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BEVEZETÉS 
 „Az Európai Unió további bővítése nem csak  

átalakítja korábbi nézeteinket arról, 

 hogy mit is jelent az Európa fogalom,  

hanem alapjaiban változtatja meg  

az Öreg Kontinens politikai természetét.”  

(Hayward – Menon 2003) 

I. AZ ÉRTEKEZÉS CÉLKITŰZÉSEI 

A bővítés azon politikai folyamatok egyike, mely végigkísérte a Közösség történetét. A 

rendszerváltásig intenzitása sem a csatlakozó államok számát (6 újabb tagállam), sem 

gyakoriságát tekintve nem volt kiemelkedő. A hidegháború végétől jelentősége drámaian 

megnőtt, s ráadásul állandóan napirenden lévő tényezővé vált. 1995-ben három volt EFTA-

taggal bővült a Közösség, majd 2004-ben ezt követte nyolc közép- és kelet-európai ország, 

valamint Ciprus és Málta csatlakozása, Bulgária és Románia pedig 2007. január 1-től lett az 

Európai Unió része, vagyis 12 év alatt a 12 tagú Unió 27 tagúvá bővült. A folyamatnak 

azonban még messze nincs vége, hiszen a Bizottság javaslatára 2005-ben Törökországgal és 

Horvátországgal is megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások, sőt a Nyugat-Balkán országai 

előtt is ígéretes perspektívaként szerepel az EU-tagság.  

A dolgozat fő célkitűzése az európai uniós bővítések elméletének és gyakorlati 

megvalósulásának vizsgálata, a bővítési folyamat következő állomásának, a rendszerváltó és 

önállóvá váló Horvátország csatlakozásának példáján. Munkámban bemutatom az integrációs 

elméletek a Közösség bővítésével kapcsolatos álláspontjait, áttekintem a bővítések 

módszereit, kritériumait, alapelveit, menetrendjét és a csatlakozásra vonatkozó, meghatározó 

dokumentumokat, s végül erre építve annak a kérdésnek a megválaszolására vállalkozom, 

hogy a régi-új állam hogyan keresi identitását, milyen integrációs esélyekkel és problémákkal 

szembesül, és milyen utat kell bejárnia ahhoz, hogy az egységes európai tér részévé váljon. 

Az ország európai uniós csatlakozásának problematikája végigkíséri történetét az 1990-es 

évektől napjainkig, s ez a folyamat még mindig nem fejeződött be. A téma aktualitását 

tükrözi, hogy munkám írása során megkezdődtek az érdemi tárgyalások az Európai Unió és 

Horvátország között, melyek még most is folyamatban vannak. Az anyag feldolgozásában 

ezért határvonalat kellett húznom, s a dolgozatban az önállóvá válástól a francia elnökség 

befejeződéséig, 2008 végéig tárgyalom az eseményeket.  
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A horvát integráció komplex folyamat, ezért a témát három oldalról, transznacionális, 

regionális és nacionális aspektusból vizsgálom, fokozatosan szűkítve a kérdéskört, eljutva a 

horvát csatlakozásig.  

A nemzetek feletti szint bemutatása során felvázolom a Közösség bővítési politikáját 

meghatározó tényezőket, bemutatom azt az összetett folyamatot, melyben az állandóan 

változó Közösség alakította, folyamatosan változtatta a csatlakozás menetét, kritériumait, s 

kiemelten kezelem a rendszerváltó országok integrálásának sajátosságait és nehézségeit. 

Rávilágítok azokra a dilemmákra, a gyakran egymásnak ellentmondó nézetekre, amelyek az 

Unió részéről a további bővítéseket meghatározzák, miközben nem hagyhatóak figyelmen 

kívül a Közösség válságának éppen a növekedést meghatározó tényezői sem.  

A horvát csatlakozást erőteljesen befolyásoló faktor, a dolgozat második, regionális 

szempontja, a Nyugat-Balkán problematikája. Vizsgálataim során célom volt a térség 

sajátosságainak, heterogenitásának, ugyanakkor közös nevezőinek bemutatása. Ez utóbbi 

vizsgálata rávilágít arra, hogy az Európai Unió miért kezeli együttesen a Horvátországot is 

magában foglaló régiót, és ez a tény milyen további problémákat vet fel az integráció 

tekintetében. 

A bővítés uniós és regionális aspektusa megalapozza a nemzeti sajátosságok bemutatását, 

s lehetővé teszi a horvát csatlakozás elhelyezését a bővítési folyamatban. Célom annak a 

hosszúra nyúló, nehézségekkel, megtorpanásokkal és nekilódulásokkal teli folyamatnak az 

ismertetése, melyet a jó alapokkal induló, önállóvá vált állam bejárt a kilencvenes évektől 

napjainkig. Dolgozatomban nem a horvát csatlakozás technikai elemeinek ábrázolására 

helyezem a hangsúlyt, hanem annak folyamatjellegére, általánosítható, a Nyugat-Balkánra is 

alkalmazható vonásainak megfogalmazására. 

Disszertációm elkészítése során célom egy olyan átfogó munka megírása volt, mely 

eligazít a bővítési mechanizmus gyakorlati alkalmazása terén, s konkrét példán, a Nyugat-

Balkánon és Horvátországon keresztül mutatja be ezen struktúra érvényesülését. Az 

empirikus tapasztalat segíthet az Unió természetének, működési mechanizmusainak, valamint 

a bővítés és mélyítés dilemmájának megértésében. Tekintettel arra, hogy a bővítési folyamat 

következő állomása feltehetően Horvátország lesz, így a bővítés speciális jellemzőit és 

megvalósulását a legérzékletesebben a horvát példán lehet végigkövetni, választásom ezért 

esett ezen államra. Döntésemben megerősített, hogy hazánk számára kiemelkedően fontos a 

velünk szomszédos országokkal való jó viszony kiépítése, s a magyar külpolitika prioritásai 

között is hangsúlyosan megfogalmazódik ezen célkitűzés. A magyar-horvát kapcsolatok 

példaértékűnek számítanak, melyben a közös történelmi és kulturális szálak, az évszázadokig 
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együttműködő gazdaság és a határ menti térségek összefonódásai kiemelkedő szerepet 

játszanak. Erre építve az értekezésben bemutatásra kerül, hogy a 2004 óta uniós-tag, 

Magyarország hogyan tudja a fenti összefonódásokat kamatoztatva Horvátország 

csatlakozását elősegíteni. 

II. AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE  

A dolgozat az Európai Unió bővítési politikájának változásait, az 1999 óta használatos 

Nyugat-Balkán fogalom értelmezését és a régió integrációs esélyeit, s ezen belül a horvát 

csatlakozás folyamatát mutatja be, összefoglalja a több mint 5 éves kutatásom eredményeit, 

valamint a témában szerzett tanítási tapasztalataimat. A hipotézisek bizonyítása, a 

tudományos elemzés öt fő részben történik. 

BEVEZETÉS 

A disszertáció bevezetésében a hipotézisek és a kutatási témához kapcsolódó alapkérdések 

megfogalmazása mellett, a szakirodalom és az alkalmazott módszerek bemutatására kerül sor.  

ELSŐ FEJEZET: ELMÉLETI HÁTTÉR 

A téma elméleti hátterét a horvát csatlakozást megalapozó integrációs iskolák bővítéssel 

kapcsolatos elméletei és azok tanulságai adják. Az első fejezetben Horvátország integrációs 

esélyeinek alátámasztására megvizsgálom, hogy a Közösség története során milyen 

integrációs elméletek alakultak ki, s melyek ezen elméletek fő sajátosságai. A további bővítés 

lehetőségeit vizsgálva külön kitérek az egyes teóriák közötti különbségekre, mivel ezek 

meghatározóak a horvát reláció szempontjából is. Természetes, hogy az egyes elméletek nem 

egyformán viszonyulnak a napjainkra már 27 tagúvá bővült Unióhoz, sőt a további 

bővülésekhez sem.  

Az Európai Unió működéséről, további bővítéséről folyó elméleti vita közel négy 

évtizedes múltra tekint vissza, melynek során az egyes elméletek teljesen átalakultak. Néhány 

irányzat meggyengült, míg mások bizonyítva látták elgondolásaikat és megerősödtek. Sokkal 

fontosabb azonban az a változás, hogy az egyes iskolák között a 90-es években a 

továbbhaladást illetően konvergencia alakult ki, mely rámutat a klasszikus integrációs 

elméletek közös teoretikus kiindulópontjára is. 

Tanulmányom elméleti hátterében bemutatom, hogy a különböző iskolák milyen 

előrejelzéseket fogalmaznak meg az Unió folyamatos bővítésével, különös tekintettel Közép- 



 13 

és Kelet-Európával kapcsolatban. Ennek során nem célom meghatározni az egymással 

polemizáló elméletek magyarázó erejét, álláspontjaik helyességét és rangsort sem szeretnék 

felállítani közöttük, hiszen a Közösségen belül lezajló különböző folyamatokra más-más 

teória adja a legkielégítőbb megoldást. Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy a 

klasszikus integrációs elméletek közül melyek azok, amelyek leginkább lehetővé tették és 

teszik a keleti és déli irányú bővítést.  

Az elméletek közül kiemelten foglalkozom a nemzetközi szervezetek két, az Európai Unió 

jelenlegi bővítéseit is meghatározó iskolájával, a racionalista és konstruktivista 

institucionalista teóriákkal, mert ezek adnak elsődleges iránymutatást a keleti és déli irányú 

bővítésre, és egyben vizsgálják a Közösség nehéz döntési folyamatát a bővítés 

elhatározásában. A két elmélet lehetőséget ad arra, hogy analizáljam a bővítésnek mind a 

költség-haszon faktorát, mind pedig eszmei-politikai megközelítését. Ez utóbbit kiemelten 

kezelem, hiszen a horvát csatlakozás esetében nem feltételezhetjük, hogy az Uniónak 

elsősorban gazdasági érdeke fűződik Horvátország integrálásához, sokkal inkább a 

geopolitikai, földrajzi, biztonságpolitikai és kulturális elemek a meghatározóak.  

A két iskola nem ad a bővítés minden részletére kiterjedő elméleti magyarázatot, mégis 

teóriáik lehetővé teszik a bővítés konceptualizálását, rámutatnak azokra az alapvető 

indokokra, amelyek meghatározzák, hogy egy nemzetközi szervezet számára miért fontos a 

bővítés, s mi motiválja a harmadik országokat a csatlakozásra. A racionalista institucionalista 

megközelítés szerint a bővítés fő mozgatórugója akár a tagállamok, akár a tagjelöltek 

oldaláról közelítjük meg a kérdést a csatlakozás költségei és haszna, mely az érdekek és 

preferenciák mentén nagy eltéréseket mutathat. Ezzel ellentétben a konstruktivisták nem az 

anyagi érdekeltségeket tekintik a meghatározó elemnek, hanem a kulturális és ideológiai 

azonosságot, azt, hogy a tagok és tagjelöltek közös európai identitással, értékekkel, 

normákkal rendelkeznek.  

