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Milanov Viktor                     A bolgár belpolitikai rendszer átalakulása

A tanulmány célja, hogy bemutassa a 2013-as bulgáriai tüntetések hatásait a bolgár po-
litikai rendszerre, továbbá a bolgár szélsőjobboldali erők politikájának változását. 
A szélsőjobboldal délkelet-európai térnyerése a romló életkörülményekkel és az erősödő 
idegenellenességgel is magyarázható, ugyanakkor nem lehet a térség államaiban egysé-
ges indokkal alátámasztani a politikai spektrum átrendeződését. Elemzésemben választ 
keresek arra, hogy Bulgária politikai és társadalmi eseményeit mennyiben befolyásolta a 
2008 után kialakult gazdasági környezet, majd kitérek az Oresarszki-kormány politikai 
programjára és az azt támogató politikai erők ellentétes érdekeire is.

Átalakuló politikai erőtér

és az Államok különböző politikai kultúrÁja

Európa negatív gazdasági teljesítménye közvetetten erős és látványos politikai 
folyamatokat indukált a kontinens szinte összes államában, és ez alól Délkelet-
Európa sem kivétel. A legtöbb délkelet-európai ország belpolitikájában jelentős 

átrendeződés következett be 2008 után, amelynek hatására a helyi pártok vezetőségében 
megerősödött a vezérelvűség és a populizmus. A hagyományosan uniós elkötelezettségű, 
kapitalista értékeket valló pártok teret veszítettek a radikálisabb, nacionalista hangokat 
megütő politikai vetélytársakkal szemben. A folyamat egy váratlan versenyt generált, 
amelyben mindkét fél szélsőséges módszerekkel küzd az egyre pesszimistább és kiábrán-
dultabb társadalmi rétegek szimpátiájáért.

A térséget két nagy csoportra lehet osztani abból a szempontból, hogy a pártok mikép-
pen tudták megszerezni vagy megtartani a politikai vezető szerepet. Az első csoportba 
tartozó országokban (Macedónia, Albánia) a hagyományos pártok anélkül is meg tud-
ták őrizni a hatalmukat, hogy kényszerkoalíciókat alakítottak volna más, korábban nem 
preferált, szélsőséges és nem szövetséges pártokkal. A másik csoportot azon országok 
alkotják (Görögország, Bulgária, Ciprus), ahol érdekegyeztetések folytak a hatalom újra-
osztása érdekében.

A két csoport közös jellemzői közül fontos kiemelni a társadalmi kiábrándultságot; 
a helyi pártok egyik esetben sem rendelkeznek az ország jelentős részének bizalmával, 
így a parlamentbe jutott pártok csak törékeny lakossági felhatalmazással rendelkeznek. 
Általános jellemző továbbá, hogy a kormányok (általában két- vagy többpárti kormány-
koalíciók) a legitimitás hiánya, a fragmentált pártspektrum és a kényszeregyeztetések 
miatt nem képesek rövid távon beindítani a társadalmi elégedetlenséget enyhítő gazdasá-
gi növekedést, sem hosszú távú célokat kitűzni. A válságkezelő programok gyakran csak 
konzerválják a legfontosabb problémákat (például: a térségre jellemző magas és folyama-
tosan növekvő munkanélküliség, a csökkenő külföldi befektetések és az állami források 
nem eléggé hatékony felhasználása), megoldást nem jelentenek. A kormányoknak az új 
kihívások mellett a hagyományos válságkérdésekkel is foglalkozniuk kell (ilyen például a 
korrupció, a szervezett bűnözés és az etnikai feszültségek).

Egységes jellemző még a növekvő EU-ellenesség, amely az első csoportban egyelő-
re mérsékelten jelentkezik, a másodikban viszont annál látványosabban. A köztük lévő 
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fáziskülönbség azzal magyarázható, hogy az EU-országok állampolgárai már szembe-
sültek a tagság vélt vagy valós hátrányaival, míg a csatlakozásra váró államokban csak 
most érzékelik, hogy az EU többé nem jelent egy sérthetetlen védőfalat. Macedóniában 
és Albániában továbbra is töretlen az Európai Unió iránti bizalom, ugyanakkor több helyi 
politikai szereplő is bírálta Brüsszelt a lassuló integráció, a változó feltételrendszer és az 
általa folytatott kettős politika miatt.

