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SZLOVÉNIA- SIKEREK ÉS BUKTATÓK

Szlovéniáról általában úgy hallunk, mint siker-országról, amely a 2004-ben csatlakozott
államok közül elsőként teljesítette a Monetáris Unióbeli tagság feltételrendszerét, s már
több mint egy éve euróval fizetnek. Azonban az alábbi tanulmány felhívja a figyelmet arra,
hogy a szlovén sikernek több árnyoldala is van. Nem volt teljes a pénzügyi intézmény-
rendszer átalakítása, a privatizáció féloldalasra sikerült, részben a bennfentes uralom, a
korporativizmus, a nemzeti kapitalizmus, illetve a külföldi működő tőke szerény mértéke
miatt. Az export szerkezeti összetétele nem követi a globális folyamatokat, az iparszer-
kezet komplex átalakítása nem fejeződött be, s rendkívül magas az állami újraelosztás és
az állami szerepvállalás mértéke. Egyelőre stabilak a makrogazdasági mutatók, de a fenti
anomáliák középtávon kockázati tényezőt jelenthetnek. Kérdés, hogy Szlovénia mit tud
profitálni a Monetáris Uniós tagságából, ki tudja-e használni az abból nyerhető előnyöket.
Ehhez további intézményi és szerkezeti reformokra van szükség.

I. Szlovénia, a transzformációs gazdaság

Szlovénia a 2004-ben csatlakozott tagállamok közül messze elsőként lett tagja az ERM-
II. rendszernek, és gazdasági mutatóit tekintve, különösen a maastrichti konvergencia
kritériumokat teljesítve, 2007. január l-jén belépett a Monetáris Unióba is. A független-
ségét 1991-ben elnyerő szlovén államban már az elszakadását megelőzően is lazultak az
egykori szocialista tervgazdaság keretei. A nyolcvanas évek folyamán Jugoszláviában is,
így Szlovéniában is több olyan intézkedés történt, ami egyre nagyobb teret engedett a piaci
mechanizmusoknak. így más - volt szocialista országokhoz képest -, mint például a Balti-
államok, előnnyel vághatott neki az átalakulásnak. A függetlenség kivívása után nagyon
gyorsan hozzákezdtek a gazdaság átalakításához.' Külföldi gazdasági szakértőkkel együtt
dolgozva, shock-terápia jellegű intézkedés-csomagot léptettek életbe, melynek legelső
célja volt az infláció azonnali, gyors letörése, a bevezetett új fizetőeszköz, a tolar (SIT)
kúszó árfolyamos rendszerbe történő beillesztése, majd ezzel együtt a bankrendszer
átalakítása biztosította a pénzügyi szektor viszonylagos stabilitását. Új jövedelemadó-
rendszert vezettek be, a munkanélküliséget pedig igyekeztek folyamatosan alacsony
szinten tartani, az inflációs rátát pedig fokozatosan, de határozott ütemben lefelé szorítani.
Átalakították a teljes kormányzati struktúrát és elindították a privatizációt. Ez az
intézkedés Marko Kranjec és Velimir Bole nevéhez fűződik, előbbi pénzügyminisztere lett

Bár az 1980-as években nagyléptékű beruházásokkal próbálták a lemaradást csökkenteni, de ezek politikailag motivált és
elmaradott technológiájú fejlesztések voltak, s az önállósodás után ez nem szolgálta a nemzetközi versenyképességet. Bár a
jugoszláv időkben, különösen pedig a II. világháború utáni évtizedekben a legfejlettebb tagköztársaság Szlovénia volt, a '80-as
évekre egyre távolodott a mintának tekintett és történelmi közös vonásokat hordozó Ausztriától, illetve Olaszországtól.
Erőteljes dezindusztralizáció és gazdasági stagnálás következett be.
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az első független kormánynak. Kranjec már a Jugoszláviától való elszakadás előtt kidol-
gozta az új gazdaság-stratégát, tehát ezzel nem kellett időt tölteniük, kész programmal
vághattak neki a piacgazdaság kiépítésének.2

Az EBRD által 2004-ben készített jelentés3 kiemeli, hogy Szlovénia a térség egyik
meghatározó gazdasága, élen jár a piacgazdasági intézményrendszerek kiépítésében és
hatékony működtetésében, valamint sikerült szervesen integrálódnia a kibővített Európai
Unióhoz. A szlovén uniós felkészülés olyannyira jól előkészített volt, hogy például már
1998-ban elfogadta a szlovén parlament azt a tíz éves nemzeti környezetvédelmi
programot, amely a legszigorúbb uniós normáknak is megfelel, s ehhez a programhoz a
szükséges pénzügyi forrásokat is biztosították. Sikeres és stabil gazdaságot tudtak
kiépíteni.

/. táblázat. Szlovénia a számok tükrében
A bruttó hazai termék (GDP) növekedése 1991-2009 között, %-ban

Év
Szlovénia

Év
Szlovénia

1991
-8,9
2001

3,1

1992

-5,5
2002

3,7

1993
2,8

2003

2,8

1994
5,3

2004

4,4

1995

4,1
2005

4,1

1996

3,7
2006

5,7

1997
4,8

2007*
6,0

1998

3,9
2008*
4,6

1999

5,4
2009*

4,0

2000

4,1

* előrejelzés. Forrás: Eurostat

Az egykori Jugoszláviában, de a szocialista tömbben is Szlovénia gazdasága kiemel-
kedett, mind a gazdaság szerkezetét, mind pedig teljesítményét tekintve.4 A rendszer-
változás azonban visszavetette az ország gazdasági teljesítményét is, s csak az 1990-es
évek közepétől kezdett el dinamikusan, 4-5 % körüli mutatókat produkálva növekedni.

A 2000-es évek elején az Európai Unióban lévő recesszió hatással volt a szlovén gazda-
ságra is. Másrészről viszont magyarázatra szorul, hogy Szlovénia, annak ellenére, hogy a
korábbi években folyamatosan alacsonyabb növekedési ütemet produkált, mint például
Magyarország, a fellendülés évét, 2004-et sokkal jobban ki tudta használni, majdnem
megkétszerezte kibocsátását. Ennek oka elsősorban a néhány éve már folyamatosan
növekvő export, ebben az évben pedig a belső kereslet, a hazai fogyasztás is megnőtt. Az
export dinamikus növekedése mellett is azonban az ország folyó fizetési mérlege deficites
maradt (EBRD 2004). Emellett nem elhanyagolható az a körülmény sem, hogy az egyéb
mutatók alapján is igazolhatóan (lásd később) stabilizálni tudta a pénzügyi szektorát, stabil
árfolyam-politikát tudott folytatni, a kamatok nem ingadoztak, és a költségvetés pozíciója,
valamint az államadósság alacsony és kiegyensúlyozott volt. Ráadásul az inflációs ráta
alakulása is kedvező tendenciájú. Tehát igaz lehet az a megállapítás, hogy a biztos és stabil

2 Mencinge J., 2004
3 Strategy for Slovenia report on the invitation to the public to comment. EBRD, 2004.
4 A két világháború közötti időszakban szlovén GDP a Németországinak közel 80 %-a volt (összehasonlításul a '90-es

években ez az arány 40 %). Szlovénia ipari fejlettségére jellemző, hogy az egykori Jugoszlávia részeként az egész ország
ipari termelésének 20 %-át adta.

