujočo formulo”. http://www.mladina.si/tednik/200840/iscoc_

odresujoco_formulo, 2008. október 3.
58 Križanič: „Država mora ustrezno odreagirati, da ne pride do verižnega bankrota”. http://www.

finance.si/227470/Kri%BEani%E8_Dr%BEava_mora_ustrezno_odreagirati_da_ne_pride_do_
veri%BEnega_bankrota, 2008. október 23.

59 Mija Repovž: „Ekonomistka Mejra Festić o trgu dela”. Delo. Sobotna priloga, 2008. november 15.
60 „Vlada gre v boj proti gospodarski krizi”. http://www.delo.si/clanek/71402, 2008. november 22.
61 „Gospodarska rast v Sloveniji se umirja, a ne bo negativna”. http://www.mladina.si/dnevnik/05-12-

2008-gospodarska_rast_v_sloveniji_se_umirja__a_ne_bo_negativna/, 2008. december 5.
62 „Umar: Slovenija leta 2009 le z 1,1-odstotno gospodarsko rastjo”. http://www.delo.si/clanek/73075, 
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meg az akkori kormány). A karácsony előtti döntés alapján bejelentették, hogy csökken-
tik a magas rangú köztisztviselők bérét, és befagyasztják az állami cégek igazgatóinak 
fizetését. Ez az intézkedés tizennyolc minisztert és államtitkárt, illetve kétezer-három-
százötven igazgatót érintett. Egyúttal bejelentették, hogy az adott körülmények között el 
kell halasztani mintegy százötvenezer közalkalmazott fizetésének korábban bejelentett 
rendezését. A kormány törvényjavaslatot készített elő azon alkalmazottak fizetéscsökken-
tésének részbeni finanszírozásáról, akiknek cége a válság miatt kénytelen lerövidíteni a 
munkaidőt.63 A karácsony és újév között meghozott intézkedéseket tekintették a későbbi-
ekben a második válságkezelő csomagnak.

2009 januárjában kiderült, hogy a 2008 negyedik negyedévére vonatkozó adatok lesúj-
tóak, az Európai Bizottság pedig úgy vélte, hogy Szlovénia növekedése – amely 2008-ban 
négyszázalékos volt – 2009-ben nem fogja meghaladni a 0,6 százalékot.64 A kormány 
az év elejétől számos intézkedést léptetett életbe, február végére pedig elkészítette az új 
költségvetést, amit március 3-án terjesztett a parlament elé. Ebben a legjelentősebb ösz-
szeget a munkanélküliséggel összefüggő problémák kezelésére kívánták fordítani, és a 
kiút lehetőségét a technológiai fejlesztésekben látták. A kormányfő újabb gesztusa volt, 
hogy öt százalékkal csökkentették a miniszterelnöki kabinet költségvetését.65 A helyzet 
drámaiságát és a rendkívül gyors változásokat jól mutatja, hogy miközben a parlament 
még a költségvetés módosítási javaslatait tárgyalta, a kormány immár a harmadik gazda-
ságélénkítő csomagot készítette elő, s a kormányfő már be is jelentette, hogy elkészítik a 
költségvetés második módosítását.66

Mindez persze nem is csoda, hiszen a kormány már március elején felismerte, hogy 
a gazdasági mutatók csökkentek, az ország tehát hivatalosan is recessziót él meg,67 a 
hónap második felében pedig az is kiderült, hogy az addigi pesszimista előrejelzések túl 
optimistának bizonyultak. A kormányfő kénytelen volt bejelenteni, hogy a gazdaság idei 
csökkenése várhatóan négyszázalékos lesz. A kétmilliós Szlovéniában mintegy százezer 
ember maradhat munka nélkül, a kivitel kilenc százalékkal csökken, a költségvetési hiány 
öt százalékra nő, a százötvenezer közalkalmazott kénytelen lesz elfogadni, hogy fizetése 
tíz százalékkal csökken, a nyugdíjasok helyzete pedig tovább romlik.68 A körülmények 
megítélésében igen nagy a bizonytalanság (az adatok gyakran ellentmondásosak), s va-
lamennyire az is érzékelhető, hogy vannak, akik igyekeznek megnyugtatni a lakosságot, 
hiszen „a negatív kilátások negatív eredménnyel járnak” (Murphy). A Nemzeti Bank el-
nöke néhány nappal a kormányfő említett bejelentése után arról beszélt, hogy a gazdasági 