A végeredmény szempontjából számos hasonlóság van az államok politikai beren-
dezkedése között, ám annál nagyobb a különbség a tekintetben, hogy mi kényszerítette 
az egyes pártokat korábbi politikájuk feladására. Bulgáriában és Görögországban széles 
politikai spektrumot felölelő kormánykoalíciók alakultak, viszont azok kényszerjellege és 
belső ideológiai ellentétei miatt kiszámíthatatlan az élettartamuk. Az athéni kormánykoa-
lícióban a régi politikai pártok (Új Demokrácia, PASzOK, DIMAR) egyesítették erőiket, 
hogy fenntartsák a hatalmat a gazdasági válság következtében létrejött EU-ellenes, popu-
lista politikát folytató, zömében szélsőséges pártokkal (SYRIZA, Arany Hajnal) szemben.

A kiábrándult görög társadalomnak a viszonylagos magas jóléti szintről történt 
visszaesés miatti tüntetések után sikerült az új pártok révén konszolidálódnia és azok 
képviselőit a 2012-ben alakult parlamentbe juttatnia. A lakosság követelései világosak 
voltak: jobb- és baloldali pártszimpátiától függetlenül elutasították az Európai Unió és 
az IMF által követelt megszorításokat. Az újonnan létrejött, avagy szélsőséges nézeteik 
miatt addig alacsony népszerűséggel rendelkező pártok így markánsan a megszorítások 
elleni tervek köré csoportosították politikai ígéreteiket.

A göröghöz hasonló politikai folyamat indult meg Bulgáriában is, ám a végered-
mény jelentősen különbözik. A nagyon alacsony életszínvonal szinten tartása érdekében 
zajló 2013. februári–márciusi spontán megmozdulások során ugyanis nem sikerült vi-
lágos politikai célokat meghatározni és a kiábrándult szavazókat az új politikai pártok 
támogatóivá tenni. A tüntetők által támogatott szervezetek politikai infrastruktúrájának 
viszonylag késői kialakulása, illetve az esélytelen pártokkal alakított szövetsége is köz-
rejátszott abban, hogy egyiküket sem sikerült az új bolgár országgyűlésbe delegálni. 
(1991 óta először haladta meg a 20 százalékot a parlamentben nem reprezentált szava-
zatok aránya.) A szövetségek megkötésével párhuzamosan számos követelés módosult, 
sőt egyes konkrét lépések ki is maradtak a kampány témái közül. A követelések legna-
gyobb része idealista, a lakosság érzelmeitől vezérelt volt, azokat egyetlen Bulgáriához 
hasonló országban sem lehetett volna megvalósítani. Míg a görögök egységesen kiáll-
tak a megszorítások beszüntetése mellett, a bolgároknak nem sikerült megállapodniuk 
egy egységes célrendszerben, bár kisebb-nagyobb mértékben minden tüntető csoport 
követelte a régi, „hagyományos” pártok leváltását, a bérek növelését és az energiaárak 
csökkentését.

A hagyományos pártok kihasználták a tüntetők megosztottságát és határozatlansá-
gát, gyakran megtörték a lendületüket azzal, hogy kiemeltek egy-két tüntetőcsoportot, 
akikkel aztán megegyeztek bizonyos kérdéskörökről. A tüntetések így ahelyett, hogy új, 
nyugati értékrendeket támogató pártok megalakulását és megerősödését generálták vol-
na, a szélsőjobboldal talpra állását és a régi, hagyományos pártok belső átrendeződését 
eredményezték.
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„régi pÁrtok, új köntösben”

A bolgár szélsőjobboldal népszerűsége 2012 végén mélypontra került: a Bojko 
Boriszov vezette kormány, a Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB), 
2009 óta sikerrel szívta el a fő szélsőjobboldali párt, az Ataka elől a levegőt, bel-

ső konfliktusokat generálva a sokáig hű szövetségesnek számító pártban. (Emiatt alakult 
meg többek között az Atakából kivált Valeri Szimeonov vezette Nemzeti Front Bulgária 
Megmentéséért [NFSzB].) A GERB-et a jobboldali tér teljes dominanciájának a terve 
vezérelte; sikeresen kiszorította a hatalomból a konzervatív erőket (Demokratikus Erők 
Uniója [SzDSz], Demokraták az Erős Bulgáriáért [DSzB]), megosztotta a szélsőjobbot, és 
megállította az európai liberalizmust képviselő Polgárok Bulgáriája Mozgalmat (DGB).