-125-



KÜLFÖLDI ES HAZAI KUTATÁSOK - TANULMÁNYOK

intézményi környezet, valamint a kiszámíthatóság nagyobb hatással van a gazdaságra,
mint a diszkrecionális beavatkozások okán kialakuló, magas kockázatot jelentő
makrokörnyezet. Valóban nem lehet a kamatláb a beruházások elsődleges kritériuma, a
kamatláb is tart az egyensúlyi szint felé és ez inkább okozat, mintsem ok a beruházások
alakulásában. A tőke határhatékonysága a várakozásokban és a stabil intézményi háttérben
ölt testet, és ezek figyelembe vételével hozza meg a magánszektor a döntéseit.

2. táblázat. Egy főre jutó GDP dollárban, folyó áron

Év

Szlovénia

EU-27

Eu övezet 13

1995

8137

17603

20388

1996

9524

18318

21064

1997

10672

19065

21806

1998

11679

19861

22727

1999

12879

20582

23524

2000

14535

21854

24875

2001

16252

22889

25980

2002

17824

23943

27001

2003

19655

24725

27694

2004

21900

25935

28792

2005

23139

27012

29985

Forrás: ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága

Az újonnan csatlakozott országok között Szlovéniában a legmagasabb az életszínvonal
- amennyiben az egy főre jutó GDP-t vesszük alapul. Az EU 27-ek átlagához viszonyítva
több, mint 85 % az egy főre eső makrojövedelem. Ez különösen a növekedés dinami-
kájában látványos és eredményes, 10 év alatt megháromszorozta Szlovénia az egy főre
jutó GDP értékét.5

Azonban a szlovén gazdaság bezárkózottsága (erről még később) számos veszélyt rejt
magában. Nemigen található hasonló eset, ahol ennyire zárt, a külföldi tőkétől mester-
ségesen távol tartott gazdaság tartósan ilyen magas növekedést produkálhasson.6

3. táblázat. A gazdasági növekedéshez való hozzájárulás megoszlása
(éves változás %-ban)

háztartások fogyasztásának növekedése

bruttó tőkefelhalmozás alakulása

kormányzati fogyasztás növekedése

külkereskedelmi egyenleg alakulása

2001

1,3

-1,3

0,7

1,9

2002

0,7

1,1

0,6

1,1

2003

1,9

2,7

0,3

-2,2

2004

1,5

3,2

0,6

-0,9

2005

1,9

-0,3

0,4

2,1

2006

1,7

3,2

0,6

-0,4

Forrás: Bank ofSlovenia

Figyelemre méltó, hogy 2001-et és 2005-öt leszámítva, a bruttó tőkefelhalmozás
növekedési üteme meghaladta a háztartások fogyasztásának növekedési ütemét. Ez utóbbi
nem túl nagy lendülettel, de stabilan 2 % közeli mértékben növekszik, s ha ehhez
hozzávesszük az export igen dinamikus növekedését, ezek együttesen jelenthetik a szlovén
gazdaság teljesítményének tartós, kiszámítható és talán fenntartható növekedését. A

5 Míg az 1970-es évek közepén a szlovén egy főre jutó GDP azonos volt az osztrákkal, addig az 1990-es évek végére a
harmadát érte el.

6 Csaba László, 20O7.b.
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háztartások fogyasztásának növekedése mögött a kölcsönök növekedése áll, a bérkiá-
ramlás üteme ezt nem indokolja ilyen mértékben. A felvett hitelek már 2005-ben is 50 %-
ban devizahitelek voltak. A bruttó tőkefelhalmozás növekedési ütemének élénkítése még
javíthatna az ország pozícióján, erre azonban a privatizációs folyamatok felgyorsulásáig
vélhetően még várniuk kell.

4. táblázat A költségvetés egyenlege a GDP %-ban 1995-2006 között

Év

Szlovénia

1995

-8,6

1996

-1,2

1997

-2,4

1998

-2,4

1999

-3,1

2000

-3,8

2001

-4

2002

-2,5

2003

-2,7

2004

-2,3

2005

-1,5

2006

-1,2

Forrás: Eurostat

2000-ig növekedett, utána viszont határozott ütemben csökkent a költségvetés hiánya.
2002-2003 között egy költségvetési korrekció történt, amely után a deficit mértéke
folyamatosan a maastrichti kritérium szint alatt maradt. Jellemző az erőteljes költségvetési
fegyelem, nincsenek választási költségvetések, de legalábbis fegyelmezettebbek a kor-
mányzó erők, mint pl. nálunk, kisebbek a kilengések. De láthatunk pozitív példát is: 2002-
ben voltak választások, s az előző évihez képest jelentős volt a hiány csökkenése. A
költségvetési fegyelmet érzékelteti, hogy 2004-ben a hozzáadottérték-adóból származó
bevételek elmaradtak a várthoz, a kormány a kiadásait ennek mértékében csökkentette a
hiánycél tartása érdekében. A 2004-ben kezdődő gazdasági fellendülés is javította az
egyenleget. A Stabilitási és Növekedési Paktumban meghatározott 1,9 %-os küszöbérték
alatt marad folyamatosan a hiány mértéke, így a maastrichti 3 %-os határhoz képest elég
széles az ingadozási lehetőség, ami egy esetleges visszaesés esetén is kellő biztonságot
nyújt. A 2005-ben elfogadott konvergencia program alapján 2008-ban a hiány nem lehet
magasabb a GDP 1 %-ánál. Ez a program adóreformokat, illetve az államháztartás kiadá-
sának csökkentését tartalmazza. (2006. évi konvergencia jelentés7)

Fentiekből adódóan Szlovéniában a kiszorítási hatás nem volt számottevő az elmúlt tíz
évben, ez látszik a kamatláb alakulásából is. Mivel a gazdaság nem volt kapacitás-
kihasználásának maximumának közelében, így jelentős forrásokat sem vontak el az állami
kiadások.

Szlovéniában az állami kiadások GDP-hez mért aránya a 2000-es évek közepéig jóval
40 % fölött volt és ez mára sem csökkent lényegesen. A balti államokban ez alig több, mint
30 % (bár a visegrádiak átlaga is bőven 40 % fölött van).8

Év

Szlovénia

5.

1994

18,5

táblázat. Az

1995

18,8

1996

22,7

államadósság a GDP %-ban i

1997

21,6

1998

22,2

1999

23,4

2000

27,4

2001

27,2

1994-2004 között

2002

28,4

2003

27,9

2004

27,6

2005

27,4

2006

27,1

7 The Republic of Slovenia, Convergence Programme
8 Greskovits Béla - Bohle, Dorothe, 2007
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A költségvetési deficit bizonyos tekintetben összefügg az államadósággal. Az igazi
probléma nem az elsődleges deficitből eredő hiány, hanem a halmozott tartozás, az adós-
ságszolgálat, különösen annak kamatterhei. Az államadósságban lecsapódik a gazdaság
valamennyi buktatója. A deficit tartósan magas mértéke emeli az adósságszintet, s ha a
GDP növekedési üteme nem kielégítő, a növekedésből adódó eredményt a kamattörlesztés
elviszi. Erre hívta fel a korábbiakban Erdős is a fegyelmet,9 hogy legalább az államadósság
GDP-hez mért aránya ne növekedjék. Szlovéniában az amúgy is alacsony adósság stagnál
a GDP arányában. Fontos azonban kitérnünk arra, hogy a rendszerváltáskor létrejött,
önállósult államok (Lettország, Litvánia, Észtország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia)
az addig felhalmozott államadósság jelentős részét Belgrádra, Moszkvára testálták
(Csehország és Szlovákia pedig megosztozott), addig Magyarország és Lengyelország
esetében a hátrány sokkal nagyobb volt. Ez rendkívül fontos tény és nem szabad figyelmen
kívül hagyni. A szlovén kormány a 30 %-os határt húzta meg, ami fölé semmi áron nem
engedik az adósság mértékét. Mind a deficit, mind pedig az államadósság ilyen alakulása
egy rendkívül szigorú fiskális politika következménye.