Az elméleti megközelítés alapján be kívánom bizonyítani, hogy az európai integrációval 

foglalkozó kutatók nem, vagy csak marginálisan foglalkoznak a bővítések elméleti hátterének 

megalapozásával. A kérdéskör csak újabban, a keleti bővítés miatt felmerülő dilemmák 

kapcsán került előtérbe a szakértők kutatásaiban – az is elsősorban a nemzetközi 

szervezetekre vonatkozóan – s a dolgozat célja, hogy bemutassa a problematika kapcsán 

felmerülő polémiákat és kételyeket. Ennek során abból a feltételezésből indulok ki, hogy a 

bővítés egy fokozatosan megvalósuló horizontális intézményesülési folyamat. Bemutatom 

ezen bővítés függő változóit, hiszen csakis így lehet elemezni és összehasonlítani az eddig 

lezajlott bővítéseket, melyekből a továbbiak is modellezhetőekké válnak.  
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Ugyanakkor az integráció kiterjesztésével foglalkozó szakirodalom áttanulmányozása során 

megállapítható, hogy ezek nem magát a bővítés folyamatát ábrázolják, hanem sokkal inkább 

egyes országok, vagy ország csoportok csatlakozását. Különösen nagy a tárháza az EFTA 

államok teljes jogú taggá válását bemutató műveknek, valamint számtalan munka foglalkozik 

a kelet-európai bővítés Közösségre vonatkozó hatásaival, különös tekintettel azokra a 

félelmekre, amelyek megelőzték a rendszerváltó országok felé való nyitást.  

Ezen tanulmányok legfőbb hiányossága, hogy nem elemzik a Közösség bővítési 

politikájának változásait, azok okait, nem fogalmazódik meg egy átfogó bővítési stratégia, 

sem a bővítések hatásmechanizmusának vizsgálata, melynek hátterében az a hiányosság áll, 

hogy nem történik meg az egyes bővítések összehasonlító elemzése. Dolgozatomban ennek a 

pótlására csak olyan mértékben vállalkozhatom, amennyiben ez az Unió további bővítéseit, 

különösen a horvát csatlakozás problematikáját segít értelmezni.  

MÁSODIK FEJEZET 

A második fejezetben az Unió bővítési politikájával foglalkozom, különös tekintettel a 

bővítés és mélyítés dilemmájára.  Munkámban bemutatom a Közösség eddigi bővüléseit, azt 

az egyre nehezedő folyamatot, amely az első belépésektől a kelet-európai országok 

csatlakozásáig nyomon követhető. Elemzem a bővülések sajátosságait, összehasonlítom az 

egyes csatlakozások kritériumait, folyamatát, időtartamát, a leendő tagállamok és az Európai 

Unió céljait.  

Kiemelt hangsúlyt fektetek a legutolsó, keleti bővülésre, hiszen ennek tapasztalatai és 

eredményei meghatározóak a további bővítések kapcsán. Feltételezem, hogy a korábbi 

bővítések módszerei és menetrendje nem alkalmazható a keleti bővítésre, s ezt a 2004-es és 

2007-es csatlakozás sajátosságainak a kiemelésével teszem meg. Dolgozatom nem 

tartalmazza a korábbi bővítések technikai elemeinek ismertetését és teljes részletességgel 

történő bemutatását, hiszen azok összehasonlító elemzése során csak a különbségekre és azon 

eddigi tapasztalatokra fókuszálok, amelyek befolyásolhatják Horvátország csatlakozását. 

Kísérletet teszek a bővítések általános tapasztalatainak és sajátosságainak megfogalmazására 

és előrevetítem azokat a momentumokat, amelyek meghatározhatják Horvátország teljes jogú 

taggá válását.   

Ennek során úgy gondolom, hogy kronologikusan két jól elkülöníthető szakaszra osztható 

a jelenleg 27 tagú Európai Unió fejlődéstörténeti pályája. Az első az 1995-ös bővítésig tart, 
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mely Európa nyugati felét érintette, s valójában olyan országok csatlakozását jelentette, 

amelyek tőkés piacgazdasággal és nagy demokratikus hagyományokkal rendelkeztek.  

A második periódus a rendszerváltással indul, amikor a demokratikus átalakulás, a 

gazdasági szerkezetváltás és piacgazdaság kezdeti stádiumában lévő kelet-európai országok 

kérték felvételüket az Unióba. Az újabb és újabb tagállamok felvétele során a Közösség 

állandóan beleütközött abba a jelenlegi horvát csatlakozást is meg-megakasztó dilemmába, 

hogy a bővítés vagy a mélyítés az elsődleges feladat.  

A bővítések elemzésével dolgozatomban azt kívánom igazolni, hogy az egyes országok 

csatlakozása az európai integráció különböző korszakaiban mennyire más és más 

kritériumokkal és tartalommal jelent meg. Rámutatok a bővülő feltételekre és azok kiváltó 

okaira, melyek a taggá válást folyamatosan nehezítve elvezettek a rendszerváltó országok 

esetében kialakított stratégiához. Keresem arra a kérdésre is a választ, hogy vajon 

megfigyelhetőek-e alapvető törvényszerűségek, mert feltételezésem szerint hiányzik az 

Európai Unió bővítési stratégiája. 

HARMADIK FEJEZET 

A harmadik fejezetben az Unió bővítési politikájának következő célpontja, a Nyugat-Balkán 

bemutatása áll. A kiindulópontot az európai térfelosztás egyik legvitatottabb régiójának, a 

Balkánnak a definiálása jelenti, mely megosztja a szakmát is, hiszen történelmi, politikai, 

földrajzi, vallási, etnikai és kulturális határai eltérő eredményt hoznak. A Nyugat-Balkán 

szubrégió euro-politikai fogalom 1999-ben jelent meg az Európai Unió szóhasználatában, s 

azon államokat öleli fel, melyek még nem tagjai a Közösségnek, ugyanakkor fő külpolitikai 

céljuk az EU-tagság megszerzése. Bemutatásra kerülnek azok a tényezők, amelyek 

alátámasztják a régió egységes kezelését, ugyanakkor rávilágítok arra is, hogy ezen egységen 

belül rendkívüli heterogenitás is jellemzi a térséget.  

Ez az ellentmondásosság meghatározó szerepet játszik a Nyugat-Balkán csatlakozási 

nehézségeiben, sőt tükröződik a Közösség politikájának kettősségében, az egységes kezelés 

és/vagy a differenciálás elve alkalmazásában és váltakozásában. Bemutatásra kerülnek az 

Unió nyugat-balkáni politikájának mérföldkövei és az azt meghatározó legfőbb 

dokumentumok, kezdve a Stabilitási Paktummal és Stabilizációs és Társulási Folyamattal, 

egészen a 2008 márciusában elfogadott „Felzárkóztatási csomagig”.  

A folyamatábrázolás lehetőséget nyújt a bővítés menetének elemzésére, s a jelenlegi 

bővítést meghatározó sajátosságok és az ezek hátterében megbúvó okok feltárására. 
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Megállapításra kerül, hogy az Európai Unió éppen akkor nehezíti a csatlakozás feltételeit, s 

éppen akkor csökkenti annak pénzügyi eszközeit, amikor a volt szocialista országok 

csatlakozása kerül napirendre. Elemzem a térség felzárkóztatását elősegítő uniós 

támogatásokat, melyeket időben és tartalmában egyaránt három, jól elkülöníthető szakaszra 

osztottam.  

Az első etap az 1991-99 közötti ad hoc-jellegű segélyezések korszaka, a második, a 2000-

2006 közötti időszakban a SAP részeként bevezették az első strukturált pénzügyi és technikai 

támogatást, a CADRS-ot, mely mellett továbbra is fennmaradtak a korábbi előcsatlakozási 

alapok, s végül a 2007-ben induló harmadik korszakban egyetlen eszköz, az IPA 

alkalmazásával lényegesen egyszerűbbé és átláthatóbbá vált a tagjelöltek és a potenciális 

jelöltek számára nyújtott támogatás. A fejezetet a Nyugat-Balkán régiót alkotó államok 

integrációs útjának, nehézségeinek és eredményeinek rövid ismertetése zárja. 

NEGYEDIK FEJEZET 

A negyedik fejezet Horvátország bemutatására, általános jellemzőinek összefoglalására 

vállalkozik. A horvát csatlakozás nehézségei, az integráció felé vezető út problematikája nem 

érthető meg az ország politikai, társadalmi, gazdasági viszonyainak elemzése nélkül.  

Az ország-tanulmány elkészítésében kiemelkedő szerepe volt annak a munkának, melyet 

Rechnitzer János professzor, valamint témavezetőm, Hardi Tamás segítségével a 

„Magyarország szerepvállalási lehetőségei a kelet-, közép- és délkelet-európai 

területfejlesztési együttműködésekben” tanulmány-projekt részeként végeztem, s melynek 

eredménye a „Horvátország ország-tanulmány” megírása. Ez a kutatás lett az alapja a 

disszertációban olvasható jellemzésnek.  

Horvátország ábrázolásakor a tanulmány elkészítése során kialakított szempontrendszer 

mentén, valamint az uniós csatlakozás kapcsán kiemelten kezelt és vizsgált kérdések és a 

csatlakozási kritériumokban megfogalmazott területek alapján haladok. Így foglalkozom a 

horvát népesség és társadalom változásainak bemutatásával, az önállóvá váló állam politikai 

pártjainak, demokratikus politikai intézményrendszerének kialakulásával és működési 

mechanizmusának ábrázolásával, valamint a menekültkérdés kapcsán a kisebbségvédelemmel 

(politikai kritériumok).  

Külön alfejezetet szánok a horvát gazdasági átalakulás és szerkezetváltás ismertetésének, 

melyeket a főbb makrogazdasági mutatók elemzésén keresztül valósítok meg (gazdasági 

kritérium). Az országgal szemben évről-évre megfogalmazott bírálatok között szerepel a 
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túlzott állami szerepvállalás, az ország centralizált irányítása, ezért bemutatom azokat a 

folyamatokat, melyek során megtették az első lépéseket a közigazgatás decentralizációja, a 

szubszidiaritás elvének érvényesülése és a statisztikai régiók kialakítása terén. A területi 

politika nem csak az uniós csatlakozás miatt kap kiemelt hangsúlyt a dolgozatban, hanem a 

Doktori Iskolában végzett tanulmányaim is ezt támasztják alá. 