63 Zoran Potič: „Nižje plače ministrom in zamrznitev za javni sektor”. http://www.delo.si/clanek/73476, 
2008. december 27.

64 Božo Mašanović: „Črnoglede napovedi Unije za krizno leto”. Delo, 2009. január 20.
65 „Kdo je z rebalansom proračuna dobil največ in kdo najmanj?”. http://www.delo.si/tiskano/

html/20090227/Delo/0, 2008. február 27.
66 „Ukrepi za »zmago« nad krizo”. http://www.mladina.si/dnevnik/28-03-2009-ukrepi_za_zmago_

nad_krizo/, 2009. március 28.
67 „Križanič: Slovenija bo v tekočem četrtletju v recesiji”. http://www.finance.si/240409/Kri%BEani%E8_

Slovenija_bo_v_teko%E8em_%E8etrtletju_v_recesij, 2009. március 9.
68 Jurij Šimac: „Pahor: Slovenija letos s štiriodstotnim znižanjem BDP”. http://www.finance.si/241972/

Pahor_Slovenija_letos_s_%B9tiriodstotnim_zni%BEanjem_BDP, 2009. március 24.; Darijan Košir: 
„Tragičen dan”. http://www.delo.si/clanek/78077, 2009. március 24.
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csökkenés 2009-ben várhatóan kétszázalékos lesz, jövő évre pedig nagyjából ugyanekko-
ra növekedéssel és a munkanélküliség csökkenésével számolt.69

Szlovéniának elvileg vannak még lehetőségei, hiszen a GDP mintegy huszonöt száza-
lékát kitevő adósságával az euróövezet legkevésbé eladósodott országai közé tartozik. Ezt 
jelezte az IMF március elején Szlovéniában tartózkodó csoportjának vezető tisztviselője 
is, aki annak ellenére elégedetten nyilatkozott a szlovén válságkezelő lépésekről, hogy az 
ország épp az eddigi legnagyobb költségvetési hiánnyal számoló intézkedéseket készítet-
te elő. Sőt, kifejezetten azt javasolta a kormánynak, hogy fordítson nagyobb figyelmet a 
legsebezhetőbb rétegek megsegítésére.70 A szlovén közvélemény (amely mindig nagyon 
tudatosan figyelte az ország pénzügyeinek alakulását) azonban már az adósság mostani 
mértékét is magasnak tartja. Ráadásul az utóbbi években egyre romló feltételekkel lehe-
tett csak kölcsönökhöz jutni. Vasle a növekvő kamatterheknek tudja be, hogy növekszik 
a költségvetési hiány.71

A kabinet a válságellenes intézkedések finanszírozása érdekében – az elmondottak 
ellenére is – arra kényszerült, hogy februárban három-, március végén pedig ötéves fu-
tamidőre kötvényeket bocsásson ki.72 Miközben a kormány arra törekszik, hogy a válság 
miatt minél kevesebben veszítsék el a munkahelyüket, és március elején olcsó, alapvető 
élelmiszereket kínáló boltokat nyitott, a lakosság és az elemzők egy része a hirtelen nagy 
vagyonhoz jutókat okolja a kialakult helyzetért, sőt, az elégedetlenkedő dolgozók egy ré-
sze két napig tiltakozott az utcán a vállalati csődök és a mind nehezebb életkörülmények 
miatt.73 Ráadásul a kormánykoalíción belül komoly feszültség alakult ki amiatt, hogy 
milyen legyen a követendő gazdaság-, illetve válságkezelő politika. Bár annak veszélyét, 
hogy emiatt esetleg előrehozott választásokat kelljen tartani, egyelőre sikerült elháríta-
ni, úgy tűnik, a kormánykoalíció munkája a továbbiakban sem lesz mentes az igen éles 
vitáktól.74