6. táblázat A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP %-ban 1995-2006 között

Év

Szlovénia

1995

-0,5

1996

0,3

1997

0,4

1998

-0,7

1999

-4

2000

-3,2

2001

0,2

2002

1,1

2003

-0,8

2004

-2,7

2005

-1,9

2006

-2,5

Forrás: ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága

Ismert, hogy a gazdasági növekedéssel nincs közvetlen kapcsolatban a folyó fizetési
mérleg állapota, de azt is tudjuk, hogy amennyiben annak tartós, romló pozícióját érzékeli
a piac - és Magyarországon ez a helyzet, szemben Szlovéniával —, akkor elbizonytalanodik,
nem áramlik a tőke az országba, amely a kilencvenes években ellensúlyozta az ország
külföldi, devizában lévő aktuális adósság- és kamatszolgálatát. Hozzá kell tenni, hogy
2003 folyamán az addig dinamikus tőke-beáramlás Szlovéniában is lelassult, a privati-
zációs folyamatokhoz igazodott (EBRD 2004). Azaz igaza van Antal Lászlónak, hogy nem
a fizetési mérleg, hanem annak hatására való kedvezőtlen reakció-sorozat az egyik legfőbb
gátja a fenntartható gazdasági növekedésnek.10 Szlovénia ebből a szempontból is előttünk
jár. A magasabb GDP-nek kisebb arányú folyófizetési mérleg hiánya is csökkenő ütemű,
míg nálunk ez éppen fordítva van.

Szlovéniában hosszú ideje kiegyensúlyozott a fizetési mérleg. Ennek oka az árukereske-
delem által termelt hiány és szolgáltatás nyújtás, valamint a folyó transzferek okozta több-
let egyensúly közeli állapota. (2006. évi konvergencia jelentés) A 2004. évi jelentősebb
romlás elemzők szerint is csak kisiklás volt, tendenciában nem utalnak jelek ennek újbóli
bekövetkezésére.

9 Erdős Tibor, 2003
10 Antal László, 2004
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7.

Év

Szlovénia

táblázat. Munkatermelékenység növekedése

2001

1,8

2002

3,6

2003

2,6

2001-2006 között,

2004

4,2

2005

3,0

%-ban

2006

4,0

Forrás: Bank ofSlovenia

8. táblázat Ipari termelés növekedése 1999-2006 között, %-ban

Év

Szlovénia

1999

-0,5

2000

6,2

2001

2,9

2002

2,4

2003

1,4

2004

5,5

2005

3,3

2006

6,1

Forrás: ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága

Látványos adatokat mutat mindkét táblázat. A munkatermelékenység növekedése
kifejezetten magas, s ez a már évszázados munkakultúrával is magyarázható, valamint a
szakképzés és az oktatási rendszer hatékonyságával." Az ipari termelés bővülése is
kiegyensúlyozott. A gazdasági növekedés kulcsát jelentő munkaerő-állomány, a humán
tőke, valamint a megtakarítások, a tőkefelhalmozás értékeinek alakulása Szlovénia eseté-
ben úgy tűnik, igazolják az elméleti modelleket.

Szlovénia különös tekintettel volt a KKV-szektorra. Az 1990-es évek közepén külön mi-
nisztérium foglalkozott ezekkel a vállalatokkal. Külön ösztönzést kaptak a foglalkozta-
tottság növelésében és a kutatás-fejlesztés területén. Azonban ezek a támogatások első-
sorban csak az újonnan alakuló KKV-kat támogatták, a régebbiek közül több meg is
szűnt.':

9. táblázat Külkereskedelem volumene 1999-2006 között, Mrd Euróban

Év

import

export

1999

9,48

8,03

2000

10,99

9,50

2001

11,34

10,35

2002

11,57

10,96

2003

12,24

11,28

2004

14,28

13,15

2005

16,35

15,47

2006

19,20

18,52

Szlovénia már a Jugoszláv tagköztársaság idején is jelentős külkereskedelemmel bírt, a
legnagyobb nemzetközi forgalmat ez a tagország bonyolította le. Az önállósodás után
egyre jobban integrálódott a világkereskedelembe, legnagyobb súllyal azonban mégis az
Európai Unió tagállamai, azon belül pedig különösen Németország, Olaszország, Ausztria,
Franciaország, Hollandia, Magyarország, az Egyesült Királyság a főbb kereskedelmi
partnerei. Ezen kívül meghatározó még az orosz, az egyesült államokbeli, valamint a
horvátországi külkereskedelem. Ez utóbbi különösen nagy jelentőséggel bír, az elveszített
délszláv piacok visszaszerzése kiemelt külkereskedelmi cél.

11 A XX. század elején is mindössze 10 %-os volt az analfabetizmus és képzett munkaerő állt rendelkezésre a viszonylag fejlett
infrastruktúra mellett.

12 Török Ádám - Papanek Gábor (szerk.), 2004
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2004-től kezdve az export euróban mért növekedési üteme 16 % fölött van, 2006-ban
pedig majdnem elérte a 20 %-os bővülést, de nem sokkal marad el ettől az import
növekedési üteme sem. Az exporton belül az Európai Unió országainak részaránya 69 %,
míg az importban 80 % körüli. A dinamikusan növekvő export és import adatok tehát
elsősorban az európai piaci erőteljes integrálódást jelentik.

Ez az integráció azonban csalóka és számos veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet.
Ugyan az export-import aránya, növekedése a folyó fizetési mérleget viszonylag rendben
tartotta (bár ennek az euró bevezetésével már nincs jelentősége), az export szerkezeti
összetétele nem biztosítja a globális piacokhoz való tartós integrációt. Elmaradt - talán a
korlátozott privatizáció következményeként a szlovén gazdaság szerkezeti átalakulása, s
így a kivitel összetétele nem fejlődött, nem alakult át. A technológia igényes ágazatok
termékeinek aránya nem nő, csakúgy, mint a technológiai fejlettséget leképező terme-
lőeszköz kivitel sem. A már említett tőkebevonás hiányának következtében Szlovéniában
nem alakultak ki a multinacionális vállalatközi együttműködések, ezért elmaradt a
technológia-igényes termelések felfutása.13 Nem épült be a külföldi működő tőke szerve-
sen a hazai gazdaságba, amely most még nem okoz a kiviteli szerkezetben komolyabb
gondot a volumen megfelelő szintje miatt, de a minőségi hátrány hamarosan mennyiségi
következményekkel is jár, ami a szlovén gazdaság nemzetközi integrálódását visszavetheti
és egyben az export vezérelte növekedést is korlátozhatja. Azonban a szlovén kivitel a
fentiekkel együtt sem teljesen korszerűtlen. A feldolgozóipari kivitele élenjáró.14 Jelentős
még a fémek, fémfeldolgozó ipari termékek aránya. A magas technológiájú export-import
arányban Szlovénia magas szinten van, de stagnál, főleg a visegrádi országokhoz képest.15

Míg a Balti-államok elsősorban a kevésbé képzett munkaerőre és a hagyományos
iparszerkezetre építették a Szovjetuniótól való elszakadás utáni iparpolitikájukat, addig a
többi országban - így Szlovéniában is - a komplex technológiára és a képzett munkaerőre
való építkezés volt a meghatározó. A tőkebefektetések is ezeket a vállalati szektorokat
részesítették előnyben. A Greskovits-Bohle által publikált adatok azonban azt is alátá-
masztják, hogy Szlovénia az iparszerkezet átalakításában csak mérsékelt sikereket ért el,
különösen igaz ez a visegrádi országokhoz történő összehasonlításban. Mind az ipari
termelés növekedési ütemében (1992-2003 között átlagosan 1 %), mind a komplex ipari
export a teljes export arányában (2000-2004 közötti átlag 49 %), mind pedig az egy főre
jutó komplex ipari külföldi tőkeállományban (2002-2004 közötti átlagérték 198 USD)
jóval meghaladja a Balti-államok hasonló mutatóinak értékét, de igencsak alatta marad a
visegrádi országokban mért értékeknek."