A tüntetések hatására azonban a szélsőjobboldalnak sikerült rendkívül gyorsan rege-
nerálódnia: Volen Sziderov és pártja, az Ataka, nagyon gyorsan átalakította a politikáját 
annak érdekében, hogy minél jobban megfeleljen a lakossági követeléseknek. Az ad-
dig klasszikus szélsőjobboldali eszmeiséget képviselő párt lecserélte az egyre kevesebb 
szavazót mozgósító cigány- és törökellenes szlogeneket, és átállt egy szélsőbaloldali, anti-
kapitalista, nyugatitőke-ellenes retorikára. Korábbi hívei közül viszont sokan, akik éppen 
azért támogatták az Ataká, mert az a kisebbségi jogok ellen felszólalt, átpártoltak az 
NFSzB-hez – ám ezért a kiesésért bőven kárpótolták a csatlakozásra hajlandó kiábrándult 
tüntetők. Többek között ennek köszönhető, hogy Sziderovék nemcsak át tudták lépni 
a 4 százalékos bejutási küszöböt a május 12-én megrendezett előrehozott választásokon, 
de 7,3 százalékos eredményükkel a kormányalakító párt szerepe is nekik jutott, hiszen „a 
szocialisták, a törökök és a szélsőjobboldal felosztotta egymás között a hatalmat”.1

A lakossági tüntetések leginkább a hagyományos pártoknak kedveztek, függetlenül 
attól, hogy a kiábrándult emberek haragja éppen az azok által kialakított politikai rend-
szer ellen irányult. Mivel a lakosság dühe nem egyetlen párt vagy pártszövetség ellen 
nyilvánult meg, lényegében nem sikerült sem a GERB-et, sem a Bolgár Szocialista Pártot 
(BSzP), sem a Mozgalom a Jogokért és Szabadságért (DPSz) formációt meggyengíteni. 
E három, tradicionálisan korrupcióval és az állami pénzekkel való visszaélésekkel vádolt 
párt a megszokott sárdobáláson túl nem nagyon nyilatkozott a jövőbeni elképzeléseiről – 
így pedig még kevesebb teret hagytak az új politikai szervezetek kibontakozásának.

A GERB 2007 óta minden egyes választást megnyert a szocialista riválisa előtt. 
Február 28-i lemondása és az előrehozott választások közötti bő két hónapban a pártok 
frissítették a soraikat, és kialakították a „régi-új” politikai erőfelosztást. A kormánypárt-
nak sikerült ugyan megtartania az alternatíva nélküli pozícióját a bolgár jobboldalon, ám 
e téren a jövőben jelentős átalakulás várható. Ebben a formájában ugyanis a jobboldal 
rendkívül sérülékenynek és életképtelennek tűnik.

1 Milanov Viktor: „Bulgária: megalakult a szélsőjobboldali-szocialista kormány”. Kitekintő.hu, http://
kitekinto.hu/europa/2013/05/30/bulgaria_megalakult_a_szelsjobboldali-szocialista_kormany/, 2013. 
május 30.

http://kitekinto.hu/europa/2013/05/30/bulgaria_megalakult_a_szelsjobboldali-szocialista_kormany/
http://kitekinto.hu/europa/2013/05/30/bulgaria_megalakult_a_szelsjobboldali-szocialista_kormany/
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A Bojko Boriszov személye köré felépített GERB egy felülről vezérelt, rendkívül köz-
pontosított szervezet, a fontosabb kérdésekről néhány fős szűk körben döntenek. Eddig az 
összes fontosabb választáson sima győzelmet aratott, viszont 2013 májusától ellenzékbe 
vonul. Nehéz megjósolni, hogyan fog a vezető szerep hiányában működni, ám valószí-
nűleg a nyilvánosság elől sokáig titkolt belső feszültségek a felszínre kerülnek. Már a 
kormányzása idején látszott, hogy a GERB nem az a konfrontációmentes választásokat 
nyerő gépezet, ami az első években volt. 2012-től egyre szaporodtak a nézeteltérések, 
leginkább az állami költségvetés elosztása miatt. Már a lemondás előtt, majd azt követő-
en több politikusuk – Miroszlav Najdenov mezőgazdasági miniszter, Szimeon Djankov 
pénzügyminiszter, Emil Dimitrov országgyűlési képviselő – „kegyvesztetté” vált.

A párt belső átalakulások előtt állhat, főleg akkor, ha Boriszov nem lesz képes a 
pártfegyelmet fenntartani a frakcióban. Az új kormány, az Oresarszki-kabinet mögött 
álló BSzP–DPSz–Ataka-koalíciót összekovácsoló erő a GERB-ellenesség, és szinte ga-
rantálható, hogy egyik fő kormányzati törekvése éppen a jobboldal feldarabolása lesz. 
Ugyanakkor a volt kormánypárté az Ataka leépítése: ahol csak lehet, kihangsúlyozzák a 
pártnak a törökökkel és a szocialistákkal való kapcsolatát. A GERB a kormányzása alatt 
tétova és határozatlan politikát folytatott a legtöbb területen, ám remek kommunikációs 
képességei jóvoltából progresszív időszaknak tudta beállítani a 2009 óta eltelt időt. Az 
igazság az, hogy a felszínen tartotta az országot a gazdasági válságot követően, ám ennél 
többet nem sikerült teljesítenie.