boSznia-Hercegovina

Bár 2008 októberében még csak elszórtan lehetett olvasni a Boszniát is elérő gazda-
sági válságról, a Világbank szakembere már novemberben arra hívta fel a figyelmet, 
hogy az országnak szembe kell néznie ennek következményeivel. Ekkor még nem 

volt világos, hogy milyen mértékben érintheti ez az országot, hiszen annak gazdasági növe-
kedése évi hatszázalékos volt, és az említett szakember csupán nem egész egy százalékra 
becsülte a gazdasági növekedés várható csökkenését.75 A helyzet komolyra fordulását jól 

69 „BDP bo letos padel za 2 odstotka”. http://www.delo.si/clanek/78452, 2009. április 1.
70 Miha Jenko: „Drugačni toni iz IMF”. http://www.delo.si/clanek/77412, 2009. március 12.
71 Miha Jenko: „Neorganizirani, a častni”. http://www.delo.si/clanek/77851, 2009. március 19.
72 Božena Križnik: „Za boj proti krizi skupaj 2,5 milijarde evrov”. Delo, 2009. március 27.
73 Aleksander Zupanc: „Protest ogrožene vrste”. Delo. Sobotna priloga, 2009. április 18.
74 „Veselinovič ponudil odstop, za Golobiča to ni dovolj, a Zares kljub temu ostaja v koaliciji”. http://

www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042260809, 2009. április 20.
75 Borivoje Simić: „Kriza će usporiti ekonomski rast”. http://www.nezavisne.com/ekonomija/

vijesti/31694/Kriza-ce-usporiti-ekonomski-rast.html, 2009. november 4.
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mutatta, hogy a Republika Srspka miniszterelnöke, Milorad Dodik – aki igen gyakran 
hangoztatta, hogy entitásuknak mennyivel jobb a gazdasági helyzete, mint a másiknak 
(Bosnyák-Horvát Föderáció) – hangnemet váltott. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a szerb 
entitás gazdaságszerkezete nem kielégítő, és azt a gazdasági válság erősödése miatt át 
kell alakítani, de abban bízott, hogy ehhez komoly segítséget nyújthatnak a külföldi be-
fektetők.76 A közgazdászok egy része azonban még november második felében is csak 
alig érzékelhetőnek vélték a gazdasági válság hatását, igaz, azt jósolták, hogy az rendkí-
vül gyorsan megérkezik majd. Volt, aki éppen ezért gyors intézkedéseket sürgetett.77 Az 
Európai Bizottság mindenesetre kilátásba helyezte, hogy szükség esetén gyorssegélyben 
részesíti Boszniát.78 A szarajevói kormányszervek pedig megkezdték egy válságkezelő 
tanácsadó testület felállítását, amelyben a kormány, a munkaadók és a szakszervezetek is 
képviseltették magukat.