13 Csaba László, 2007.b.
14 Éltető Andrea, 2003
15 Soós Károly Attila, 2002
16 Greskovits Béla - Bohle, Dorothe, 2007
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10. táblázat. FDI adatok 1999-2006 között, millió Euróban

Év

beáramló FDI

kiáramló FDI

FDI állomány

1999

99,2

44,7

2.675

2000

149,1

71,7

3.110

2001

412,4

161,2

2.952,4

2002

1.750,4

168,1

9.967,9

2003

298,8

413,7

5.069,7

2004

421,6

400,7

5.579,6

2005

444,9

503,4

5.980,1

2006

303,4

590,3

6.128,5

Forrás: Slovenia — Investment Enviroment

Az országba beáramló működő-tőke meglehetősen alacsony. A 2002-es kiugró adat is
csak egy 1,5 Mrd eurós projektnek köszönhető. A többi évben meglehetősen kevés tőke
áramlott a szlovén gazdaságba. Ennek oka lehet a kelet-közép-európai viszonylatban
magas munkabér, így a munkaigényes ágazatokba történő külföldi befektetések elkerülik
Szlovéniát. A külföldi tőke kisebb jelentőségű a szlovén gazdaságban és így az ipari
szerkezet alakításában, viszont ez a tőke döntő mértékben a komplex iparágakba vándorolt
(szemben pl. a Balti-államokkal). A befektetett működő-tőke elsősorban Ausztriából,
Franciaországból, Hollandiából és Olaszországból érkezik, míg az összes beáramló tőke
74 %-a az Európai Unió területéről. A kiáramló működő-tőke 2003-ban, 2005-ben és
2006-ban is meghaladta a beáramló tőke nagyságát, ráadásul az utóbbi évben közel
kétszeres értéket mutatott. Ezek a befektetések 90 %-ban a volt Jugoszláviába irányulnak,
elsősorban Horvátország és Szerbia a célállomás.

A privatizációs eljárások során a biztosítási ágazattól elkezdve, a közmű-szolgáltatókon
keresztül, az ipari vállalatokig bezárólag sikerült a hatékony magángazdasági rendszer
kiépítése. Ugyanez a helyzet a banki szektor esetében, ott azonban még további privatizá-
ciókra van kilátás. A szlovén bankrendszer magas-szintű koordinációs szerkezetű, amely
nagyban megkönnyítette a tőke mobilitását, a külföldi befektetések beáramlását és az
uniós források lehívását. A már hivatkozott EBRD jelentés17 kiemeli, hogy a vállalkozói
szektort a külföldi tőkebeáramlás szempontjából a közepes kockázatú befektetések közé
sorolja. Az EBRD hathatós támogatásáról és együttműködési készségéről biztosította
Szlovéniát a még megmaradt állami tulajdon privatizációjának folyamatában.

A beáramló működő tőkének 2001-ben pl. 52,1 %-a ment a szolgáltató szektorba, míg
az EU átlaga, közte az újonnan csatlakozóké is, 62 % körüli.18 Nem véletlen, hogy a
szlovén kereskedelmi bankok külföldi tulajdonosi körének részaránya mindössze 20,6 %-a,
míg ez az arány pl. Bulgáriában 74,6 %, Csehországban 90 %, Magyarországon 88,8 %,
Észtországban 98,9 %, de még Romániában is 47,3 %.

A működő tőke beáramlás elmaradásának talán legfőbb oka, hogy míg Szlovénia a
nemzetközi kereskedelemben erősen nyitott ország, addig a tőkebeáramlással szemben
egyfajta elzárkózás figyelhető meg. Szlovénia lassabb ütemű cselekvési tervet fogadott el
a privatizációra és a liberalizációra, ez pedig lassítja a beáramló tőke mennyiségét és
ütemét. Amennyiben ezen változtatás történik, akkor megnőhet a tőkeáramlás, ugyanis
Szlovénia iparszerkezete hasonló az euró övezeti államokéhoz.

17 Strutegyfor Slovenia report on the invitálton to the public to commenl, EBRD, 2004.
18 Gács János, 2007. a. 898 p.
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Két eltérő fejlettségű gazdaság integrációja általában meggyorsítja a tőkeáramlás a
fejlettebb országból a fejletlenebb irányába. Azonban ez csak akkor mehet végbe, ha nin-
csenek adminisztratív, mesterséges akadályok a tőke áramlásának útjában. Ez pedig függ
a belső gazdaságpolitikától, az intézményrendszertől a gazdaság-társadalom fogadó-
készségétől. A több és jobb technológia, tudás csak akkor transzferálódhat Szlovéniába is,
ha erre a szlovén kormány nagyobb elkötelezettséget mutat. Ellenkező esetben a görög
példa ismétlődhet meg, ahol is a csatlakozás nem járt a kiemelkedően magas működő
tőkebefektetéssel.

Az, hogy mely országokba megy a működő tőke, nemcsak a politikai átalakulástól,
politikai stabilitástól függ. Ez természetesen függ a piaci intézmények rendszerétől, a
pénzügyi szektortól, azoktól az állami döntésektől, amelyek a tőkeáramlás útjában álló
korlátokat lebontják, de kiemelkedő jelentősége van az ipari szerkezet milyenségének.
Amely országok ipara már az átalakulás előtt is fejlett technológiát és magasan képzett
munkaerőt tudhatott magáénak (komplex iparral bírt), nagyobb eséllyel számíthatott a
befektetők bizalmára és pénzére. Ezek kétségtelen előnyöket jelentettek a visegrádi
országoknak és Szlovéniának is a tőkéért folyó versenyben, különösen a Balti-államokhoz
képest. Azonban Szlovénia itt is lemaradt a visegrádi országokhoz képest. A szlovének a
hagyományos, a szocialista időkből örökölt (de már akkor is jelentős nyugati külke-
reskedelemmel bíró) termelési kultúrával rendelkeztek. Szlovéniába kezdetben a feldol-
gozóiparba áramlott jelentősebb mennyiségű tőke, azonban a visegrádiakra jellemző
gépipari és termelőeszközök gyártására irányuló beruházások kevésbé voltak jelentősek.

A bennfentes uralom a privatizációban, s így a működő tőke beáramlásban jelentős
korlátokat eredményezett. Itt is megfigyelhető a zárt, korporativista gazdaságpolitika ha-
tása. Ennek okaként elmarad a technológiai fejlődés, és a volt jugoszláv tagköztársaságok
piacainak visszaszerzése is csak mennyiségi és nem minőségi piacot jelent, már persze ha
sikerül ezen a piacon terjeszkedni. Csaba László hívja fel munkájában a figyelmet arra,
hogy a régi kapcsolatok ezt elősegíthetik, de ha a transznacionálódás és a további
technológiai ipari fejlesztés elmarad, akkor nem csak a termelés, hanem a külkereske-
delem is veszíthet dinamikájából."