A bolgár politika egyre inkább átformálódik populista és szélsőséges pártcsaládokra: 
a szocialisták és a GERB a mérsékelt populizmust, a törökök és a nacionalisták pedig a 
szélsőséges, túllicitálós politikát fogják képviselni. A baloldal a sorozatos vereségek elle-
nére stabilabb állapotban volt az elmúlt években, mint a mostani GERB; ez többek között 
azzal magyarázható, hogy a felépítése jóval decentralizáltabb. A Bolgár Kommunista Párt 
jogutódjaként a BSzP megőrizte könnyen formálható struktúráját, sokkal kevésbé számít 
egyetlen ember szava, a fontos döntések a párttanácsok keretén belül születnek.

A GERB túlélése és a hatalom élére való esetleges visszatérése attól függ, hogy meny-
nyire lesz képes visszaszerezni a 2010 óta elvesztett lakossági támogatást. 2009-ben a párt 
több jobboldali kihívója ellenére is képes volt megszerezni a kormányzáshoz szükséges 
voksokat. Ma azonban más viszonyok között kell működnie. Ha a hármas koalíció támo-
gatására épülő „szakértői kormány” esetleg idő előtt megbukna, mai állapotában a GERB 
nem lenne képes az elkötelezett pártkötődéssel nem rendelkező, kiábrándult választóréteg 
megszólítására. A következő választásokig rendelkezésére álló időt (ami lehet 2-3 hónap, 
de akár 4 év is) a pártnak az arculatépítésre és az irányvonal kijelölésére kell fordítania.

Ahogy említettem, a 2013-as választáson a szavazók közel negyede maradt parla-
menti képviselet nélkül. Ez azzal is magyarázható, hogy a jobboldali törpepártok jelentős 
mennyiségű voksot tudtak elhalászni a GERB elől. Ám ezeknek az SzDSzből 2001 után 
kiszakadt kis pártoknak a napja leáldozóban van. Mivel azonban a hagyományos konzer-
vatív politikai erők egyike sem került be a parlamentbe, egyrészt lezárult az úgynevezett 
Kosztov-éra, másrészt pedig szabad tér nyílt meg a GERB előtt. Ugyanakkor azzal, hogy 
az SzDSz és a rendszerváltó jobboldal emblematikus alakja, a volt miniszterelnök, Ivan 
Kosztov távozott a politikai életből, elhárulhatott annak az akadálya, hogy egy új kon-
zervatív párt alakuljon vagy emelkedjen fel, amely esetleg begyűjthetné a GERB-et nem 
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támogató jobboldali érzelmű szavazók (elsősorban a jómódú, nagyvárosi értelmiségiek) 
voksát. Erre a Martin Dimitrov és Nadezsda Nejnszki vezette „Egységnek” és a Meglena 
Kuneva által vezetett DGB-nek van a legnagyobb esélye.

A bolgár politikában a konzervatív jobboldal jeleníti meg leginkább az Európai Unió 
liberális értékrendjét, ám ez a szemlélet távol áll a lakosság szegényebb rétegeitől. 
A DGB-t sokáig parlamentbe bejutó pártnak tekintették, ám a tüntetéseket követően nem 
sikerült megszólítania a kiábrándult lakosságot. A DGB, akárcsak a be nem jutott pártok 
zöme, a GERB lehallgatási botrányaival foglalkozott, ahelyett hogy a lakossági követelé-
sekre tették volna a választási kampányuk hangsúlyát. A 2013-as parlamenti bejutáshoz 
populizmusra és életszínvonal-növelő ígéretekre volt szükség, és nem a demokratikus 
értékrend védelmére.

az új parlament erőviszonyai

Nehéz megmondani, hogy mennyire lesz működőképes az új bolgár országgyűlés. 
Számos új tényezőre lehet számítani, és szeptembertől derül ki, melyik párt képes 
a leghatékonyabban tevékenykedni az új szerepkörében. Bizonyos, hogy a szocia-

lista BSzP és a török DPSz közös érdekeit fogják előtérbe helyezni: a Plamen Oresarszki 
vezette kabinet aligha fog olyan döntést hozni, amelyik kizárólag az egyik párt számára 
lenne kedvező. A DPSz-nek nagyobb problémái lesznek a kisebbségi politikával, ugyanis 
szavazóbázisa szemszögéből az Ataka számára is kulcsfontosságú a „cigány- és törökkér-
dés”. Az Atakára egy egyensúlyt fenntartó szerep hárul: Volen Sziderov minden bizonnyal 
hallgatólagosan támogatni fogja az Oresarszki-kormány súlyponti kezdeményezéseit, ám 
vigyázni fog a szélsőjobboldali imázsának ápolására is, de fontos lesz „sakkban tartania” 
koalíciós partnereit is. A szocialisták például akár új előrehozott választások kiírását is 
kezdeményezhetik, ha úgy látják, hogy a GERB szétesőben van.