A krízis december második hetében vált érzékelhetővé, jó néhány cég volt kénytelen 
elbocsátani alkalmazottainak egy részét, és komoly vita kezdődött arról, hogy ilyen 
körülmények között milyen lehetőségek vannak a költségvetésben. Amíg a politikusok 
(a kollektív elnökség két tagja) emelni szerették volna a költségvetési kiadások összegét,79 
addig a közgazdászok arra hívták fel a figyelmet, hogy a válság miatt nem csupán ez nem 
lehetséges, de éppenséggel a kiadások csökkentésére van szükség. Ennek azonban még 
nem volt hatása az ünnepi bevásárlásokra, sőt, néhány ágazat azzal büszkélkedett, hogy 
őket nem érinti a válság. 2008 tizenegy hónapjának külkereskedelmi adatai még azt mu-
tatták, hogy nem volt komoly probléma. A racionálisabban gazdálkodó szerb entitás veze-
tői azonban már 2009. január végén bejelentették, hogy takarékoskodással kell enyhíteni 
a válság okozta problémákon, s ezt mindjárt saját magukon kezdték. Megtiltották, hogy a 
funkcionáriusok számára új autókat vegyenek, befagyasztották az állami adminisztráci-
óban dolgozók fizetését. Másfelől viszont az infrastruktúrába és az energetikai szektorba 
történő beruházásokkal kívánták kezelni a problémák egy részét.80

A következő időszakban a kormányszervek a válság lehetséges kezelési módját vitatták 
meg. Az EBRD, a Világbank és az EIB pedig kilátásába helyezte, hogy szükség esetén 
Bosznia egy-két milliárddal is részesedhet abból a huszonötmilliárd eurós pénzügyi se-
gélyből, amelyet az említett szervezetek Kelet-Európa megsegítésére szántak.81 A minisz-
tertanács március elején tizenhat elemből álló válságkezelő csomagot fogadott el. Ezek 
között kiemelkedő fontosságú volt a bankszektor stabilitásának biztosítása, de az is, hogy 

76 Zorica Dragović: „Dodik: Opasnost leži u lošoj strukturi privrede RS”. http://www.nezavisne.com/
ekonomija/vijesti/32126/Dodik-Opasnost-lezi-u-losoj-strukturi-privrede-RS.html, 2008. november 10.

77 Darko Gavrilović: „Udar na privredu”. http://www.nezavisne.com/ekonomija/bojanovca/32624/Udar-
na-privredu.html, 2009. november 18.; Borivoje Simić, Predrag Klincov: „Recesije nema, ali će brzo 
doći”. http://www.nezavisne.com/ekonomija/vijesti/32768/Recesije-nema-ali-ce-brzo-doci.html, 
2009. november 20.

78 D. Šajinović: „Boris Jaročevič: U slučaju krize stiže pomoći za BiH”. http://www.nezavisne.com/
dogadjaji/vijesti/32748/Boris-Jarocevic-U-slucaju-krize-stize-pomoci-za-BiH.html, 2008. november 20.

79 Nataša Krsman: „Nije usvojen prijedlog budžeta”. http://www.nezavisne.com/dogadjaji/vijesti/33150/
Nije-usvojen-prijedlog-budzeta.html, 2008. november 26.

80 Rade Šegrt: „Mjere”. http://www.nezavisne.com/nezavisnistav/vijesti/36042/Mjere.html, 2009. január 26.
81 „Moreno: Neophodno ubrzati procedure”. http://www.dnevniavaz.ba/dogadjaji/intervju/bih-ce-

dobiti-dio-pomoci-za-istocnu-evropu, 2009. március 1.

Szilágyi Imre                                  Déli szomszédaink és a gazdasági válság

2009. április 20.           17



a benzinre is különadót vetettek ki.82 A miniszterelnök a növekedés lassulásával számolt, 
úgy vélte, hogy a remélt hatszázalékos növekedés helyett mintegy 1,5–3 százalékra lehet 
számítani. Amíg a szerb entitás politikusai pénzügyi stabilitásról számoltak be, sőt arról, 
hogy a költségvetés bevételei jelentősen nőttek az elmúlt évhez képest, addig a Föderáció 
április elején arra kényszerült, hogy módosítsa a költségvetést.83