Sok elemző felteszi a kérdést, hogy Szlovénia mennyire nyitott gazdaság. Ez a
nyitottság természetesen nem a közgazdaságilag értelmezett és szokásos definíció szerint
kérdéses (pl. az export és import aránya a GDP-hez), hanem annak tartalma és mértékének
a környező országokkal való összehasonlításban. Ha e fenti mutatót elfogadjuk
mérőszámnak, akkor Gács cikkére hivatkozva azt mondhatjuk, hogy Szlovénia 9. az EU-
tagállamok sorában.:o A térség államai közül egyedül Észtország előzi csak meg. Gács
elemzést készített arról is, hogy az un. gravitációs modellel11 szimulálva milyen erősségű
az egyes országok gazdasági nyitottsága és kereskedelmi potenciáljukhoz viszonyította
külkereskedelmi teljesítményüket. Ebben viszont Szlovénia már a közepesen nyitott

19 Csaba László, 2007.b.
20 Termékexport plusz termékimport GDP-hez viszonyított aránya vásárlóerő-paritáson 2001-2004 között 32,7. (Gács János,

2007. a. 883. p.)
21 Itt figyelembe veszik az ország földrajzi elhelyezkedését, távolságát a nagy piacokhoz, vagy valamilyen övezetbeli vagy

társulási tagságot.
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besorolást sem kapta meg, ugyanis kereskedelmi potenciáljához képest igen gyengén
teljesít. Ennek bizonyítására három mutatót használ," amelyek összegzéséből adódik ez a
fajta relatív hátrány.:3 Tovább árnyalja a szlovén gazdaság nyitottságáról kialakítandó
összképet a külkereskedelem élénkítése érdekében alkalmazott gazdaságpolitikai eszkö-
zök alkalmazása (vámok és egyéb adminisztratív eszközök), illetve hatékonysága. Ebben
Szlovénia gyakorlatilag a leggyengébb mutatókkal bír a CEB-államok között.

11. táblázat A fogyasztói árindex alakulása 1993-2006 között, %-ban

Év

Szlovénia

1993

31,7

1994

21

1995

13,4

1996

9,8

1997

8,4

1998

7,9

1999

6,1

2000

8,9

2001

8,4

2002

7,5

2003

5,6

2004

3,6

2005

2,5

2006

Forrás: ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága

Az infláció esetében gyakorlatilag Szlovénia fegyelmezett monetáris politikát folytatott.
Ugyan a táblázatban nem látható, de Szlovéniában a kilencvenes évek legelején négy-
számjegyű volt az inflációs ráta, melyet a háború befejezésével villámgyorsan letörtek, és
utána tartós dezinflációs folyamat ment végbe. Ezt még befolyásolták az energia hordozók
árainak emelései is, de úgy tűnik az előrejelzésekből is, hogy stabil árszintet képesek
biztosítani. Igazolják az adatok azt is, hogy valóban nincs trade-offa gazdasági növekedés
és az infláció között. Az ingadozó bruttó hazai kibocsátást is egy stabil árszínvonal
csökkenés kísérte. A 2000-200l-es gazdasági növekedés megtorpanása az infláció enyhe
növekedésével járt együtt, ennek oka azonban elsősorban a hozzáadottérték-adó beve-
zetése volt. Szlovéniát ekkor az alacsonyabb gazdasági aktivitás jellemezte, emellett az
infláció átmeneti növekedéséhez hozzájárult a jegybanki alapkamat csökkentése, illetve az
ezt megelőző várakozások.

Míg az Európai Közösségek Bizottságának 2004-es konvergencia jelentésében az
szerepelt, hogy Szlovénia nem teljesítette az inflációs maastrichti kritériumokat24, 2005
őszén már elérte és azóta is tarja a referencia értéket. (2006. évi konvergencia jelentés) A
csökkenés 2001-től kezdve folyamatos, amikor is a Szlovén Nemzeti Bank új középtávú
monetáris politikai keretet fogadott «1. Ebben a kormány is partnernek bizonyult az állami
alkalmazottak bérnövekedésének visszafogásával. A dezinflációs folyamatok a magán-
szektorban is csökkentették a bérnövekedés ütemét. Az árfolyam-stabilitás is erősítette az
inflációs folyamatok hitelességét, valamint ezt segítette a 2000-es évek elején a kevésbé
expanzív gazdaságpolitika is.

Veszélyként jelentkezhet a közeljövőben az energiaárak világpiaci emelkedése, a
kamatlábak csökkenése, valamint egy erőteljesebb bérkiáramlás. Ezért a fiskális és a
monetáris politika további szoros együttműködése szükséges, s a 2006-os konvergencia
jelentés alapján egy „ambiciózusabb" költségvetési politika is csökkenthetné az inflációs
kockázatokat. (2006. évi konvergencia jelentés)

22 Külkereskedelmi potenciál kihasználása, kereskedelem/GDP vásárlóerő-paritáson, kereskedelem/GDP folyó áron.
23 Gács János, 2007. a
24 12 havi átlagos infláció alapján
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12. táblázat. Hosszú távú,

Év

Szlovénia

2002

8,71

HAZAI KUTATÁSOK -

konvergencia kritérium

2003

6,4

2004

4,68

TANULMÁNYOK

szerinti kamatlábak

2005

3,81

%-ban

2006

3,85

Forrás: Eurostat

A stabil kamatszint a megbízhatóság jele. Azt jelenti, hogy kiépült a pénzügyi rendszer,
stabil az infláció (abban az értelemben, hogy féken tartott, kezelhető). Ráadásul a tőkepiac
nem szereti a hektikus kamatmozgásokat, magas kockázatot jelenít meg abban az esetben,
kiszámíthatatlannak ítéli a pénzpiacot és így a működőtőke-befektetések is bizonytalanná
válhatnak. Mint tudjuk, a kamatláb nem elsődleges indikátora a beruházásoknak, azzal
együtt sem, hogy a túlzottan magas kamatláb természetesen nem vonzza a reálszférába
történő befektetéseket. De a legnagyobb veszély a bizonytalanság. A gazdaság pénzügyi
szektora, s ezzel együtt az egész gazdaság sebezhetővé válik, spekulációs támadásoknak
van kitéve. Úgy tűnik, Szlovénia stabilizálni tudja irányadó kamatszintjét, és ezt a
szándékot mindenképpen jól fogadja a piac. A hosszú távú kamatok (a viszonyítási alapot
a szlovén tízéves államkötvény hozamának tizenkét havi mozgóátlaga képezi) már évek
óta teljesíti. Míg 2006-ban a referenciaérték 5,9 % volt, Szlovénia 3,8 % körüli kamatlábat
produkált. A kritérium teljesítésének kezdete 2002-re datálható, a kamatkülönbözet akkor
kezdett el csökkenni, amely elsősorban a dezinflációs folyamatoknak, a rövid távú kama-
toknak, valamint az országkockázati prémiumoknak a csökkenésének a következménye.