A GERB számára ismeretlen az ellenzéki szerepkör. A parlament megalakulásakor 
Boriszov meglebegtette a konstruktív hozzáállás lehetőségét, ám hamar kiderült, hogy 
a szocialisták nem fogják teljesíteni az igényeit, és az Atakát sem sikerült elmozdítania. 
Érdekes lesz megfigyelni a GERB szakértői potenciálját a parlamenti bizottságok mun-
kájában: nem rendelkezik annyi képviselővel, hogy blokkolja az ottani folyamatokat, ám 
politikai súlya meghatározó lesz. Hosszú távon nem jelent megoldást a sértődött ellenzéki 
szerep: néhány nappal a parlament május 21-i, első ülése után kiderült, nagyobb vesztesé-
geket szenved el, ha nem kapcsolódik be a döntéshozatalba.

Boriszov pártja várhatóan gyorsan adaptálódik az új körülményekhez, és ha a fő-
ügyészség nem gördít túl nagy akadályokat az útjába, hamarosan támadást intézhet 
a kormánykoalíció ellen. A párt belföldön és Brüsszelben is erősen fogja támadni (az 
Európai Néppárt segítségével) a szocialistákat és a törököket amiatt, hogy koalícióra lép-
tek a nyíltan rasszista szélsőjobboldallal. Külföldön aligha veszik jó néven a Szocialisták 
Európai Pártjának (PES) elnökétől, Szergej Sztaniosevtől, hogy pártja olyan politikai erő 
támogatására szorult, amely nyíltan EU-ellenes politikát folytat. A bolgár nacionalisták 
tevékenysége eddig kevésbé került az EU figyelmének a középpontjába, mint más európai 
szélsőjobboldali erők (például: Arany Hajnal, Jobbik, Holland Szabadságpárt) megmoz-
dulásai, ám ennek oka, hogy Boriszov a kormányzása alatt sosem kérte nyíltan az Ataka 
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támogatását. 2009 és 2011 között a párt önszántából támogatta a GERB-kabinet mun-
káját, viszont 2013-ban Sztanisev és szocialista párttársai kimondottan keresték Volen 
Sziderovval a kapcsolatot.

Az új kormány rendkívüli kihívások előtt áll, ugyanakkor kérdéses, hogy egyáltalán 
születnek-e kardinális reformok. Ígéreteik rendkívül kecsegtetőek – a bérek és a nyugdíjak 
emelése, az energiahordozók árának csökkentése, hatékonyabb egészségügy, jobb oktatá-
si rendszer és a korábbinál sokkal erősebb állami jelenlét2 –, ám jelentős gondot okozhat e 
kiadások állami forrásból történő hosszú távú finanszírozása. A szocialisták adóreformot 
ígérnek: többek között megszüntetnék az egykulcsos személyi jövedelemadót, és a magas 
jövedelműeket a mostani adókulcs duplájával sújtanák. Oresarszki a törökök nyomására 
meghátrált, és valószínűleg továbbra is megmarad a 2008-as adórendszer.3 A kormányfő 
tervében szerepel a belügyi szervek és a titkosszolgálatok átalakítása is – ez kifejezetten 
pozitív politika lenne, ugyanis a rendőrség és a nemzetvédelmi erők létszáma jelenleg 
többszöröse a kívántnak.4 A tervezett konkrét lépések: a nemzetbiztonsági szervek teljes 
átalakítása, a hadsereg létszámának csökkentése, az energiaszolgáltatók nagyobb állami 
felügyelete és áraik mérséklése, a belenei atomerőmű projektjének újraindítása és az ener-
giaszektor teljes körű reformja. Oresarszkit ezek miatt azonban nemcsak kívülről fogja 
támadni az ellenzék, hanem belülről is kritika érheti. A DPSz például a belenei atomerő-
mű kérdésében sem képvisel hasonló álláspontot.

Kevés pontos szám hangzott el a pártok egyeztetése alatt. Az első döntések között 
lesz az egyszeri iskolai támogatás megemelése a jelenlegi 240-ről 310 levára.5 Jelentős 
személyzeti átalakítások várhatóak az energetikai szektorban, minden bizonnyal vissza-
kerülnek a 2005–2009 időszakból ismert energiapolitikusok.