Az IMF március elején kifejezte hajlandóságát arra, hogy támogatást nyújtson az or-
szágnak, de ezt Bosznia akkor még hivatalosan nem kérte.84 Március végén viszont kide-
rült, hogy a költségvetési hiány kezelése érdekében április közepén egymilliárd dolláros 
hitelről kell tárgyalásokat folytatniuk a nemzetközi pénzügyi szervezettel.85 A Nemzeti 
Bank elnöke úgy értékelte, hogy ez nehéz, de elkerülhetetlen döntés, az országra fájdal-
mas reformok várnak. A bankelnök hangsúlyozta, hogy ez a pénz nem a hitelek visszafi-
zetésére kell, hiszen Bosznia nem túl eladósodott ország.86 Egy elemző szerint ez kitűnő 
lehetőség arra, hogy a kormány az eddig halogatott reformokat most – az IMF-et hasz-
nálva alibiként – végre bevezesse.87 Akárcsak a régió más országaiban, itt is megtörtént, 
hogy a dolgozók sztrájkokkal tiltakoztak amiatt, hogy hónapokon keresztül nem kapták 
meg a fizetésüket.88

Montenegró

A válságot érzékelve, 2008 októberében a montenegrói kormány egyéves garan-
ciát vállalt a bankokban elhelyezett betétekre. Az IMF 2008 decemberében 
kiadott jelentése – amely dicsérte az ország gazdasági fejlődését – ezt helyes 

lépésnek tartotta, de felhívta a figyelmet arra, hogy bankszektoruk továbbra is igen 
sebezhető. A jelentés azt is szóvá tette, hogy a bérek gyors növekedése veszélyezteti az 
ország versenyképességét, illetve, hogy 2009-ben várhatóan növekszik majd a költség-
vetési deficit, s ez veszélyesen megnövelheti az ország adósságát. Az IMF a strukturális 
reformok következetesebb végrehajtását szorgalmazta.89

82 „Paket od 16 mjera protiv krize”. http://www.dnevniavaz.ba/dogadjaji/aktuelno/paket-od-16-mjera-
protiv-krize 2009. március 5.

83 Z.D.: „Javni prihodi RS porasli za 11 odsto”. http://www.nezavisne.com/ekonomija/vijesti/39130/
Javni-prihodi-RS-porasli-za-11-odsto.html, 2009. április 3.; „Usvojen rebalans proračuna FbiH”. 
http://www.pincom.info/index.php?p=opsirnije&s=64487, 2009. április 1.

84 „Christou: Dobro što su vlasti vidjele da BiH pogađa kriza”. http://www.dnevniavaz.ba/dogadjaji/
intervju/vlasti-bih-moraju-srezati-troskove, 2009. március 7.

85 „BiH posuđuje milijardu eura”. http://www.pincom.info/index.php?p=opsirnije&s=64562, 2009. április 3.
86 Borivoje Simić: „Kozarić: Kredit MMF-a neminovan”. http://www.nezavisne.com/ekonomija/

vijesti/39128/Kozaric-Kredit-MMF-a-neminovan.html, 2009. április 3.
87 Muris Čičić: „MMF kao najmanje zlo”. http://www.nezavisne.com/ekonomija/bojanovca/39196/

MMF-kao-najmanje-zlo.html, 2009. április 5.
88 Selma Velićí: „Štrajkovali na svoj dan”. http://www.nezavisne.com/dogadjaji/vijesti/39642/Strajkovali-

na-svoj-dan.html, 2009. április 16.
89 „International Monetary Fund Republic of Montenegro 2008 Article IV Consultation Preliminary 