ÖTÖDIK FEJEZET 

A bővítések törvényszerűségeinek és sajátosságainak megfogalmazása, elemzése, az 

általánosságok és szabályszerűségek megállapításai tették lehetővé ezen konzekvenciák a 

Nyugat-Balkán államaira és a horvát csatlakozásra történő adaptálását. Az utolsó, ötödik 

fejezet erre, vagyis a horvát csatlakozás sajátosságainak bemutatására vállalkozik. Az ország 

integrációs útja kronológiailag két jól elkülöníthető szakaszra osztható.  

Az első etap a függetlenség kikiáltásától (1991. június 26.) a Franjo Tudjman elnök 

haláláig (1999. december 10.) tartó időszakot öleli fel. Ebben a korszakban a függetlenné váló 

ország az országépítés, államépítés feladatai mellett kísérletet tett önálló külpolitikai céljainak 

megfogalmazására és megvalósítására, melyben azonban az euroatlanti integráció csak 

retorikai szinten jelent meg. A külpolitika prioritása a nemzeti identitás és az önálló állam 

megteremtése, melynek során erőszakos eszközök bevetésére is sor került a politikai tér minél 

nagyobb kihasítása és etnikailag homogén terület kialakítása érdekében.  

Ez a nacionalista expanziós stratégia az ország nemzetközi elszigetelődéséhez vezetett, s 

az elhidegült légkörben a horvát külpolitika érdekérvényesítése meglehetősen gyenge volt. Az 

izoláció, a Közösséggel elindított tárgyalások többszöri elhalasztása, az uniós 

nyomásgyakorlás különféle formái a kilencvenes évek végén világossá tették, hogy Tudjman 

elnök haláláig nem várható közeledés, s Horvátország úgy lépte át az ezredfordulót, hogy nem 

volt semmilyen hivatalos megállapodás közte és az Európai Unió között.  

A második szakasz – melynek legfőbb jellemzője az Unió és Horvátország közötti 

kapcsolatok elmélyítése és fokozatos bővülése – az elnök halálával kezdődött és kisebb 

megtorpanásoktól eltekintve egyenes ívben haladt felfelé. Az első időszakban viharos 

gyorsasággal követték egymást az események, mintha az ország be kívánta volna hozni a 

kilencvenes években elvesztegetett időt, s szerette volna utolérni az integrációs folyamatban 

lényegesen előrébb tartó közép- és kelet-európai országokat. Ezt támasztotta alá az uniós 

csatlakozás kiemelkedően magas belső támogatottsága, akár kormányzati szinten, akár a 

politikai élet egyéb szereplői, a pártok és a közvélemény oldaláról tekintjük.  
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Amikor azonban a kezdeti lendület alábbhagyott és egyértelművé vált, hogy Zágráb nem fog 

Bulgáriával és Romániával együtt belépni a Közösségbe, s főként a csatlakozási tárgyalások 

kezdetének elhalasztása idején – habár az integráció nem vált pártpolitikai csatározások 

témájává és a pártok egyöntetűen kiálltak a csatlakozás mellett – a támogatottság meredeken 

zuhant. A közvéleménykutatások adatai ma is azt tükrözik, hogy az ország lakosságának alig 

fele áll ki a csatlakozás mellett, s ez éles ellentétben áll az ország vezetésének uniós 

elkötelezettségével. Napjainkban Horvátország kedvező irányban halad, már az EU részéről is 

elhangzanak a folyamat végét megjelölő időpontok, s véleményem szerint a csatlakozás végső 

dátuma inkább Zágráb teljesítményétől, előrehaladásának intenzitásától, mint a Közösségtől 

függ.  

ÖSSZEFOGLALÁS 

A disszertációt összefoglaló rész zárja, melyben a hipotézisek bizonyítására és kiértékelésére 

kerül sor. 

III. AZ ÉRTEKEZÉS HIPOTÉZISEI 

A tudományos értekezés célja, hogy a horvát példán keresztül átfogó képet adjon az Európai 

Unió bővítési elméleteiről, a bővítési politika változó mechanizmusáról, és gyakorlati 

alkalmazásáról. Ennek bemutatására a kutatás az alábbi hipotézisek mentén haladt: 

1. Abból az alapfeltevésből indult ki, az európai integrációval foglalkozó kutatók nem, 

vagy csak marginálisan foglalkoznak a bővítések elméleti hátterének megalapozásával.  

2. Feltételezi, hogy az Európai Unió bővítése egy fokozatosan megvalósuló horizontális 

intézményesülési folyamat.  

3. Feltételezi, hogy a Közösségnek nincs általánosan érvényesülő, kidolgozott, konstans 

bővítési stratégiája, s a bővítések menetrendjét befolyásoló függő változók és a 

folyamatosan megújuló Unió áll a hátterében a csatlakozási folyamat változásainak. 

4. Feltételezi, hogy a 2004 előtti bővítések módszerei, kritériumai és menetrendje nem – 

vagy csak részlegesen – alkalmazhatóak a keleti és a további bővítésekre, s ennek alapján 

a Közösség bővítési folyamatát két, jól elkülöníthető szakaszként kezeli. 

5. Feltételezi, hogy bár az Európai Unió elkötelezett a régió államainak teljes körű 

integrálása mellett, de az egyes tagállamok preferenciái nagyon eltérőek, s a további 
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bővítés nagymértékben függ a Közösség előtt álló újabb kihívások megoldásától, a bővítés 

és/vagy mélyítés dilemmájának rendezésétől.  

6. Feltételezi, hogy a Nyugat-Balkán egy régióként történő kezelésével élesen szemben áll 

a térség heterogenitása, s ez a kettősség magyarázatot adhat a régió csatlakozási 

folyamatának ellentmondásosságára.  

7. Feltételezi, hogy a Nyugat-Balkán részét képező Horvátország gazdasági, társadalmi és 

szociális viszonyai, területi politikája tekintetében fejlettebb a térség többi államánál, s jól 

teljesít a kritériumok megvalósítása terén. 

8. Feltételezi, hogy a Közösség a differenciálás elve mentén halad, s így Horvátországnak 

nem kell bevárnia a régió többi államát, hanem a kritériumok teljesítése után, saját 

előrehaladása alapján hamarabb csatlakozhat az Európai Unióhoz, mint a régió országai. 

9. Feltételezi, hogy Horvátország sikeres csatlakozása nem fog újabb törésvonalat és 

ellentétet létrehozni a Nyugat-Balkánon, ellenkezőleg, Zágráb követendő példát mutatva és 

hídként funkcionálva a Közösség és a térség többi állama között, elősegítheti a régió 

stabilitását, és növelheti integrációs esélyeit. 

10. Feltételezi, hogy Horvátország inter- és intraregionális kapcsolatai, a szomszédos 

államokkal kialakított bilaterális kötelékei, köztük a Magyarországhoz fűződő viszonya 

meghatározó szerepet játszanak a sikeres csatlakozásban. 

IV. A KUTATÁS MÓDSZEREI ÉS A FELHASZNÁLT FORRÁSOK  

A kutatási téma széles spektrumának köszönhetően multidiszciplináris jellegű, s a kérdés 

átfogó kifejtése szükségessé tette a történeti, a politikai, a gazdasági, a jogi, a kulturális, a 

biztonságpolitikai, a geopolitikai és a térszerkezeti aspektusból való megközelítést. A kutatás 

felhasználja a történelemtudomány tapasztalatait, s fontos rendező elv az események idő- és 

térbeliségének vizsgálata. A történeti módszer alkalmazásával a kutatás időben lehatárolódik, 

vagyis a dolgozat 1973-tól, az első csatlakozástól napjainkig vizsgálja a bővítések történetét, 

különös hangsúlyt helyezve a rendszerváltó országok integrálására, s Horvátországra. 

Kiemelt szerepet kap az összehasonlító módszer, melynek segítségével megfogalmazásra 

kerülnek a 2004 előtti és a keleti bővítés, valamint a volt szocialista országok és a Nyugat-

Balkán államainak várható csatlakozása közötti hasonlóságok és különbségek, s feltárásra 

kerülnek ezek okai. 
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A Nyugat-Balkán ábrázolásában, s az Unió térbeli kiterjeszthetőségének ismertetésében 

eligazítást nyújt a geopolitika, a térfejlődés újszerű koncepciói és a regionális tudomány. A 

bővítés jogi hátterének bemutatása különböző primer források, elsősorban uniós joganyagok, 

határozatok, rendeletek, ország-értékelések elemzését és értékelését igényelte. A jogi 

szabályozás rendszerének és változásainak vizsgálata során alkalmazott funkcionális 

megközelítésmód lehetővé tette az általános szabályozók konkrét megnyilvánulási formájának 

a horvát bővítés kapcsán való érvényesülését, a dolgozat egyik fontos rendezőelve tehát a 

forrásokra alapuló megközelítés. A disszertáció egészén végighúzódó másik alapelv az Unió 

bővítéseinek és a horvát csatlakozás folyamatcentrikus ábrázolása. 

A disszertáció teoretikus megközelítésű, átfogó ismertetését és elemzését adja az Európai 

Unió bővítéseiről, valamint a horvát csatlakozásról megtalálható szakirodalomnak. A 

dolgozat csekély részben hazai, zömmel nemzetközi, primer és szekunder forrásokon alapul. 

Az értekezés ugyanakkor épít az empirikus kutatások kapcsán a horvát csatlakozással 

foglalkozó magyar és horvát szakemberekkel, kutatókkal, egyetemi tanárokkal, az egymást 

váltó két zágrábi magyar nagykövettel, a horvát Kül- és Európai Ügyek Minisztériumának 

osztályvezetőjével, egyben a horvát tárgyalási delegáció tagjával, a Magyar Köztársaság 

Katonai Felderítő Hivatalának munkatársaival, a Magyar-Horvát Gazdasági Kamara tagjaival, 

a Zágrábi Egyetemen Nemzetközi tanulmányokat folytató hallgatókkal és magánemberekkel 

készített interjúkra. (1. sz. melléklet)  

Az íratlan források közül kiemelkedő szerepet játszanak a Doktori Iskolában és a témával 

foglalkozó konferenciákon elhangzott előadások, valamint konzulensem, Dr. Hardi Tamás 

útmutatásai.  Dr. Hardi Tamás segítségével megismerkedhettem a Regionális Kutatások 

Központja (RKK) Nyugat-Magyarországi Tudományos Intézetének a témában végzett 

kutatásaival, valamint az RKK Dunántúli Tudományos Intézetében folyó munkával, ahol 

kutatásaim elindítása kapcsán nagy segítséget kaptam Hajdú Zoltántól, főként az ország-

tanulmány megírásában. 