13. táblázat A tolar árfolyama Euro-ban 2000-2006 között

Év

Szlovénia

Év

Szlovénia

2000

213,8

2001

223,77

2002

233,88

2003

241.96

2004

239,64

14. táblázat. A tolar árfolyama VSD-ben 1997-2004

1997

169,2

1998

161,2

1999

196,8

2000

235,6

2001

250,9

200:

226,2

2005

239,64

2006

239,64

között

2003

193,0

2004

182,6

Forrás: Strategyfor Slovenia report on the invitation to the public to comment, EBRD, 2004.;
The Republic of Slovenia, Convergence Programme, www.gov.si

A nemzeti valuta árfolyam-stabilitása nem egy egyszerű fiskális vagy monetáris döntés.
Az ország valutája jó hőmérőnek bizonyul a gazdaság teljesítményének és dinamikájának
megítélésében. A gyenge kontra erős valuta kialakításában érdemes hivatkoznunk Antal és
Erdős munkáira egyaránt, akik az eltérő árszínvonalbeli különbségek, a termelékenység és
a tradable-nontradable javak arányához kötik a megfelelő árfolyam kialakítását.25 A
tolar/euró árfolyam csak hét éves adatot ad számunkra, ezért először nézzük meg, hogyan
alakult az ország valutája a dollárhoz képest, ez ugyanis hosszabb időszakra vizsgálható.
2000-2001 visszaesést jelentett a GDP növekedésében és a dezinflációs folyamat is

25 Antal László, 2004; Erdős Tibor, 2003
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megtorpant. Látjuk, hogy a valuta árfolyamok ekkor a legmagasabbak. Egyébként a gaz-
dasági teljesítmény növekedésével párhuzamosan erősödött a tolar is. Igaz lehet kétséget
kizáróan, hogy egy erősödő gazdaságnak szükségszerűen erősödő valutája lesz? Nem
biztos. Ugyanis, ha az euróhoz nézzük az árfolyamokat, már más a kép. A szlovén valuta
fokozatosan gyengül, igazodva a gazdaságok közötti különbségekhez. Úgy tűnik, a szlové-
nek tudatosan és tartósan gyengítették valutájukat, 1992-től folyamatosan a menedzselt
lebegtetés (managed floating) technikáját alkalmazták. 2004-ben azonban még az akkori
konvergencia jelentés azt állapította meg, hogy Szlovénia nem teljesítette az árfolyammal
kapcsolatos kritériumot, habár már az ERM II. tagja volt. Azonban a tolar fokozatos
leértékelése hamarosan biztosította a kritérium teljesítését, és az ERM II-ben ezután az
ingadozás szélső értékei a gyenge oldalon 0,16 %, a sáv erős oldalán pedig 0,1 % volt.
(2006. évi konvergencia jelentés) A szlovén valutastabilitását erősített két folyamat is. Az
Európai Központi Bank 2005. december utáni irányadó kamatemelése és a Szlovén
Nemzeti Bank 2006. januári kamatcsökkentése a kamatkülönbségeket mérsékelte és
egyben erősítette a tolart. Végül is a tolar 2004. július elején stabilizálódott, addig kisebb
intervenciókra is sor került, azután viszont ilyen beavatkozása már nem volt szükség.
2004-től pedig a Monetáris Unióhoz való csatlakozásig stabil lett a közép-árfolyam. Ezért
is tudtak 2004. június 28-án csatlakozni az ERM II-höz (Europien exchange rate
mechanizm), a középárfolyamot pedig 239,64 SIT/EUR-ban meghatározva. A kormány és
a jegybank is egyetértett az euró minél hamarabbi bevezetésében, a céldátum 2007. január
1. volt, amit sikerült is betartaniuk.

Szlovéniában nem volt megfigyelhető különösebb érzelmi kötődés a tolarhoz, annak
ellenére, hogy az önálló államiság egyik jelképe a saját fizetőeszköz megléte volt.
Tulajdonképpen mindig is más valuta volt a gazdasági életben meghatározó, már a dinár
idejében is a német márka volt az értékmérő. A CEB államok között Szlovéniában volt a
legmagasabb — 77 %-os - az Euró bevezetésének támogatottsága egy felmérés szerint.26

II. A pénzügyi intézményrendszer

Szlovénia nemcsak az euró bevezetésével, hanem pénzügyi intézményrendszerével is
integrálódott a monetáris unió pénzügyi rendszerébe. Ez még akkor is igaz, ha a pénzügyi
szektor a gazdaság súlyához képest alacsonyabb részarányt mutat, és nem befejezett a
pénzügyi intézményrendszer privatizációja sem. Gács egy tanulmányában rámutat arra,
hogy egy, az IMF által használt, a nemzetközi pénzügyi integráció erősségét mérő
mutatószám rendszer alapján Szlovénia az integráció erősségét tekintve az európai
feltörekvő országok között a középmezőnyben foglal helyet. Azonban a pénzügyi
integrációnak a tulajdoni viszonyokra gyakorolt hatását vizsgálva már inkább a mezőny
hátsó feléhez tartozik (Lettország, Litvánia és Románia társaságában).27 Mindez annak
fényében is érdekes, és tanulságos, hogy az elmúlt évtizedben az egyes országok pénzügyi

26 Vass Péter, 2006
27 Gács János, 2007. b.
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piacainak erőteljes liberalizációja, fejlődése és privatizációja nyomán erőteljes pénzügyi
integrációs folyamatok mentek végbe, amelynek jelentős része intézményi befektetések
voltak (privatizáció, nyugdíjpénztárak).

Az Európai Monetáris Unióhoz történő csatlakozás szigorú feltételei összességében
pozitívan befolyásolták a makrogazdasági stabilitást. Ez azokban az országokban mérhető
igazán, ahol már bevezetésre került az euró. Bár az úgynevezett konszolidációs kífáradás
jelei számos országban látszodnak, a Stabilitási és Növekedési Egyezmény mégis korlátot
szab elsősorban a hiány és az államadósság túlzott emelkedésének megakadályozására. Az
euró övezethez való csatalakozás elősegítette, illetve erősítette Szlovénia pénzügyi integ-
rációját is, a dolgozatban említett privatizációs elmaradások ellenére is. A pénzügyi intéz-
ményrendszer elmaradt átalakulása ellenére várhatóan a szlovén gazdaság pénzügyi rend-
szere már attól is fejlődhet, hogy benne vannak a monetáris unióban. Ugyanis a legna-
gyobb hátrányt az jelenti, ha be sem kerülnek oda.

III. Társadalom és állam viszonya

Szlovénia politikai átalakulása nem függetleníthető a gazdasági átalakulástól, azaz a
piacgazdaság kiépítésétől. Már Tito idejében is megvoltak a közigazgatás egyes önálló-
sodó területei, a nemzeti Önigazgatás elemei is ebben az időben kezdtek el csírázni. Ez
önálló munkavégzésre és döntésre alkalmas közigazgatási rendszert érlelt ki, amely a
kompromisszumok folyamatos megkötésével megalapozta a tárgyalásos technikák kifejlő-
dését nemcsak a politikában, hanem a gazdasági szektorban is. Kialakultak a munkás-
képviseletek, a menedzserek és az állam közötti együttműködés hagyományai. Ezen kívül
a posztszocialista térségben a legnagyobb és egyben legsikeresebb önállósággal is bírt a
szlovén gazdaság, mind a gazdasági liberalizmusban, mind pedig a nyugattal való keres-
kedelmi kapcsolatokban. Mindehhez társult a viszonylag csendes átmenet, a nemzeti
egység, az etnikai feszültségek hiánya, amely így hamar a politikai és gazdaságpolitikai
fordulatra tudta az erőket koncentrálni. Mindezek képezték az alapját a neokorporati-
vizmuson alapuló tárgyalásos eljárásoknak és a nemzeti kapitalizmus kiépítésének.
Mindezeket erősítette a nemzeti homogenitás (gyakorlatilag az összes szlovén Szlovénia
területén élt) és a szlovének igen erős nemzeti öntudata, amely szembefordulást ered-
ményezett a szerbekkel szemben.