Conclusions of the Mission”. http://www.imf.org/external/np/ms/2008/121608a.htm, 2008. december 16.
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A podgoricai kormány 2009 januárjában, arra hivatkozva, hogy az EU-val folytatandó 
tárgyalások egy teljes ciklusra igénylik a felhatalmazást, azt javasolta a parlamentnek, 
hogy oszlassa fel magát, és írják ki az előrehozott választásokat. A helyi média ugyan-
akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendes választások idejére, szeptemberre már 
erősen érzékelhető lesz a gazdasági válság negatív hatása, ezért a kormány így kívánja 
biztosítani magát.90 Meglehet, hogy a kormánynak valóban voltak ilyen megfontolásai, de 
közben igen határozottan igyekezett mérsékelni a válság hatását, és a pénzügyminiszter 
az egyik napilapban elég világosan szólt arról, hogyan érinti az országot a nemzetközi 
recesszió. Az állami szerveknél felvételi stopot rendeltek el, erőteljesen korlátozták a jár-
műbeszerzést, a minimumra csökkentették a reprezentációra és utazásokra szánt kiadá-
sokat, sőt a fűtéssel és a telefonnal is takarékoskodtak. Olyan intézkedések kidolgozására 
törekedtek, amellyel ösztönözni lehet a gazdaság növekedését. A válság persze érintet-
te az ország számára kiemelkedő fontosságú alumíniumipart is. A pénzügyminiszter a 
2009. évi magasabb költségvetési számokat azzal magyarázta, hogy a nemzetközi pénz-
ügyi szervezeteken keresztül így kívántak hosszú távú hitelt biztosítani a turizmusban 
érdekelt kis- és középvállalkozásoknak, a mezőgazdaságnak és néhány más ágazatnak. 
A személyi jövedelmek adójának csökkentésével pedig egyrészt a szociális biztonságot 
kívánták növelni, másészt pedig a fogyasztás növekedésén keresztül a gazdaságot akarták 
ösztönözni. A kis- és középvállalatok valamint a legnehezebb helyzetben lévők csök-
kentett áron kapják az áramot. A pénzügyminiszter elmondta, meglehet, hogy néhány 
nagyberuházó távolmaradása nehéz helyzetbe hozza a(z előző évinél tizenöt százalékkal 
magasabb) költségvetést, de azt remélte, hogy a kormány által bevezetendő intézkedé-
sekkel ezt egyensúlyban tudják tartani (néhány, az interjúban jelzett problémára már az 
IMF-jelentés is felhívta a figyelmet).91

Miközben a kormány az infrastrukturális beruházások jótékony hatásában, 5–7 szá-
zalékos gazdasági növekedésben és a külföldi beruházásokban bizakodott, az IMF arra 
figyelmeztette, hogy számoljon reálisabban, mert ezek a remények eltúlzottak. A pénz-
ügyminiszter, részben a figyelmeztetések hatására, elismerte ugyan, hogy valószínűleg 
nem számíthatnak ötszázalékos növekedésre, bár a 2009-es költségvetés még erre épült. 
Ugyanakkor véleménye szerint a kilátások jobbak az IMF és az EBRD 2–3 százalékos 
növekedési előrejelzésénél és március második felében még nem gondolt a költségve-
tés módosítására. Pedig érzékelhetően csökkent a kivitelből és a vámokból származó 
jövedelem.92

A lakosság az említett intézkedések ellenére egyre súlyosabban megérezte a válságot. 
Az egyik legjelentősebb montenegrói vállalat, az Alumíniumkombinát dolgozói tünteté-
sen tiltakoztak az ellen, hogy az orosz és brit érdekeltségű, de jelenleg tisztázatlan státu-
szú cég nehézségei miatt jelentős késéssel kapják meg a fizetésüket. Az egyik szakszerve-
zeti vezető szerint a tüntetésen résztvevő mintegy másfélezer ember 30–35 ezer dolgozó 

90 „Srna: Vlada od Skupštine traži da sebi skrati mandat”. http://www.nezavisne.com/region/
vijesti/35213/Vlada-od-Skupstine-trazi-da-sebi-skrati-mandat.html, 2009. január 6.

91 „Intervju potpredsjednika Vlade i ministra finansija dr Igora Luksića za Cafe Montenegro”. http://
www.ministarstvo-finansija.vlada.cg.yu/vijesti.php?akcija=vijesti&id=170486, 2009. március 13.