Az utóbbi években a hazai tudományos élet is nagy figyelmet szentel a Balkán-

kutatásoknak, s több ezzel a kérdéssel foglalkozó kutatóközpont is alakult. Ezek közül 

személyesen is részt veszek a Balázs Péter kezdeményezésére 2005 decemberében létrehozott 

a CEU Center for EU Enlargement Studies kutatóközpont munkájában, rendszeres látogatója 

vagyok a Glatz Ferenc nevével fémjelzett Balkán-tanulmányok Központ előadásainak, 

valamint ismerem a Pécsi Tudományegyetem TTK Földrajzi Intézet Kelet-Mediterrán és 

Balkán Tanulmányok Központján Pap Norbert irányítása alatt folyó munkát és annak 

publikált eredményeit. 
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A disszertáció megírása során a szekunder források széles tárháza állt rendelkezésemre. A 

klasszikus integrációs elméleteket számos, elsősorban külföldi munka mutatja be, ugyanakkor 

csekély az ezzel foglalkozó hazai művek száma. A magyar szerzők kötetei közül kiválóan 

hasznosítható a Kende Tamás tollából származó az Európai közjog és politika című könyv 

Integrációs elméletek fejezete. Palánkai Tibor „Az európai integráció gazdaságtana” című 

több kiadást is megérő kötete rövid betekintést nyújt a nemzetközi integrációelmélet főbb 

irányzataiba, megfogalmazva nem csak az egyes elméleti iskolák közötti különbségeket, 

hanem rávilágítva az általános kérdésekre is, így az integráció komplex folyamatként való 

kezelésére.  

A hazai szerzők közül Gazdag Ferenc könyve az Európai Unió közös kül- és 

biztonságpolitikájának bemutatása során az integrációs elméleteket egy külön, bevezető 

fejezetben vizsgálja. Navracsics Tibor Európai belpolitika című kötetének szintén 

bevezetőjében vázolja az integrációelméleti iskolák sajátosságait. Balázs Péter az „Európai 

egyesülés és modernizáció” című munkájában az egyes integrációelméleti iskolák tanulságait 

összeveti Közép- és Kelet-Európa az egységes európai térbe történő integrálásának 

sajátosságaival.  

Míg láthatóan a hazai szerzők általában nagyobb munkáikban csak egy-egy fejezetet 

szánnak az integrációs elméleteknek, addig a külföldi, elsősorban angol és német 

szakemberek egész köteteket írtak a témáról. Ezek közül a különböző iskolák köré 

csoportosítva számos művet használtam dolgozatom megírása során. Az európai integráció 

kezdeteitől jelen lévő föderalizmus elméleti képviselői közül John Pinder, Altiero Spinelli, 

valamint Hendrik Brugmans, Carl J. Friedrich, Peter J. Burgess, Andrea Bosco, Murray 

Forsyth, Paul Graham Tylor munkáira támaszkodtam, a funkcionalizmus esetében David 

Mitrany, Ernst B. Haas, Leon Lindberg és Stuart S. Scheingold írásait elemeztem. A 

kormányköziség bemutatására Andrew Moravcsik, míg a konstruktivizmusra Judith Goldstein 

és Robert Keohane művei jelentettek kiinduló alapot. 

Tekintettel arra, hogy kutatásom központjában a bővítések és ezek hatásai a horvát 

esélyekre állnak, az integrációs elméleteket a bővítés aspektusából vizsgálom, s a 

szakirodalom feltérképezése után nyilvánvalóvá vált, hogy a bővítés elméleti vizsgálata fehér 

foltnak számít. Csupán néhányan, s elsősorban a keleti bővítés kapcsán vállalkoznak a 

bővítések elméleti hátterének megteremtésére. Közülük kiemelkedő Frank Schimmelfennig és 

Ulrich Sedelmeier munkássága. Teoretikus megközelítését adja a kérdésnek Ben Rosamond 

átfogó kötete (Theories of European Integration) és Jakoby Wade írása (The Enlargement of 

the European Union and NATO, 2004) Utóbbi művének középpontjában számos analógiát 
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felhasználva annak a kérdésnek a boncolgatása áll, hogy a közép-kelet-európai térség olyan 

sajátosságokkal bír, amelyek nem teszik lehetővé, hogy csak egyszerűen átvegye, lemásolja a 

nyugati mintákat. Helen Wallace (2000) EU Enlargement: a Neglected Subject és Antje 

Wiener – Thomas Diez (2004) European Integration Theory kötetei nem csak alaposan 

bemutatják az egyes iskolák sajátosságait, hanem az integrációs elméletek bővítéssel 

foglakozó hiányosságaira is felhívták figyelmemet. 

Az európai integráció előrehaladásáról, a bővítésekről bőséges szakirodalom áll 

rendelkezésre, szintén elsősorban angol nyelven. Mivel a bővítések ciklikusan végigkísérik a 

Közösség történetét – hiszen már az ötödik hullámon vagyunk túl – így a téma folyamatosan a 

kutatók és a szakírók figyelmének központjában áll. Munkám során a gondot inkább a 

hatalmas mennyiségű irodalom szelektálása jelentette, hiszen az első bővítés óta hihetetlen 

nagy tárháza lelhető fel a felhasználható szakirodalomnak. Primer forrásként az európai 

integráció fejlődésében és bővítésében központi szerepet játszó intézmények, különösen a 

Bizottság és az Európai Tanács iratanyagát használtam, valamint az Unió elsődleges 

jogforrásait képező Szerződéseket. 

Fontos szerepet játszott az Európai Közösség történeti fejlődését bemutató általános 

nemzetközi és hazai szakirodalom áttanulmányozása, melyből ezen rövid bemutatás kapcsán 

csak a leggyakrabban használt művek ismertetésére vállalkozom. A hazai szerzők közül 

Horváth Zoltán „Kézikönyv az Európai Unióról” című, többször is átdolgozott és kiegészített 

munkája segített nyomon kísérni az integráció fejlődését, melynek legutolsó kiadása már a 

keleti bővítést is tartalmazza. Az eseményekről kronológiai támpontot nyújtott Horváth Jenő 

„Az európai integráció története napról napra”, valamint a J. Nagy László által írt „Az európai 

integráció politikai története” című kötete, melyben számos dokumentum is segíti az 

eligazodást. Gazdag Ferenc „Az európai integrációs intézmények” címmel megjelent munkája 

kiváló történelmi bevezetőt tartalmaz, míg Kis J. László „A Huszonötök Európái” 

tanulmánykötete a Közösség és az egyes országok kapcsolatának, csatlakozási folyamatának 

megismerését segítette. A külföldi szerzők közül többek között Derek W. Urwin munkáját 

hasznosítottam, mely magyarul Palánkai Tibor szerkesztésében jelent meg. Ezen könyvek 

azonban nem adnak kimerítő magyarázatot a Közösség bővüléseire, hiszen a művek igazi 

célja nem ez, hanem az integráció mélyülésének bemutatása.  

A Közösség bővítését ábrázoló szakirodalomból elsősorban külföldi szerzők köteteit 

tanulmányoztam. A munkák többsége az egyes csatlakozások gazdasági és jogi aspektusaival 

valamint következményeivel foglalkozik, kevés az átfogó, minden részletre kiterjedő alkotás. 

Ezek közül kiemelkednek Christopher Preston (Enlargement and Integration in the European 
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Union, 1997), Graham Avery és Fraser Cameron (The Enlargement of the European Union, 

1998), valamint Richard Baldwin (Towards an Integrated Europe, 1994) munkái, melyek a 

2004 előtti időszak globális elemzését adják.  

Jóval kevesebb az olyan tanulmány, amely a keleti bővítés bemutatására is vállalkozik, s 

ezen irodalom is elsősorban a rendszerváltó országok integrációjának nehéz, kérdésekkel és 

bizonytalanságokkal teli folyamatának vázolására, valamint a csatlakozásukat megelőző 

félelmekre koncentrál. Cameron Fraser, Heather Grabbe és Lykke Friis munkái arra a 

kérdésre keresik a választ, hogy a keleti bővítés hogyan fogja átalakítani az Uniót, annak 

működését, milyen irányba halad tovább az integráció és a megnövekedett taglétszámmal 

rendelkező Közösség vajon milyen helyet lesz képes elfoglalni a világban.  

Tekintettel az utolsó bővítés óta eltelt időre a szakirodalom zöme a téma egy-egy 

szegmensét bemutató legismertebb szakemberek írásait, esettanulmányait tartalmazza. Ezek 

közül is kiemelkedik a széleskörű információkat és alapos elemzéseket tartalmazó Cameron 

Ross szerkesztésében megjelent kötet (Perspectives on the Enlargement of the European 

Union, 2002), Cameron, Fraser gyűjteményes munkája (The Future of Europe: Integration 

and Enlargement), valamint a Hilary Ingham és Mike Ingham szerkesztette EU Expansion to 

the East című kötete. A hazai szerzők közül az Unió további bővítéseinek problémáival, a 

Közösség válságának összetevőivel Ágh Attila tanulmányai foglalkoznak, melyek zömében 

angol nyelven vagy OTKA kutatások kereteiben, vagy az EU-CONSENT Constructing 

Europe Network projektjei kapcsán láttak napvilágot. 

A Nyugat-Balkán integrációs folyamatábrájának megrajzolását Hajdú Zoltán, Györkös 

Péter, Ágh Attila publikációi, valamint a Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatala 

szakértőinek a Kodolányi János Főiskolán 2006 óta meghirdetett szakkollégiumi előadásain 

elhangzott információk biztosították. Ebben a fejezetben is több külföldi szerző – akik a régió 

legkülönfélébb területeiről származnak – műveit használtam. Így a térség egészét átfogó 

elemzések születtek többek között David Phinnemore, Radovan Vukadinović, Davor Vuletić, 

Tom Gallagher tollából. A Nyugat-Balkán integrációjának kérdéseit ezen kívül a primer 

források, a Bizottság és a Tanács dokumentumai alapján rekonstruáltam.  

Horvátország gazdasági, társadalmi viszonyainak bemutatása során néhány magyar szerző 

művei is útmutatással szolgáltak, különös tekintettel a kilencvenes évek rendszerváltó 

problémáira, a pártosodásra, és a háborúkra. Ezek közül kiemelkednek Juhász József, 

valamint Szilágyi Imre publikációi, konferencia előadásai, valamint a Külügyi Intézetben 

elhangzó előadásai. A horvát szerzők között Damir Grubisa, Nenad Žakosek, Igor Vidačak és 

Mirjana Kasapović munkái segítették az eligazodást.  
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A gazdasági élet fő vonulatainak, változásainak és problémáinak bemutatása a Horvát 

Nemzeti Bank és a Statisztikai Hivatal adatai, a Világbank és az IMF jelentései és a Balkán 

ICEG negyedévente megjelenő elemzései alapján történt. Átfogó képet adtak a Bizottság 

évente megjelenő ország jelentései, a Horvátország a 21. században című dokumentum, 

valamint a horvát kormányzat 2002 óta kiadásra kerülő az EU – csatlakozást elősegítő 

Nemzeti programjai.  

Ezen utóbbi források, valamint a Horvát Köztársaság Kormányának és a Kül- és Európai 

Ügyek Minisztériumának kiadványai a csatlakozással foglalkozó fejezet alapjául is szolgáltak. 