Jelentős gondot fog okozni a koalíciós-szakértői kormánynak, hogy hogyan kezelje 
az állami vagyont és stimulálja a gazdaságot. Bulgáriában egyedülálló helyzet alakult ki 
abból a szempontból, hogy számos állami cég tőkéjének túlnyomó része néhány keres-
kedelmi banknál – Korporatív Kereskedelmi Bank (KTB), Központi Korporatív Bank 
(CKB), Első Befektetési Bank (PIB) – összpontosul.6 Az állammal való összefonódásuk 

2 „Бъдещото правителство трябва да прави тежки реформи, но едва ли” [A leendő kormánynak 
súlyos reformokról kell döntenie]. Dnevnik, http://www.dnevnik.bg/izbori2013/2013/05/22/2066087_
budeshtoto_pravitelstvo_triabva_da_pravi_tejki_reformi/, 2013. május 22.

3 Plamen Oresarszki: „Орешарски: Няма да пипаме данъчната система” [Nem kívánjuk módosítani 
az adórendszert]. Dnevnik, http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/05/23/2066980_oresharski_niama_
da_pipame_danuchnata_sistema/, 2013. május 23.

4 Plamen Oresarszki: „Пламен Орешарски: Необходими са спешни мерки за намаляване сметките 
на хората и увеличение на доходите им” [Sürgős lépések szükségesek annak érdekében, hogy 
csökkentsük a lakosok számláit és növeljük bevételeiket]. BSP, http://bsp.bg/bg/article/4162. Letöltés 
ideje: 2013. május 23.

5 1 leva ~ 150 forint. Leva–forint árfolyam: Árfolyamkereső.com, http://www.arfolyamkereso.
com/?all&currency=BGN. Letöltés ideje: 2013. május 23. „След консултациите: ДПС и БСП 
изразиха подкрепата си за Пламен Орешарски” [A konzultációkat követően a BSzP és a DPSz 
kifejezte támogatását Oresarszkinak]. Trud, http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2006872. 
Letöltés ideje: 2013. május 23.

6 „Най-голямата концентрация на пари на държавни фирми е в КТБ, потвърдиха официални 
данни” [Beigazolódott, hogy a KTB-nél összpontosul az állami pénzek többsége]. Dnevnik.bg, http://
www.dnevnik.bg/biznes/finansi/2013/05/22/2066671_nai-goliamata_koncentraciia_na_pari_na_
durjavni_firmi/, 2013. május 22.
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egyrészt visszaélések sorát sejteti, másrészt ilyen mértékű állami kitettségük magában 
rejti a csődhelyzet veszélyét. Minden parlamenti párt kapcsolatban áll velük, így aligha 
történik jelentős reform e téren – különösképpen, mivel szárnyalásuk kezdete 2005-re, a 
szocialista kormány regnálásának elejére datálható. Mindhárom bank komoly kockázati 
tényezőt jelent a bolgár állami vállalatok számára, mivel nem rendelkeznek stabil hitele-
zőképességekkel, továbbá nem világos, hogy kiknek az érdeke, hogy az állami vállalatok 
ezekbe az alacsony betétkamatokat nyújtó pénzügyi intézetekbe fektessék be a pénzüket.7

Állami kockázatkezelő alapok felállítása is szerepel a szocialista tervek között, ám a 
jelenlegi rendszer átalakítása sokkal inkább segíti a szocialista vállalkozások állami meg-
rendelésekhez jutását, mintsem a versenyszféra állami stimulációját. További forrásokat 
biztosítana az Oresarszki-kormányzat számára a privatizáció és a korrupció visszaszo-
rítása. Jelentős forráskiadásokat takarítana meg, ha több veszteséges vállalatot adna 
magánkézbe (ilyen például a Bolgár Vasutak teherszállítási része, több kikötő és a Marica 
Iztok erőmű).8

A bolgár közigazgatás túlzottan bürokratikus, ezért a külföldi befektetők és vállalatok 
nem hajlandóak fejleszteni a meglévő infrastruktúrájukat. Egyes becslések szerint több 
száz millió levára tehető az így elmaradt befektetések értéke. Egy másik sürgős teendője 
az új kormánynak az állami megrendelésekről és a közbeszerzésekről szóló törvény át-
alakítása lesz: a jelenlegi jogszabály számos kiskaput biztosít az állami pénzekkel történő 
visszaélésekre.

A legtöbb függőben lévő kérdésben aligha lesz konszenzus az érdekkoalíción belül, 
mivel érdekeik teljes mértékben eltérőek. A politikai patthelyzet továbbra is fennmarad, 
a kormány folytatja a GERB-kabinet idején elkezdett tűzoltást. Nem várható megegyezés 
olyan sürgető kérdésekben, mint a választási törvény aktualizálása vagy az igazságügyi 
rendszer átláthatóbbá tétele. Korábbi elemzésemben9 instabil és rendkívül törékeny ko-
alíciós kormány létrejöttét jósoltam, és az Oresarszki mögött álló erők kiszámíthatatlan 
egyeztetései csak tovább erősítik bennem ezt a feltételezést.