Szlovéniában nem történt meg az állami szociális ellátórendszerek reformja, de még
annak kísérlete sem. Míg a Balti-államok erőteljesen megnyirbálták ezeket a juttatásokat
és a visegrádiak is igyekeztek valamiféle alkut véghezvinni, addig Szlovéniában
kiemelkedően magas a szociális kiadások GDP-hez mért aránya (cca. 25 %), de még a
munkanélküliség csökkentésére fordított aktív és passzív eszközökre való költségvetési
pénzek is közel vannak a GDP 2 százalékához.28 A szerzőpáros ugyanebben a cikkében
jelzi azt is, hogy a korporativizmus jegyében a szlovén munkavállalók közel 100 %-a
kollektív szerződéssel van foglalkoztatva. Ez arra enged következtetni, hogy nemcsak az
állami érdekegyeztetés, hanem a munkaadók és a munkavállalók között is erős hagyo-

28 Greskovits Béla - Bohle, Dorothe, 2007
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mánya van a folyamatos megegyezéses tárgyalásoknak. Ezért is elenyésző Szlovéniában a
sztrájkok vagy egyéb tiltakozó megmozdulások. Fentiek következménye a munkaerőpiaci
folyamatokban is mérhető. A munkanélküliség ráta 6 %-ra való lecsökkenése és stagnálása
mellett a foglalkoztatottak száma fokozatosan növekszik.

15. táblázat. A

Év

Szlovénia

1996

6,9

munkanélküliségi ráta alakulási

1997

6,9

1998

7,4

1999

7,3

2000

6,7

2001

6,2

i 1996-2006 között,

2002

6,3

2003

6,7

2004

6,3

%-ban

2005

6,5

2006

6,0

Forrás: ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága

Szlovéniában a munkaerő hagyományosan magas szintű képzettsége, relatíve jó bér-
szintje és a társadalmi szerkezet elősegítette egy széles középosztály kialakulását, polgáro-
sodását. Mivel a szegények száma az országban alacsony, a külföldi tőkebeáramlásból
meggazdagodottak száma szintén nem jelentős, az emberek hagyományosan a hazai
közép- és nagyvállalati szektorban dolgoznak. Ez, az értelmiségi réteggel kiegészülve
olyan stabil bázist jelent, amely a jóléti állam gondoskodását elvárja, s a kormány bizton
számíthat a szavazatukra is. Ez pedig konzerválja a magas állami közszolgáltatásokat, a
szociális kiadások különösen magas szintjét. Ehhez társul az európai összehasonlításban is
magas adóelvonás, amely ennek a finanszírozását is segíti. Ez egyfajta társadalmi meg-
egyezéses folyamat, amely kérdés, hogy meddig tartható? A magas központi elvonás és az
állam nyújtotta magas szociális biztonság, ha bármelyik oldalon is megtörik, annak
komoly társadalmi és nem utolsósorban gazdasági következményei lehetnek, amelyek a
jelenlegi stabilitást is veszélyeztethetik.

Szlovénia a GDP százalékában mért adóteher vonatkozásában a 9. helyet foglalja el az
EU-tagállamok sorában a maga közel 40 %-ával. Nem sokkal marad le tőle Magyarország
sem, de a térség átalakuló országai 30 % körüli, vagy az alatti mértékkel jóval kedvezőbb
gazdasági környezetet teremtettek. Természetesen a magas szlovén szociális kiadásokat és
a munkavállalók, munkáltatók közötti tárgyalásos, kompromisszumos megoldásoknak
magas költségvetési vonzata van, s talán a társadalmi megegyezésbe ezért fér bele a magas
központi elvonás. Greskovits és Bohle cikkében neokorporativista kapitalizmusnak nevezi
a szlovén modellt, ahol is az állam a munkaadók és munkavállalók érdekképviselőivel
közösen keresi a kapitalista rendszer optimális formáját.29

Szlovénia az 1990-es évek közepén igen sok figyelmeztető intést kapott a nyugat-
európai országoktól, illetve intézményektől, amelyek arra hívták fel a figyelmet, hogy a
gazdaság modernizációja, a privatizáció és ezzel együtt a külföldi tőke beengedése az
országba igen lassan halad. Ekkor a többi kelet-közép-európai posztszocialista ország
elhúzni látszott Szlovéniától, Magyarország pedig különösen élen járt az átalakulásban.
Mind az IMF, mind pedig a Világbank próbálta Szlovéniát rávenni a gyorsabb ütemű átala-
kulásra, intézményi reformokra, azonban ők a lassabb, megfontoltabb utat választották,
nem utolsó sorban Jeffrey Sachs amerikai közgazdász tanácsaira hallgatva.30 Ezt a

29 Greskovits Béla - Bohle, Dorothe, 2007
30 Vass Péter, 2006
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folyamatot erősítették a belpolitikai viszonyok is. Sikerült a politikai pártok között olyan
kompromisszumos megállapodásra jutni, hogy kormányváltás esetén sem volt törés a
gazdaságpolitikai koncepciókban és azok végrehajtásában (nem volt például választási
költségvetés). Ezen kívül a pénzügyminiszter és a jegybank elnöke között — pártállástól
függetlenül - tökéletes együttműködés volt megfigyelhető.

IV. Összefoglalás

Szlovéniában máig erős maradt az állami szerepvállalás, hasonlóan a visegrádi orszá-
gokéhoz.31 Magas a közkiadásoknak az össztermékhez viszonyított aránya, az állam a szo-
ciális intézményrendszer működtetésében jelentős szerepet tölt be, nemcsak tartalmilag,
hanem finanszírozási oldalról is. Ez éppen ellentétes a baltikumi országokkal, de a
délkelet-európai országokban (Románia, Bulgária, Horvátország) sem figyelhető meg
hasonlóan magas arány. Szlovéniában erős korporativista hagyományok és további
törekvések figyelhetőek meg, amelyek a szociáldemokrata erők kormányzóképességét
erősítik a mai napig. A már említett bennfentes uralom a privatizációban is erőteljesen
jelen volt, a tárgyalásos, egyezkedéses eljárások nem tették lehetővé a valódi tőkeverseny
kialakulását.32 Ennek számos következménye van, ami a jövőre nézve kockázatot jelent.
Nem alakulhatott ki igazán egészséges iparszerkezet, a munkás-önigazgatás, a szociális
vívmányok megtartása egyfajta konzerválódást jelent a vállalati struktúrákban. A külföldi
tőke korlátozott beengedése sem javítja a versenyképességet. Kijelenthető, hogy Szlovénia
útját a jelenig és a jövőben is erőteljesen determinálja az a múltbeli örökség, ami nem
feltétlenül (csak) a posztszocialista létből fakad, hanem a kormányzatok ideológiai érték-
rendjéből. Szlovénia túl kicsi ahhoz, hogy bizonyos értelemben vett zárkózottságát az EU
éles kritikával illesse, hiszen részben a nettó befizető pozíciója, részben pedig gazdasági
stabilitása védelmet nyújt számára.