92 „Crna Gora MMF-u ne veruje Aluminijumski kombinat”. http://www.politika.rs/rubrike/Tema-
nedelje/zapadni-balkan-i-kriza/Crna-Gora-MMF-u-ne-veruje.lt.html, 2009. március 22.
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érdekében is fellép, hiszen azokat is fenyegeti a válság következménye.93 Bár egyre több 
vállalat került hasonló helyzetbe, az alumíniumgyári munkások tiltakozása hiábavaló volt, 
sőt, a pénzügyi nehézségek miatt a kombinát exportra váró áruját a gazdasági bíróság zá-
rolta; emiatt viszont a cég végképp képtelenné vált a fizetések folyósítására.94 A politikusok 
szerint, ha 2009-ben valóban nullára csökken a növekedés, akkor Montenegró arra kény-
szerül, hogy eredeti szándékai ellenére mintegy két-háromszázmillió dolláros kölcsönt 
vegyen föl az IMF-től.95 Ugyanakkor egy elemző szerint a régió más országaival össze-
hasonlítva Montenegró egyelőre jól tartja magát, igaz, arra is figyelmeztetett, hogy az idő 
előrehaladtával növekedni fognak a nehézségek.96

Macedónia97

Az ország gazdaságát már 2008 novemberében igen súlyosan érintette a kibonta-
kozó válság. A külső (mindenekelőtt a németországi) megrendelések elmaradása 
miatt a fém-, illetve a textiliparban keletkeztek zavarok, s ez kihatott a transz-

port ágazatra is. A textiliparban sokan maradtak munka nélkül.98 Bár a kormány a hónap 
közepén még úgy látta, nincs szükség arra, hogy közvetlen beavatkozással mentsenek 
meg cégeket, november végén már egy háromszázharmincmillió eurós csomaggal, tíz 
intézkedéssel, mindenekelőtt adócsökkentésekkel és kedvezményekkel igyekeztek kezel-
ni a válságot. Az intézkedések a reálszférára terjedtek ki, mert a kormány úgy vélte, a 
bankszektor nincs veszélyben. Annak érdekében, hogy a termelői szférában növeljék a 
beruházásokat, átalakították a 2009-re tervezett költségvetést, és négyszáznyolcvanmil-
lió eurót szántak infrastrukturális létesítményekre. Bár felkészültek arra, hogy szükség 
esetén egyéb lépéseket is tegyenek, úgy vélték, hogy a válság nem érinti komolyabban a 
2009-es büdzsét, és arra számítottak, hogy 2009-ben a gazdaság 5,5 százalékkal növe-
kedhet, míg a nemzetközi szervezetek csak kevesebb mint öt százalékra láttak reményt. 
A kormány által tervezett változásokat a parlamentnek is jóvá kellett hagynia.99

A kabinet 2009 elején vezette be az említett intézkedéseket. Ezek szükségességét mu-
tatta, hogy a lakosság egyharmada már amúgy is munkanélküli volt, a szakszervezetek 

93 „Protest zaposlenih u kombinata Aluminijuma”. http://www.dan.cg.yu/?nivo=3&rubrika=Ekonomija
&datum=2009-03-26&clanak=181013, 2009. március 26.

94 „M.M.: Nema plata dok se ne proda aluminijum”. http://www.vijesti.cg.yu/index.php?id=301796, 
2009. április 14.

95 „Mnogi će ići na noge MMF-u pa vjerovatno i Crna Gora”. http://www.vijesti.cg.yu/index.
php?id=301801, 2009. április 14.

96 „Crnogorska ekonomija dobra u odnosu na region”. http://www.pobjeda.co.me/citanje.php?datum=2009-
04-19&id=162660, 2009. április 19.

97 Ennek az országnak a neve Makedónia, de az átpolitizált magyar helyesírási szabályok miatt kénytelen 
vagyok ezt a változatot alkalmazni. Az említett szabályzatban megnyilvánuló elképesztő következet-
lenséget l.: Hadrovics László (főszerk.): A cirill betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása. 
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1985. 123–129. o.