A Katarina Ott szerkesztette négy kötetes munka az uniós kritériumok mentén haladva – jogi, 

gazdasági, intézményi aspektusok, a tárgyalások és a csatlakozás – felöleli az országban 

végbement legfontosabb változásokat és azok hatásait az integrációra. A horvát integrációval 

foglalkozó és a dolgozat írása során felhasználásra kerülő számos mű közül Višnja 

Samardžija és Damir Grubisa publikációi részletesen elemzik a horvát csatlakozási 

folyamatot, s mivel a szakértőkkel több alkalommal is találkoztam, így írásaik mellett 

személyes beszélgetéseink is segítettek a kérdés megértésében.  

Horvátország integrációs folyamatainak feltérképezésében kiemelkedő szerepet játszott, 

hogy két alkalommal is a helyszínen végezhettem kutatómunkát. Először 2005 tavaszán a 

Zágrábi Egyetem Politikatudományi Karán a CEEPUS oktatói mobilitás keretében tanítottam, 

s folytattam kutatásokat. Majd 2007 júniusában az IMO (Külügyi Intézet) szakértői 

támogatásával és az Intézet dokumentációs anyagai segítségével tanulmányozhattam a horvát 

csatlakozás körülményeit.   

A teljesség igénye nélkül felsorakoztatott szakirodalom sorában meg kell említeni azt a 

nagy számú publicisztikai anyagot, melyek a kérdés befejezetlensége, folyamatjellege miatt a 

legfrissebb szekunder forrásoknak számítanak.  Ezek nagy része az integráció és a Nyugat-

Balkán témájára szakosodott periodika, melyek egy-egy részkérdés elemzését adják. 

Folyamatosan olvastam az Európai Tükör, az Europolitics, a Journal of European Public 

Policy, az Official Journal of the European Communities, Journal of Public Policy, East 

European Politics and Societies, Journal of Common Market Studies folyóiratokban 

megjelenő írásokat. 
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1. INTEGRÁCIÓS ELMÉLETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSE 

1. 1 AZ INTEGRÁCIÓS ELMÉLETEK KIALAKULÁSA  

Az integráció folyamata számos elméleti és gyakorlati problémát vet fel, ezért az európai 

egyesülés komplex folyamatának leírására és tanulmányozására különféle elméleti iskolák 

jöttek létre, melyek megteremtették az európai egységesülési folyamat teoretikus hátterét. 

Ezen integrációs elméletek elemzik, és modellezik az integráció folyamatát, bemutatják fő 

mozgatórugóit, megmagyarázzák az integrációval összefüggő gazdasági és társadalmi 

jelenségeket, és felvázolják a várható tendenciákat és hatásokat.  

Az integrációelmélet rendkívül gazdag hipotézisekben, melyek egy része jól kiegészíti 

egymást, míg mások gyökeresen ellentétes megállapításokra jutnak, és eltérő jövőképpel 

rendelkeznek. Nem egyszerű maga az összehasonlítás sem, ezért értekezésemben ezen 

integrációs elméletek közül első körben a Közösség kialakulása idején létrejött klasszikus 

elméletekkel, így a föderalizmussal, funkcionalizmussal, kormányköziséggel, illetve a 

bővítésekre is választ kereső intézményelvűséggel kívánok foglakozni. Megvizsgálom a 90-es 

években végbemenő konstruktivista fordulatot, mely a bővítés elméleti hátterének és 

elemzésének új dimenzióit nyitotta meg, s összehasonlítom a klasszikus (racionális) iskolák és 

a konstruktív teóriák bővítésre vonatkozó megállapításait.1 (Palánkai 2005; Kende – Szűcs 

2002; Navracsics 1998, Rosamond 2000; Wiener-Diez 2004) 

1. 2 A FÖDERALIZMUS 

A második világháború utáni politikai gondolkodást és a Közösség kialakulásának időszakát 

alapvetően két integrációs elmélet határozta meg, egy politikai (föderalista és a 

neoföderalista), és egy gazdasági (funkcionalista és a neofunkcionalista) megközelítés. 

Mindkét doktrína abból indult ki, hogy a fegyveres konfliktusok elsődleges oka a 

nemzetállamok rendszerében keresendő. A két iskola képviselői – elsősorban a háborús 

pusztítások hatására – úgy gondolták, hogy a nemzetállam betöltötte történelmi feladatát, 

ezért át kell adnia a helyét egy szupranacionális intézményrendszernek, mely feltételezi a 

nemzetállamok közötti szorosabb együttműködést.  

Különböző megközelítést alkalmazva, de mindkét felfogás arra a következtetésre jutott, 

hogy ezzel a nemzetállamok szerepe csökken, mert a döntések egyre nagyobb hányada a 

nemzeti szintről nemzetek felettire tevődik át. Mindkét irányzat alapvetően integrációpárti, 

                                                 
1 Ezen kívül számos más iskola is kialakult, mint a tranzakcionalisták, társadalmi konstruktivisták, 
kommunikációs, konfliktuselméletek, távolságelméletek, realista vagy idealista felfogások.  
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ugyanakkor a föderalisták inkább a politikai kooperációra, míg a funkcionalisták a 

gazdaságira helyezik a hangsúlyt. A föderalizmus és funkcionalizmus elméletének 

összehasonlító elemzését Ernst Haas végezte el, aki szerint a két iskola közötti alapvető 

különbség, hogy a föderalisták elgondolásaikban kitűzik a végső célt, ennek az igazolására 

törekszenek, megtervezik megvalósítását, vázolják, hogy milyen lesz a föderatív 

szupranacionális állam felépítése, politikai intézményrendszere és döntéshozatali 

mechanizmusai.  

Ezzel ellentétben a funkcionalisták a kezdeti tapasztalatokból levont következtetésekből 

általánosítanak, s ezzel teremtik meg elméleti iskolájuk alapjait. Azt a folyamatot elemezik, 

amely elvezet egy nemzetek feletti politikai rendszer kialakulásához, és nem foglakoznak 

azzal, hogy a kialakított struktúrát milyen intézményrendszer fogja irányítani. A föderalisták 

tehát az integrációban részt vevő államok hatalmát koncentrálják, a funkcionalisták pedig az 

államok tevékenységét egyesítik. A föderalisták ellenzik és támadják a nemzetállamiságot, 

annak szuverenitását, míg a funkcionalisták egyszerűen nem foglalkoznak ezen keretekkel, 

átlépik az államokat. Az integrációban a föderalisták szerint a demokratikusan megválasztott 

kormányoknak van elsődleges szerepük, míg a funkcionalisták, a jólét megteremtésében 

meghatározó tevékenységet végző szervezeteket és érdekcsoportokat preferálják, mondván, 

hogy ezek határozzák meg a kormányok tevékenységének irányait. (Haas 1964) Balázs Péter 

a föderalizmust maximalistának és idealistának nevezi, míg a funkcionalizmust 

minimalistának, illetve realistának titulálja. (Balázs 2001) 

A második világháborús kudarcok megerősítették a föderalista elgondolásokat, hiszen 

ahogy az iskola egyik legjelentősebb képviselője Altiero Spinelli fogalmaz a „nemzeti 

államok elvesztették létjogosultságukat, miután nem képesek garantálni polgáraik politikai és 

gazdasági biztonságát”, így Európa csakis föderális alapon szerveződhet újjá. (Spinelli 1972)  

A föderalisták nagy lelkesedéssel láttak neki az egységes Európa megteremtésének, melynek 

alapjául a már létező föderális államok – USA vagy Kanada – alkotmányos berendezkedése 

szolgált. Ugyanakkor figyelmen kívül hagyták azt, hogy az európai integráció – ellentétben 

ezen országokkal – nem hasonló kultúrával, történelmi hagyományokkal és identitással 

rendelkező területek összefogását célozza meg, ezért a kívánt föderális alapokon nyugvó 

szövetség létrehozása sokkal nehezebb és hosszabb ideig tartó folyamat.  

A föderalisztikus Európa kialakítását számos elméleti nézet alapozta meg. A teoretikusok 

közül kiemelkedik a már említett Spinelli (1972), valamint Brugmans (1948, 1969), Friedrich 

(1968), Fontaine (1974), Burgess (1989), Bosco (1991), Forsyth (1981, 1996), Tylor (1993), 

Pinder (1993), kezdve a Közösség vezető politikusaitól, Robert Schumanntól és Jean 
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Monnettől, folytatva Jacques Delorsig.2 Közös vonásuk, hogy a kormányok közötti 

együttműködés helyett a politikai unió létrehozásának szükségességét hangsúlyozzák, azaz az 

integráció folyamatát föderalista (szövetségi) államépítési folyamatként kezelik. Tylor a 

föderalizmust olyan politikai rendszernek mutatja be, ahol hatalmi munkamegosztás alakul ki 

a központi és a regionális vagy helyi szintek között.  Így a „föderalizmuson alapuló integráció 

a kormányzás két – jól elkülöníthető, mégis együttműködő – szintjét különbözteti meg, 

egyrészt nemzetek feletti hatalmat, másrészt a föderációt alkotó államok nemzeti 

intézményrendszerét.” (Tylor 1993) Erre alapozva a szuverenitás három szintje 

körvonalazódik, s a hatalom a szupranacionális, a nacionális és szubnacionális szint között 

oszlik meg. 