Mint már említettük, Szlovénia az 1990-es évek előtt is már egyfajta önállósággal bírt,
ezért itt a gazdaság liberalizáltsága már a rendszerváltozás előtt megkezdődött. Az is igaz
viszont, hogy a transzformációs éveket tekintve Szlovénia a legkevésbé volt radikális, a
gazdasági átalakulás üteme, sebessége a CEB-államok tekintetében itt volt a leglassúbb.
Ezt viszonylag objektív mércével is alá lehet támasztani, az EBRD átalakulást mérő
indexszámai is a fentieket igazolják.33

A szlovén gazdaság számára a monetáris unióhoz való csatlakozás nem cél, hanem
következmény volt. A kritérium feltételek következetes betartása, mind fiskális, mind pe-
dig monetáris oldalon, stabil makrogazdasági környezetet eredményezett. Stabil gazdasági
növekedés, magas export aránnyal, kiegyensúlyozott belső növekedési ütemmel. A gazda-
sági szerkezetátalakítások a vállalkozások terheit csökkentő adóreformmal párosultak.
Kérdés, hogy a szlovénok Monetáris Uniós tagsága milyen ösztönzőket jelent majd a
strukturális reformokhoz és a prudenciális szabályozásban.

31 Lásd Csaba László ország csoportosítása, Csaba László, 2007!
32 Csaba László, 2007
33 Greskovits Béla - Bohle, Dorothe, 2007
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Az EBRD Szlovéniáról szóló összefoglaló jelentése is rámutat a szlovén gazdaság
relatív jó és stabil helyzetére, kiemeli, hogy a 4 % körüli növekedés és az államháztartás
helyzete tartható. Értékeli a jóváhagyott adóreformot, de felhívja a figyelmet a közeljövő-
ben már nem megkerülhető szerkezeti reformok és a bátrabb fiskális politika megvaló-
sítására, amihez a szlovén kormánynak már megvannak a tervei is. (EBRD jelentés 2006)

Szlovénia a közeljövőben az alábbi kihívásokkal és veszélyekkel kell szembenézzen.
Ügyelnie kell a bérkiáramlás növekedési ütemének kézbentartására, a külföldi tőke-áramlás
intenzitásának és volumenének növelésére, valamint a privatizációs folyamatok gyorsí-
tására. Erősítenie kell nyitottságát mind az Európai Unió, mind pedig a világgazdaság
irányába. Mindezek együttesen stabilizálhatják, vagy javíthatják is Szlovénia versenyké-
pességei pozícióját.

Felhasznált irodalom

Antal László: Fenntartható-e a fenntartható növekedés. Közgazdasági Szemle
Alapítvány, Budapest, 2004

Az Európai Közösségek Bizottsága:
2006. évi konvergencia jelentés Szlovéniáról. Brüsszel

Budai Ákos - Budai Zoltán:
Szlovénia. Halász és Társa Könyvkiadó, Budapest, 2001

Csaba László: A fölemelkedő Európa. Akadémiai kiadó, Budapest, 2006
Csaba László: Átmenet vagy spontán rend(etlenség)? Közgazdasági Szemle, LIV.

évfolyam, szeptemberi szám 757-773 p.
Erdős Tibor: Fenntartható gazdasági növekedés. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003
Erdős Tibor: Mekkora lehet Magyarországon a fenntartható növekedés üteme I.,

Közgazdasági Szemle, LI. évfolyam 5. szám 389—414 p.
Erdős Tibor: Mekkora lehet Magyarországon a fenntartható növekedés üteme II.,

Közgazdasági Szemle, LI. évfolyam 6. szám 530-559 p.
Európai Parlament: Euróövezet: konvergencia vagy távolodás? EP Gazdasági és

Monetáris Bizottsága, Brüsszel
Éltető Andrea: Integráció és nemzetközi versenyképesség — a magyar gazdaság

esélyei. MTA Világgazdasági kutatóintézet, Műhelytanulmányok,
2003. 52. szám

Gács János: A gazdasági globalizáció számokban; A nyitottság alakulása az EU
országaiban - I. rész. Közgazdasági Szemle, LIV. októberi szám,
876-902 p.

Gács János: A gazdasági globalizáció számokban; A nyitottság alakulása az EU
országaiban - II. rész, Közgazdasági Szemle, LIV. novemberi szám,
60-973 p.

Greskovits Béla - Dorothe Bohle:
A transznacionális kapitalizmus változatai Kelet-Közép-Európában.
Politikatudományi Szemle, XVI./2 szám, 7-32. p.

- 1 3 9 -



KÜLFÖLDI ES HAZAI KUTATÁSOK - TANULMÁNYOK

Hare, P: Intézmények és gazdasági teljesítmény az átalakuló országokban.
Külgazdaság, LXVI. évfolyam, 10. szám, 4-35 p. 2001

Hibbs, D.: The politization of Growth TheoryKyklos. Vol. 54 - 2001 - Facs.
2/3,265-286. p. 2001

Jancar, D. - Vodopivec, P (szerk.): Slovenci v XX. stoletju (A szlovénok a XX.
században). Ljubljana, Slovenska matica, 2001.

Mankiw, N. G.: Makroökonómia. Osiris kiadó, Budapest, 2003
Mátyás Antal: A modern közgazdaságtan története. Aula Kiadó, Budapest, 2003
Mencige, J.: Social science in Eastern Europe, Economics Slovenia. www.cee-

socialscience.net
Próbáld Ferenc: Európa regionális földrajza. ELTE Eötvös Kiadó Budapest, 2000
Samuelson, PA.- Nordhaus, W. D.:

Közgazdaságtan. KJK-KERSZÖV Kiadó Budapest, 2003
Soós Károly Attila: Az átmeneti gazdaságok EU-exportja nemzetközi összehasonlítás-

ban, 1993-2000. Közgazdasági Szemle, XLIX. évfolyam, decemberi
szám 1063-1080 p. 2002

Stiglitz, J. E.: A kormányzati szektor gazdaságtana. KJK-KERSZÖV Kiadó
Budapest, 2000

Szilágyi Imre: Drago Jancar - Péter Vodopivec (szerk.): Slovenci v XX. stoletju (A
szlovénok a XX. században). Ljubljana, Slovenska matica, 2001.,
KLIO2003/2.

Tardos Károly: „Egyértelműen Szlovénia a legsikeresebb", beszélgetés Greskovits
Bélával. Beszélő, XII. évfolyam, 7. szám

Tardos Károly: „Szlovénia vagy Szlovákia nyomában?", beszélgetés Csaba Lászlóval.
Beszélő, XII. évfolyam, 12. szám

Török Ádám - Papanek Gábor (szerk):
Az EU tagországok innováció- és KKV-politikájának kapcsolódása.
Magyar Vállalatgazdasági Kutatásokért Alapítvány. GKI Gazdaság-
kutató Rt., 2004

Valentinyi Ákos: Pénzügyi fejlődés, infláció és a gazdasági növekedés. Közgazdasági
Szemle, XLII. évfolyam 9. szám 838-859 p.

Vass Péter: Szlovénia az eurózónában. HVG archívum, www.archivum.hvg.hu
Bank of Slovenia www.bsi.si

Slovenia: Analysis of economic, 2000., www.gov.si
Slovenia, EBRD country factsheet. www.ebrd.com, 2007.
Slovenia — Investment Enviroment: Investment Conference, Unlocking Slovenia's

Potential. Ljubljana 2007. október 23-24.
Strategy for Slovenia report on the invitation to the public to comment. EBRD, 2004.
The Republic of Slovenia, Convergence Programme. www.gov.si
Transition report 2004 executive summary EBRD, 2004. www.ebrd.com
Világatlasz. Cartographia, Budapest, 1999

- 1 4 0 -