Az, hogy az ország irányítását Plamen Oresarszkira bízták, viszonylag megfontolt 
és jó döntésnek bizonyulhat: a közgazdász szakember komoly tapasztalattal rendelke-
zik az ország pénzügyi irányításában, hiszen jelentős szerepet töltött be az 1997 utáni 
gazdasági újjáépítésben, az SzDSz mandátumával pénzügyminiszter-helyettes volt. Az 
ő nevéhez fűződik a bolgár adósságállomány leszorítása és a valutatanács bulgáriai me-
chanizmusának kidolgozása. Pénzügyminiszterként 2005 után látványos adócsökkentést 
hajtott végre, ami jelentősen növelte Bulgária versenyképességét a térségben.10 Bár őt 
tartják a rendszerváltás utáni időszak egyik legtehetségesebb gazdasági szakembernek, 
a siker záloga mégsem az ő kezében összpontosul. Mint párton kívüli személy és egy 

  7 Elena Trajanova: „Стената на срама” [A szégyen fala]. Dnevnik.bg, http://www.dnevnik.bg/
analizi/2013/05/23/2066973_stenata_na_srama/, 2013. május 23.

  8 „Бъдещото правителство трябва да прави тежки реформи, но едва ли” [A leendő kormánynak súlyos 
reformokról kell döntenie]. Dnevnik.bg, http://www.dnevnik.bg/izbori2013/2013/05/22/2066087_
budeshtoto_pravitelstvo_triabva_da_pravi_tejki_reformi/, 2013. május 22.

  9 Milanov Viktor: „Bulgária: népszavazáson át a kormányválságig”. MKI-tanulmányok, No. 8. (2013). 
http://www.kulugyiintezet.hu/pub/displ.asp?id=PWOJDI, 2013. február 28.

10 „Кой е Пламен Орешарски?” [Kicsoda Plamen Oresarszki?]. Blitz.bg, http://www.blitz.bg/news/
article/201390. Letöltés ideje: 2013. május 23.
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szakértői kormány feje, aligha hozhat döntéseket a szocialista pártközpont jóváhagyása 
nélkül. Megbízása ugyanakkor több szempontból is rendkívül sikeres húzás volt a szo-
cialista párt részéről: elterelődött a figyelem a többszörös vesztes Szergej Sztanisevről; 
párton kívüli személyiség, akit a többi koalíciós partner is elfogad; és ami talán a legfon-
tosabb, nyugalmat garantál a nyugalmat távolról sem keltő kormány számára.

az oresarszki-kormÁny

A Plamen Oresarszki vezette szakértői kormányról aligha lehet azt mondani, hogy 
pártoktól független, háttéralkukat nem képviselő személyekből tevődik össze. Az 
előrejelzéseknek megfelelően a BSzP és a DPSz megegyezett a miniszteri pozí-

ciók elosztásáról.

Az Oresarszki-kormány11

Pozíció Név
Miniszterelnök Plamen Oresarszki
Miniszterelnök-helyettes
és az európai alapokat kezelő miniszter Zinaida Zlatanova

Gazdasági forrásokért felelős miniszterelnök-helyettes (később nevezik meg)
Gazdasági és energiaügyi miniszter Dragomir Sztojnev
Pénzügyminiszter Petar Csobanov
Regionális fejlesztésekért és jólétért felelős miniszter Desziszlava Terzieva
Befektetésekért felelős miniszter Iván Danov
Belügyminiszter Cvetlin Jovcsev
Honvédelmi miniszter Angel Najdenov
Munkaügyi és szociális miniszter Haszan Ademov
Egészségügyi miniszter Tanja Andreeva
Oktatási miniszter Anelija Kliszarova
Környezetvédelmi és vízügyi miniszter Iszkra Mihajlova
Földművelésügyi és élelmiszerügyi miniszter Dimitar Grekov
Közlekedésért és IT-ért felelős miniszter Danail Papazov
Külügyminiszter Krisztian Vigenin
Kultúráért felelős miniszter Petar Sztojanovics
Ifjúság- és sportügyi miniszter Prof. Marijana Georgieva-Bencseva

A miniszterek listájából több fontos következtetést is levonhatunk. A fajsúlyos, je-
lentős pénzekről döntő minisztériumok élére párthű politikusok kerültek, a kevésbé 