A föderalisták célja az önálló nemzetállam mind jogi, mind alkotmányos értelemben vett 

megszűntetése, a nemzetállami szuverenitás csökkentése volt, melyet két oldalról is 

megpróbáltak mérsékelni. Egyrészt úgy gondolták, hogy a nemzeti kormányok fokozatosan, 

egyre több területre terjesztik ki együttműködésüket, és az így kialakuló közös ügyeket 

szupranacionális intézmények fogják irányítani. Másrészt a szubszidiaritás elve alapján a 

nemzeti kormányok feladataiknak egy részét átruházzák szubnacionális szintekre. A szupra- 

és szubnacionális szegmensek megerősítésének következtében a nemzetállami szint veszítve 

jelentőségéből erősíti az integrációt. (Gazdag 2005, Kende - Szűcs 2002) 

A föderalizmus elméleti megalapozása és kezdeti sikerei után azonban a gyakorlati 

megvalósítás már nehézségekbe ütközött, s a politikai integráció szorosabbá válása helyett a 

kormányköziség került előtérbe,3 mellyel Európa föderalista alapon való integrációja egy 

időre háttérbe szorult. Ez nem jelentette az elméleti iskola bukását, ellenkezőleg, arra 

ösztönözte a föderalizmus szakértőit, hogy újragondolják elképzeléseiket. Teóriájukat a 

megváltozott körülményekhez igazítva a föderális Európa létrejöttének késlekedését nem saját 

                                                 
2 Spinelli, A. (1972) The Growth of the European Movement since the Second World War. In Hodges, Michael: 
European Integration. Penguin, Harmondsworth; Burgess, M. (1989) Federalism and European Union: Political 
Ideas, Influences and Strategies in the European Community, 1972-1987. London, Routledge; Friedrich. C. J. 
(1969) Europe. An Enlargement Nation? New York, Harper and Row; Forsyth. M. (1981) Unions of States: The 
Theory and Practice of Confederation. Leicester, Leicester University Press; Tylor, P. (1993) International 
Organization in the Modern World: The Regional and the Global Process. Pinter, London; Hendrik Brugmans 
(1947) Fundamentals of European Federalism. 27 August 1947. In: Walter Lipgens and Wilfried Loth: 
Documents on the History of European Integration. 4. 28–34., Carl J. F. (1968) Trends of Federalism in Theory 
and Practice. New York, Praeger; Forsyth, Murray (1996): Political Theory of Federalism: The Relevance of 
Classical Approaches. In: Hesse, Joachim Jens - Wright, Vincent: Federalizing Europe? The Costs, Benefits, and 
Preconditions of Federal Political Systems. Oxford University Press USA; Forsyth, Murray (1981): Union of 
States. The Theory and Practice of Confederation. Leicester University Press, Leicester; Bosco, A. (1991) The 
Federal Idea. The Evolution of federalism since 1945 Londra, Lothian Foundation Press, 
3 1949 Európa Tanács, mely kormányközi szervezet; 1951 MONTANUNIO részmegoldások; 1954 Európai 
Védelmi Közösség bukása; a tervezett Európai Politikai Közösséget létre sem hozták; az 1957-es Római 
Szerződés nem szól a föderatív megoldásról. 
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és ideológiájuk kudarcaként élték meg, csupán úgy vélték, hogy az integrációs folyamat a 

vártnál lassabban halad, és nem megy végbe automatikusan, de végső célként továbbra is egy 

„sui generis” föderációt jelöltek meg. 1992 után az irányzat új erőre kapott, ismét napirendre 

került a nemzetállamok föderációja. A vizsgálatok ekkor arra a dilemmára fókuszáltak – mely 

ma is napjaink fő kérdései között van –, hogy miképpen lehet az integrációt egy időben 

mélyíteni és bővíteni. A problémára a neoföderalizmus kísérelt meg válaszolni. Az iskola 

alapítója az angol John Pinder foglalta össze a legfontosabb tennivalókat egy föderális Európa 

megteremtéséhez. (Pinder 1998) 

Horvátország csatlakozási esélyeinek megítéléséhez elsősorban a föderalisták bővítéssel 

kapcsolatos álláspontja a mérvadó. A föderalisták azt hangoztatják, hogy nincs a bővítéseknek 

általános logikája, s 1995-ig minden bővítés ad hoc-jellegű, egyéni tárgyalásokon alapuló 

kompromisszumként írható le. A hidegháború vége alapvetően új helyzetet teremtett, az 

egyszerre nagy létszámban jelentkező államok a bővítés új dinamikáját és átgondolását 

igényelték.  

A föderalizmus szerint az Európai Unió bővítése alapvető feladat, ezért abban az esetben 

minden jelentkező befogadása mellett voksolnak, ha nem sérül közben az acquis 

communautaire. Ennek megoldására a már elkezdett belső reformfolyamatok megvalósítását 

tartják az elsődleges feladatnak, mely a rendszerváltás óta még sürgetőbben jelentkezik. 

Prioritásként kezelik a Közösség föderális és konföderális elemeinek kiszélesítését, mind 

intézményi szinten, mind a politikák terén.  

A reformok közül a legégetőbbnek a Miniszterek Tanácsának döntéseiben a minősített 

többségi szavazás megerősítését, a Tanács döntéseinek nagyobb kiszámíthatóságát és 

átláthatóságát, az együttdöntési eljárás kiszélesítését, nagyobb költségvetést, a Parlament 

jogkörének növelését, és a Bizottság fokozott részvételét a biztonság- és védelempolitikában 

tartják. Fontos számukra, hogy az opt-out lehetőségek megszűnjenek4, s ezen ügyekben az 

opt-in preferálása mellett törnek lándzsát, mert csak így lehet az Unió működését még 

hatékonyabbá és demokratikusabbá tenni. Pinder szerint a föderális Európa nem más, mint 

„közös megoldások a közös problémákra”, s ezt csak a föderális berendezkedésű Közösség 

képes megoldani. (Pinder 1992)  

A föderalisták számára a bővítés olyan kihívás, mely egyszerre biztosítja az egységet és 

különbözőséget mind az intézményeknél, mind a politikák terén. A bővítések kapcsán 

                                                 
4 Az opt-out lehetőséget eredetileg Nagy-Britannia, Svédország és Dánia esetében vezették be az EMU-ból 
történő kimaradásra. Ugyanakkor a keleti és további bővítések esetében ez a lehetőség már nem biztosított az 
újonnan érkezők számára. 
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végrehajtásra kerülő intézményi reformok az Unió szupranacionális jellegének megerősítését 

szolgálják, míg az újabb tagok csatlakozása a közös és közösségi politikák újabb területekre 

való bevezetését jelentik. A bővítés lehetővé teszi olyan föderális értékek, mint a reciprocitás, 

a kölcsönös megértés, az elfogadás, a tolerancia és konszenzus elterjedését, ezért tehát a 

föderalisták az Unió további bővítését, így a horvát csatlakozást is támogatják.  

A föderalisták úgy tekintenek a bővítésre, mely egyszerre jár kihívásokkal és 

veszélyekkel, ugyanakkor megerősítheti a Közösség kohézióját. Minél több tagot számlál az 

Unió, annál erősebbek lesznek a föderatív és konföderatív értékek és normák, ezzel az európai 

emberek és államok összefogása is egyre közelebb kerül. (Wiener - Diez 2004)  

1. 3 FUNKCIONALIZMUS 

Az integráció kialakulásának időszakában jelentkező másik nagy hatású elmélet a 

funkcionalizmus volt, mely a föderalizmushoz hasonlóan osztotta azt a nézetet, hogy a 

nemzetállam nem képes betölteni korábbi feladatait, túlhaladta önmagát, ezért egy 

szupranacionális államot kíván létrehozni.  A funkcionalista iskola egyik legjelentősebb 

képviselője Mitrany5 szerint a nemzetállamokat nem lehet felszámolni, viszont hatékonyságuk 

növelése és az integráció érdekében nagyobb összefogást sürget közöttük. (Kende – Szűcs 

2002; Palánkai 2005a; Navracsics 1998; Rosamond 2000; Wiener-Diez 2004)  

A funkcionalista iskoláknak ma három fő csoportja definiálható: a neofunkcionalista, a 

liberális és az elméleti teóriák, s mindegyiken belül számos elágazás létezik. Napjaink 

integrációs folyamatainak megértésében jelentős szerepet játszik a Keohane vezette 

neoliberális institucionalizmus, valamint a Moravcsik nevével fémjelzett liberális 

kormányköziség. 

A világháború után kiemelkedő szerepet betöltő funkcionalista felfogást az 1950-es évek 

derekán továbbfejlesztették, s így jött létre a neofunkcionalizmus, mely az 1970-es évek 

közepéig meghatározó teória volt. Az iskola legjelentősebb alakjai Ernst B. Haas és Leon 

Lindberg6 a föderalizmusból és a funkcionalizmusból pítkeztek, s végső céljuk is azonos volt, 

vagyis szupranacionális integrációra törekedtek. Az integrációs folyamatot azonban 

politikamentes területeken kívánták megkezdeni, a gazdasági együttműködések szélesítésére 

törekedtek, mert így kiküszöbölhetőek a nehezen kezelhető „kényes” kérdések. Felfogásuk 

szerint a gazdaság összefonódása miatt az egyik szektorban létrejövő integráció 

                                                 
5 David Mitrany (1946) Working Peace System. Royal Institute of Foregin Affairs, London & New York.  
6 Leon Lindberg: Political Dynamics of European Integration. Stanford, 1963. SUP, Ernst B. Haas (1964): 
Beyond the Nation-State, Functionalism and International Organization. Stanford Univesity Press.  
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szükségszerűen továbbgyűrűzik a többi ágazatra, ami egyre fokozódó kooperációhoz vezet, 

mivel a kölcsönös egymásrautaltság visszacsatoló folyamatként egyre újabb és újabb 

területeket „hódít meg”.  Ezen „funkcionális spill over” nem áll meg a gazdasági 

folyamatoknál, hanem kiterjed a politikai kapcsolatokra is, létrejön a „politikai spill over”. A 

neofunkcionalisták szerint tehát a gazdasági együttműködés révén egyre szélesebb területek 

integrálódnak, s ez végül az egységes gazdasági és politikai tér kialakulását eredményezi. 

(Gazdag 2005; Kende - Szűcs 2002; Palánkai 2005a; Navracsics 1998; Rosamond 2000; 

Wiener-Diez 2004) 

Az uniós bővítések megértésében meghatározó szerepe van a Haas által megfogalmazott 

földrajzi spill-overnek, melynek kiindulópontja szerint a Közösség sikerei vonzerőt jelentenek 

a kívülállók számára, csatlakozni szeretnének és kérik felvételüket. Ez a megközelítés 

megmagyarázza az Unió folyamatos és állandó bővítését, jó alapokat teremtve a további 

tagjelöltek számára, így a vizsgálat tárgyát képező Horvátország esélyeit is növelve. (Haas 

1968) 

Leon Lindberg és Stuart Scheingold szerint az összefogás minél szélesebb területre való 

„túlcsordulása” csak akkor erősíti az integrációt, ha az országok közös politikai célt is maguk 

elé tűznek. Amennyiben a politikai cél módosul, vagy a részt vevő államok köre változik, 

akár csökken, akár növekszik, esetleg a külső körülmények alakulnak át, akkor az előnyök és 

hátrányok teremtette egyensúly felborul, s ebben az esetben a spill over effektus megfordul, 

spill back hatás érvényesül, ami negatív integrációs erőket gerjeszt. (Lindberg – Scheingold 

1970; Balázs 1995) A kohézió ilyen, gyengülő hatása érvényesült az EK- (EU-) integráció 

mélyítésével, illetve kibővítésével kapcsolatos 1992-1994. évi népszavazások eredményeiben, 

valamint az alkotmányozási folyamat és a jelenlegi Lisszaboni Szerződés körüli 

nehézségekben. 