98 „Beta: Kriza pogodila macedonske tekstilce”. http://www.nezavisne.com/ekonomija/vijesti/33410/
Kriza-pogodila-macedonske-tekstilce.html, 2008. november 30.

99 „Government announces Euro 330 million package in wake of global crisis”. http://www.vlada.
mk/?q=node/1755, 2008. november 27.
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szerint az év elejére arányuk negyven százalékra ugrott, a lakosság kétharmada tartott 
attól, hogy a válság súlyosan érintheti őket. A kormány a szerbiai és albániai gazdasági 
kapcsolatok erősítésében kereste a kiutat. Azt, hogy meggondolatlan politikával milyen 
jelentős mértékben ronthat egy ország a saját helyzetén, sajnálatosan mutatja Macedónia 
esete. Az ország arra törekedett, hogy a Belgrádtól Athénig vezető autópálya Szkopjén 
haladjon keresztül. Ehhez a létesítményhez mind Görögországtól, mind az EU-tól komoly 
összegre számíthattak. Csakhogy a görögökkel a nevük miatt amúgy is vitában álló ma-
cedónok (a görögök szerint a Macedónia név már foglalt: Észak-Görögország neve; ezért 
ilyen névvel nem jöhet létre ország) provokatív módon Macedón Nagy Sándorról kívánták 
elnevezni az építendő autópályát. A görögök megsértődtek, és még az EU-ban is nyomást 
fejtettek ki annak érdekében, hogy az Unió vonja vissza a megígért támogatást.

Bár a Nemzeti Bank februárban bejelentette, hogy 2009-ben a várható gazdasági növe-
kedés csupán egy százalék lesz, sőt egyes elemzők nulla százalékos növekedést jósolnak, 
a kormány még mindig 4,5–5 százalékos növekedésben reménykedik. Az eltérő pénzpo-
litikai megközelítés miatt komoly ellentét bontakozott ki közöttük. Ennek érdekes eleme, 
hogy a kormány az egyik vitatott intézkedés bevezetését (a bankkal történt egyeztetés 
nélkül, a Nemzeti Bankénál két százalékkal magasabb kamattal értékesítette az állam-
kötvényeket) azzal magyarázta, hogy csupán betartotta az IMF-nek a költségvetési hiány 
csökkentésére vonatkozó ajánlását. Az elnökválasztás előtti időszakban a kormány hal-
lani sem akart a takarékoskodási intézkedések bevezetéséről.100 A kormányfő úgy vélte, 
május-június előtt nem lesz szükség új költségvetésre.101

ÖSSzegzéS

A 2008. őszi előjelek után a válság 2009 márciusában öltött igazán aggasztó mé-
reteket a volt jugoszláv térségben. A régió országainak kormányai részben saját 
intézkedéseikkel, részben az IMF segítségével eddig képesek voltak annyira 

uralni a helyzetet, hogy egyik gazdaság sem omlott össze, s a társadalmi elégedetlenség 
egyik országban sem öltött olyan méretet, ami már veszélyeztetné a stabilitást. Az, hogy 
mindez legalább ezen a szinten megőrizhető-e, igen nagymértékben függ a világgazdaság 
állapotától, de attól is, hogy az egyes kormányok mennyire képesek saját lehetőségeiket 
a gazdaság átalakításának szükségleteivel és a társadalmi tűrőképességgel összhangban 
kihasználni.

2009. április 20.

100 „Macedonija Pesimizam sa pokrićem”. http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/zapadni-balkan-
i-kriza/Pesimizam-sa-pokricem.lt.html, 2009. március 22.

101 Mile Radenković: „Macedonski denar pred devalvacijom”. http://www.politika.rs/rubrike/exyu/
Macedonski-denar-pred-devalvacijom.lt.html, 2009. március 28.
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