11 „Проектокабинетът „Орешарски” – с двама вицепремиери и министър на инвестиционното 
проектиране” [Az Oresarszki-kormány]. Dnevnik.bg, http://www.dnevnik.bg/
bulgaria/2013/05/27/2069300_proektokabinetut_oresharski_-_s_dvama_vicepremieri_i/, 2013. május 27.
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fontos pozíciók esetén Oresarszki tartotta magát az eredeti, szakértői kormány tervéhez, 
és a szocialistákhoz köthető, ám polgári kvótából bekerült szakemberek kezdhetik meg 
munkájukat. Több miniszter nevéhez háttéralkuk és botrányok kötődnek. Ilyen a belügy-
minisztérium élére kinevezett Cvetlin Jovcsev, aki Bojko Boriszovnak a biztonságáért 
felelős szaktanácsadója és üzleti partnere, majd a Nemzetbiztonsági Ügynökség felderí-
tője, később igazgatója volt (neve összeforrt több kínos lehallgatási botránnyal), 2011-től 
pedig Plevneliev államfő kabinetjének vezetőjeként tevékenykedett.12

Oresarszki másik, kínos háttéralkukat sejtető minisztere Iván Dánov, az eddig nem 
létező befektetésekért felelős minisztérium vezetője. (A Bivol oknyomozó médiaközpont 
szerint az intézmény létrehozásával a DPSz kívánja hatalma alá vonni az Európai Unióból 
érkező vízügyi támogatásokat). Az eredeti jelölt Kalin Tiholov volt, de az ő személye a 
telekbotrányai miatt óriási ellenkezést váltott ki. Tiholov Dánovot jelölte maga helyett. 
A Bivol információi13 szerint ők ketten munkatársak, így a tényleges irányítás Tiholové 
lesz. Danov sem „tiszta”, hiszen közvetett szerepet játszhatott a 2008-ban kirobbant uniós 
pénzekkel kapcsolatos sikkasztási botrányban (amit az EU a támogatások befagyasztá-
sával büntetett). A Bivol szerint reális a veszélye annak, hogy a botrány folytatódik, és 
főszereplői ismét vezető pozícióba kerülnek a kabinetben.

A többi miniszter közvetlenül a szocialistákhoz vagy a törökökhöz kötődik – nevük 
ismert lehet a bolgár országgyűlés vagy az Európai Parlament szocialista-liberális frak-
cióiból. Elsőre úgy tűnik, Oresarszki kedvezni akart a lakosságnak és Brüsszelnek azzal, 
hogy háttérbe szorítja a szocialisták „évtizedes kádereit”. Ám a nevek között feltűnnek 
Sztanisev bizalmas embereié is, mint Vigenin EP-képviselőé vagy Sztojnevé.14 Ademov, 
Mihajlova és Georgieva-Bencseva a DPSz mandátumával került be az országgyűlésbe, 
így nem nehéz kitalálni, hogy mely területeken fognak érvényesülni a törökök érdekei.

Számos kérdés maradt nyitva, többek között az, hogy az Ataka érdekei hogyan és 
mely területeken fognak érvényesülni, illetve az állami vezetőség alsóbb szintjein mely 
tisztségek kerülnek nyíltan szocialista–török irányítás alá. Az Ataka látványos bekapcso-
lódása nem várható, mivel azzal még nagyobb támadófelületet adna a másik két párt az 
ellenzéknek és a külföldnek, mivel az nem szalonképes formáció, ám elengedhetetlen a 
stabil kormányzáshoz. Oresarszki és Sztanisev is arra számít, hogy Sziderov pártja nem 
regisztráltatja képviselőit az egyes szavazások előtt, hogy így csökkentse a parlamenti 
küszöböt. Ez esetben a szocialisták és a törökök szavazatai elegendőek lennének a progra-
mok elfogadásához. Ám a GERB – lemásolva a nacionalisták taktikáját – kikényszerítheti, 
hogy az Ataka mindenképpen regisztráltassa magát, hogy elegendő képviselővel folyhas-
sanak a parlamenti szavazások. A következő hónapokban stratégiai szavazásokra lehet 
számítani, lényegi döntések viszont legkorábban csak szeptembertől várhatók.

A szerző Délkelet-Európa-szakértő.

12 „Кой е Цветлин Йовчев – предложен за вътрешен министър” [Kicsoda Cvetlin Jovcsev, a 
belügyminiszter-jelölt?]. Dnevnik.bg, http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/05/27/2069418_koi_e_
cvetlin_iovchev_-_predlojen_za_vutreshen_ministur/, 2013. május 27.

13 „Орешарски връща във властта обръча на Гагаузов” [Oresarszki visszahozza a hatalomba 
„Gagauzov körét”]. Bivol, https://www.bivol.bg/oresharski-obrach-gagauzov.html. Letöltés ideje: 
2013. május 28.

14 „Орешарски изненада и БСП с проектокабинета си” [Oresarszki a BSzP-t is meglepte tervezett 
kormányával]. SEGA, http://www.segabg.com/article.php?id=650346. Letöltés ideje: 2013. május 27.
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