Akár a funkcionalizmust, akár a neofunkcionalizmust tekintjük, egyik elmélet sem 

foglalkozik az Unió bővítésének elméleti megalapozásával. Még abban is tévedtek, hogy 

melyik tagállamot tudják elképzelni az integráción belül és melyiket nem.7 Amellett érvelnek, 

hogy a bővítés csökkenti és késlelteti a spill over effektust, kivéve akkor, ha az ebből adódó 

feladatokat beépítik a csatlakozási tárgyalások előfeltételei közé. Látván a bővítés 

megállíthatatlan folyamatát, ragaszkodnak ahhoz, hogy a csatlakozás kapcsán az új tagok 

átvegyék az egész acquis communautaire-t, ugyanakkor nem tulajdonítanak túlzott 

                                                 
7 Ausztriának szerintük már régen csatlakoznia kellett volna, hiszen funkcionálisan jobban része Európának, 
mint számos tagállam, ugyanakkor Görögországnak semmi keresnivalója a tömörülésben, mert gazdasági és 
politikai értelemben is távol áll az európai normáktól. 
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jelentőséget a derogációknak és az opt-out lehetőségeknek. Ezért hajlandóak a tagjelöltek 

kompenzálására a bővítések miatt számukra hátrányt jelentő területeken, mely tendencia 

különösen jól látható volt a keleti bővítéskor. Annak, hogy a funkcionalisták nem 

foglalkoznak a bővítés elméleti hátterével, nagy szerepe volt abban, hogy a feladat 

megoldását – mely még mindig csak gyerekcipőben jár – a konstruktivisták és racionalisták 

tűzték zászlajukra. (Wiener – Diez 2004) 

1. 4 NEMZETEK FELETTISÉG KONTRA KORMÁNYKÖZISÉG 

A föderalizmus és a funkcionalizmus irányzata az 1960-as évek közepén megtorpant, 

melynek szembetűnő megnyilvánulása volt Charles de Gaulle ‘üres szék’ politikája 1965-ben. 

A hangsúly a közösségiről a nemzeti érdekekre helyeződött át, a tagállamok kormányainak 

központi helyzete fennmaradt a kialakuló közösségi intézményekkel szemben, vagyis az 

ellenőrzés a tagállamok kezében összpontosult.8 (Rosamond 2000; Kende – Szűcs 2002; 

Navracsics 1998; Wiener-Diez 2004) 

1971-ben még Ernst Haas, a neofunkcionalizmus atyja is elismerte, hogy elmélete 

kudarcot vallott. Mindez megerősítette azon nézeteket, melyek szerint csakis egy 

kormányközi alapon szerveződő Közösség kialakítása lehet a jövő útja, hiszen az integráció 

további fejlődése a kormányok közötti tárgyalások és alkuk függvénye. A szupranacionalitás 

felett egyelőre diadalmaskodott a kormányköziség (intergovernmentalizmus) elve, hiszen a 

nemzeti államok elsődleges szereplői maradtak az integrációnak. Ugyanakkor a klasszikus 

szupranacionalista teóriák sem tűntek el teljesen, csupán háttérbe szorultak. 

Az integráció újabb mélyülésére a 80-as évek végén és a 90-es évek elején került sor,9 s ez 

kedvezett a klasszikus integrációs elméletek ismételt megerősödésének. A neofunkcionalisták 

teóriái újból létjogosultságot nyertek, amikor az egységes piac megteremtése kapott prioritást, 

ugyanakkor mégsem került sor drámai áttörésre a nemzetek feletti struktúrák irányába. Az 

integráció uralkodó irányzata ekkor a liberalizálás volt, melynek középpontjában az egységes 

piac megteremtése állt. Az intézményépítő lépéseket is a liberalizált piac tökéletesebb 

működtetésének rendelték alá. Azt az elméleti irányzatot, amely ezen folyamatok 

                                                 
8 Az 1960-as évek végétől ugyan ismét rövid fellendülés következett be az európai integráció folyamatában: az 
1966-os Luxemburgi Kompromisszummal sikerült megoldani a De Gaulle által kiváltott válságot; megalakult az 
Európai Közösségek, a vámunió és a közös piac kialakítása 1968-ra befejeződött, a Werner-tervvel napirendre 
került a gazdasági és monetáris unió létrehozása. Az 1970-es évek válságának hatására az integrációs folyamatok 
azonban ismét megtorpantak. 
9 Egységes Európai Piac; a Delors-terv, a gazdasági és monetáris unió újabb terve; széleskörű intézményi 
változások: Egységes Európai Okmány – 1987, az Európai Unió Szerződése (Maastricht) – 1992, Amszterdami 
Szerződés – 1997, Nizzai Szerződés – 2001, majd a későbbi ratifikáció kapcsán elbukott ún. Alkotmányos 
Szerződés aláírása 2004 októberében. 
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értékelésével foglalkozik liberális kormányköziségnek (liberal intergovernmentalism) 

nevezik, s fő képviselőjének a magyar származású Andrew Moravcsikot tekintik. Moravcsik 

államcentrikus elmélete szerint a hagyományos kormányközi modell már nem működik 

megfelelően, s az Európai Unió legfőbb szerepét abban látja, hogy a kormányközi 

alkudozásokat hatékonyabbá teszi. (Moravcsik 1993; Rosamond 2000; Navracsics 1998) 

A liberális intergovernmentalisták közül korábban mindössze ketten - Mattli és Gstöhl10 -

foglalkoztak a bővítésekkel, de ők is elsősorban a tagjelöltek oldaláról vizsgálták meg a 

problémát, és nem tekintették át a Közösség szempontjait. Mindez azzal magyarázható, hogy 

amíg a mélyítést a szerződések és kiegészítéseik meglehetősen jól körvonalazzák, addig a 

bővítéshez kormányközi tárgyalások és megállapodások során lehet eljutni.  

A keleti bővítés kérdéséről Andrew Moravcsik munkáiból kapjuk a legátfogóbb képet. A 

szerző arra a megállapításra jutott, hogy a keleti országok gyengébb érdekérvényesítési 

képessége, a tagállamok és a köztük fennálló aszimmetrikus interdependencia miatt a 

tagjelöltek hajlandóak voltak elfogadni nem csak a teljes acquist, hanem belementek olyan 

korlátozásokba is, mint a munkaerő szabad áramlásának visszatartása, vagy a költségvetésből 

való kevesebb részesedés. Ugyanakkor a rendszerváltó országok erőteljes függése az uniós 

piacoktól és tőkétől nem hagyott számukra más választást, mint a minél előbb történő 

csatlakozást. 

A liberális intergovernmentalizmus a tagállamok érdekeit és preferenciáit veszi 

figyelembe, s az, hogy az egyes államok érdekei mennyire eltérőek a bővítést illetően, 

különösen jól érzékelhető a legutolsó csatlakozás vizsgálatánál. A kormányköziség elmélete 

tehát alapjaiban nem ellenzi a bővítést, de azt egyoldalúan, a tagállamok érdekei 

szemszögéből közelíti meg, s ezért fogalmazódnak meg kételyei a további bővítésekkel 

kapcsolatban. (Moravcsik – Vachudova 2003) Moravcsik a bővítés vagy mélyítés 

dilemmájában egyértelműen a bővítés mellett teszi le voksát. Szerinte az Unió olyan stabil 

politikai és intézményi háttérrel rendelkezik, mely nem igényli a további mélyülést, de 

lehetővé teszi újabb országok felvételét, feltéve, ha ez a tagállamok érdekeit nem sérti. 

(Moravcsik 2006) 

                                                 
10 Mattli, W. (1999) The Logic of Regional Integration. Europe and Beyond. Cambridge, Cambridge University 
Press és Gstöhl, S. (2002) Reluctant Europeans. Norway, Sweden and Switzerland in the Process of European 
Integration. Boulder, CO: Lynne Reinner című munkái. 
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1. 5 AZ INTÉZMÉNYELVŰ MEGKÖZELÍTÉS  

A nyolcvanas években, a liberális kormányköziséggel egy időben jelentkezik, és újul meg az 

európai integráció intézményelvű megközelítése, az institucionalizmus, mely elmélet 

elsősorban az intézményeket, a közösségi intézményrendszer szerepét, annak változásait és 

szervezeti kérdéseit állítja vizsgálatai középpontjába. Simon Bulmer az elsők között hívta fel 

a figyelmet arra, hogy az integráció folyamatában a brüsszeli intézményrendszer nem csupán 

végrehajtó szerepet játszik, hanem aktív részese az európai egységesülésnek. Az európai 

intézmények, azok közül is elsősorban az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az 

Európai Bíróság fokozatosan önálló politikai erővé válnak, s erőteljesen befolyásolják a 

döntéseket. (Bulmer 1994) 

Ellentétben a korábbi teóriákkal az intézményelvű megközelítés az integrációnak nem a 

gazdasági, hanem a politikai aspektusát elemzi, mely szerint az integráció során a hatalom a 

nemzetállami szintről átkerül a közösségi intézményekhez. Az elmélet szerint, ahogy a 

nemzeti kompetenciák fokozatosan átruházásra kerülnek, úgy az Unió intézményei 

megerősödnek. (Palánkai 2005a) Az új institucionalizmus előretörése éppen akkor történt, 

amikor az Európai Unió addigi legnagyobb bővítésére készült. Az elmélet képviselői mindezt 

nem hagyhatták figyelmen kívül, így elemzéseik kiterjedtek a bővítésekre is, s törekedtek 

több, a bővítést alapvetően érintő kérdés megválaszolására.  

Először is azt vizsgálták, hogy milyen körülmények és indítékok játszottak abban szerepet, 

hogy az Unió döntése értelmében egyszerre 12 országgal kezdte meg a csatlakozási 

tárgyalásokat. Másodszor azt taglalták, hogy melyek voltak a fő jellemzői a Közösség és az 

egyes tagjelöltek tárgyalásainak, alkufolyamatainak. Harmadik tényezőként elemzéseik 

fókuszában a közép- és kelet-európai országokban végbemenő politikai- és gazdasági 

változások álltak. Ezt abból a szempontból tanulmányozták, hogy ezekre milyen hatással bír 

csatlakozásuk. A negyedik megközelítés közösségi oldalról vizsgálta a témát, s ennek során 

arra keresték a választ, hogy a 15-ről 27 tagúra bővülő Unióban milyen intézményi és 

szervezeti változásokra van szükség a kohézió megőrzéséhez.  

Az első két kérdés megválaszolása során arra a megállapításra jutottak, hogy az ilyen nagy 

arányú bővítést csakis ideológiai alapon lehet megmagyarázni. Álláspontjuk szerint a keleti 

régió Európa részeként osztozik azokban a közös normákban, amelyek az Unió alapját 

képezik, s ezért ezen szomszédos országokkal meg kell osztani az olyan európai értékeket, 

mint a demokrácia és a közös piac.  



 34 

A harmadik kérdéskör – vagyis az Unió hatásai a tagjelöltek gazdasági, politikai 

berendezkedésére – megválaszolásában nagyon eltérő feleleteket adnak az egyes szerzők. 

Schimmelfennig tevékenysége alapján a legáltalánosabban elfogadott nézet, hogy a 

rendszerváltó országokban a nyugati anyagi előnyök biztosítása a fő mozgatórugója az uniós 

normák elfogadásának és a csatlakozásnak.  

Az elmélet képviselői a legaktívabbak a negyedik kérdés megválaszolásában voltak, s 

számos tanulmány született a 27-tagúra bővülő Európai Unió intézményi változásaira, melyek 

valójában a Nizzai Szerződésben öltöttek testet, s melyek egyértelműen aláhúzzák a 

tagállamok kormányainak meghatározó döntéshozatali szerepét az európai integrációban. 

(Wiener – Diez 2004) 

1. 6 A KLASSZIKUS INTEGRÁCIÓELMÉLETEK ÉS A KELETI BŐVÍTÉS 

Az integrációs elméletek fenti összefoglalása is bizonyítja, hogy ezen klasszikus teóriák nem, 

vagy csak marginálisan foglalkoznak a Közösség földrajzi kiterjesztésével. Ezt támasztják alá 

napjaink teoretikusainak megállapításai is. Miles azzal a kritikával illeti az integrációs 

elméleteket, hogy azok nem képesek megérteni a bővítések átfogó sajátosságait és komplex 

hatásait. (Miles 2004) Ennél is tovább megy Schimmelfennig, aki egyenesen az elméletek 

„fehér foltjaként” beszél a bővítésekről.  

Mindez nem meglepő, hiszen az elméleti kutatások logikája szerint a Közösség 

létrejöttekor a megalapítás és az integráció megszilárdításának elemzése áll a vizsgálatok és 

elemzések központjában, s fel sem merül a további terjeszkedés kérdése. Ráadásul a 

klasszikus elméletek már elvégezték feladataikat és hanyatló ágban voltak, amikor a 

Közösség első bővülésére 1973-ban sor került. Ehhez még az is hozzájárul, hogy sem a 90-es 

években megújuló kohéziós elméletek, sem az a teoretikus vita, amelynek központjában a 

szupranacionális vagy kormányközi Európai Unió megteremtése áll, nem foglakozott a 

kérdéssel, ehelyett az integráció mélyítése mellett kötelezték el magukat.11 (Schimmelfennig – 

Sedelmeier 2002) 

A klasszikus integrációelméletek figyelme azért sem fordult a nyugat-európai modell 

kiterjeszthetőségének lehetőségei felé, mert ez egészen a közép-kelet-európai országok 

strukturális átalakulásáig, társadalmi, gazdasági és politikai berendezkedésének 

megváltozásáig nem merült fel. A rendszerváltásig ugyanis csak olyan államok csatlakoztak a 

Közösséghez, amelyek politikai berendezkedésük, gazdasági potenciáljuk és ideológiai 

                                                 
11 A mélyítés melletti elkötelezettséget támasztják alá az egységes Európai Okmány, a Gazdasági és Monetáris 
Unió és az Európai Unió létrejötte is. 
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hátterük alapján a kettéosztott kontinens „nyugati” felén helyezkedtek el, így integrálásuk 

nem okozott nehézségeket.  

A közép- kelet- és délkelet-európai térség jelentkezésével az Unió olyan váratlan 

helyzetben találta magát, melyre az integrációelméleteknek nem volt válaszuk, hiszen az 

eddigi integrációs és bővítési tapasztalatok nem voltak általánosíthatóak erre a térségre. 

(Balázs 2001) A keleti bővítés új feladatok elé állította az Uniót, mert egyrészről a centrum 

fejlődésétől leszakadt régió gazdasági modernizációjának előmozdítása és segítése, másrészt a 

kontinens újraegyesítése, harmadszor a térség szubregionális integrációjának facilitálása 

együttesen jelentkezett.  

A kiinduló problémát az jelentette, hogy az eddigi bővítések a résztvevő államok 

hasonlóságára épített. Ezt támasztja alá a neofunkcionalista iskola azon állítása, mely szerint 

az integráció olyan piacgazdaságok egyesítése, amelyek gazdasága nem különbözik 

erőteljesen egymástól. Ezt erősíti az is, hogy az eddigi bővítések a gazdaságilag hasonló, a 

tőkés piacgazdaság normái szerint működő szomszédos államok irányába mutattak. Ráadásul 

2004-ig nem csak gazdasági, hanem politikai berendezkedésüket illetően is hasonló államok 

szövetkeztek, hiszen a föderalista elméletek aláhúzzák az integrációban részt vevő államok 

polgári demokratikus berendezkedését.  

Ez áll a hátterében annak, hogy a keleti bővítéssel kapcsolatban a Közösség ragaszkodik a 

tagjelölteknél a demokrácia és pluralizmus, valamint piacgazdaság meglétéhez. A 

rendszerváltó országok mindkét téren jelentős előrelépést tettek. A 90-es évek elejére a régió 

országaiban egy-két kivétellel létrejött a demokratikus politikai berendezkedés és a gazdasági 

szerkezetváltás.12 Azon államok, ahol a nacionalista és konzervatív hagyományok még egy 

ideig akadályozták a demokrácia kialakulását – lásd Horvátország és a nyugat-balkáni 

államok nagy része – nem is váltak első körben az Európai Unió tagjaivá.  

Ezen rendszerbeli különbségek miatt a hagyományos föderatív jellegű, alapvetően 

intézményi-politikai integráció nem volt megvalósítható – bár a rendszerváltó országok 

vállalták volna a föderatív jellegű integrációt –, hiszen a jelentős gazdasági különbségek miatt 

az Unió működését veszélyeztető konfliktusok alakulhattak volna ki. Nem járható az a 

korábbi út sem, hogy a régió gazdaságát funkcionálisan integrálják, hiszen ehhez először ki 

kellett alakítani és működővé tenni a piacgazdaságot, megvalósítani a szerkezetátalakítást, a 

privatizációt, megoldani a foglalkoztatási nehézségeket, az árak, a bérek és a költségvetés 

                                                 
12 Itt nem ejtek szót arról, hogy a többpártrendszer kialakulása, a demokratikusan választott kormányok még nem 
jelentik a nyugati értelemben vett demokratikus működést, mint ez látható az átalakulásban élenjáró visegrádi 
országok jelenlegi nehézségeiben. 
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problémáit. A piaci viszonyok megteremtése alapvető kritériuma volt a keleti bővítésnek, 

szelektálásra adva lehetőséget a régió államai között, ugyanakkor, mint az ezen a téren jól 

teljesítő Horvátország esete is mutatja, nem minden esetben meghatározó. Balázs Péter szerint 

a rendszerváltó országok lényeges különbségei miatt a régió funkcionális integrálása sem volt 

azonos a korábbi bővítésekkel – ahol első lépésként minden esetben a gazdasági kohézió 

valósult meg, s erre építve a politikai –, mert jelenleg az Unió egyes pillérei fordított 

sorrendben kerülnek terítékre.  

A gazdasági és politikai berendezkedés eltérései miatt először – és legkönnyebben – a 

nemzetközi bűnözésből fakadó érdekazonosság következtében a 3. pillér területén értek el 

eredményt. Ezt követte a kül- és biztonságpolitikai együttműködés, melyet siettetett a korábbi 

bipoláris rendszer katonai, ideológiai szembenállásának felszámolási igénye, s csak ezen 

„politikai funkcionalizmus” tette lehetővé a funkcionalista elmélet spill over hatásának 

érvényesülését és kiterjedését gazdasági területekre is. A rendszerváltó országok gazdasági 

életében ugrásszerű változásoknak kellett lezajlaniuk ahhoz, hogy ezen politikai átgyűrűzés 

érvényesülhessen.  

A régió államai hármas gazdasági célt tűztek maguk elé. Először hozzá akartak jutni az 

átalakítást felgyorsító segélyekhez, támogatásokhoz, alapokhoz. Másodszor a létrejött 

aszimmetrikus kereskedelmi és gazdasági viszonyok minél előbbi felszámolása és az uniós 

piacokra egyenlő feltételekkel való kilépés megvalósítása kapott prioritást. A harmadik cél a 

külföldi tőkebefektetések feltételeinek megteremtése, mert a piacgazdaság kialakítása belső 

erőforrásból nem volt megvalósítható. Mindezek a lépések a régió funkcionális 

integrációjának mérföldköveit jelentették, s többé-kevésbé hasonló módon mentek végbe a 

térség országaiban, így az első körös csatlakozásból kimaradt Horvátországban is. (Balázs 

2001) 

A föderalista iskola szerint a nemzetállamiság megszüntetésének egyik szintje a 

szubregionális együttműködések kialakulása. Közép- és Kelet-Európában ezen föderális 

alapvetéssel kapcsolatban olyan ellentmondás tapasztalható, hogy amíg a térség országai az 

európai föderációt messzemenőkig támogatják, addig elutasítanak minden szubregionális 

együttműködést. A régió államainak, melyek most nyerték vissza teljes önállóságukat, több 

közülük most szerveződött újjá, vagy ekkor jött létre, természetes reakciója, hogy kialakuló 

identitástudatuk, az éppen megteremtődő nemzetállami struktúrájuk miatt nem kívánnak 

szövetségre lépni egymással.  

A regionális együttműködések kialakításával való szembenállásnak ezen kívül történelmi 

gyökerei is vannak, melyek az első világháborút lezáró békerendszerben keresendőek. 
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Ugyanakkor tapasztalniuk kellett, hogy az Unió részéről csatlakozásuk előfeltétele a 

jószomszédi viszony kialakítása, a vitás kérdések rendezése. Ezért ezen a téren a régióban a 

„követő funkcionalizmus” alapján indultak meg szubregionális együttműködések. A követő 

funkcionalizmus mindkét alapelve érvényesült a térségben, vagyis egyrészt nem szakadhat el 

a centrális integrációtól, másrészt fokozatosan valósul meg. A térségben létrejövő 

kezdeményezések – mint pl. a CEFTA, a visegrádi, a balti országok, a Közép-Európai 

Kezdeményezés, a Kárpátok Eurorégió, az Alpok-Adria Együttműködés – szorosan 

kapcsolódnak a centrumhoz és enyhítenek az államokat szétválasztó határok szorításán. 

Mindezek alapján világossá válik, hogy a klasszikus iskolák integrációs elméletei nem, 

vagy jelentős különbségekkel alkalmazhatóak Közép-Kelet- és Délkelet-Európa térségének 

csatlakozására. Összegezve ezen teóriák sajátos vonásait a keleti bővítéssel kapcsolatban, 

megállapítható, hogy a térség funkcionális integrálása fordított sorrendben folyik le, s 

sajátossága, hogy csak a politikai funkcionalizmus spill over hatásának köszönhetően terjed ki 

a gazdaság funkcionális integrálására. Fontos tényező, hogy az integráció az acquis 

communautaire alapján történik, s ez a szabályozási föderalizmus a gazdasági kohézió 

területén megy végbe. A térség szubregionális szerveződései alapvetően funkcionális 

gazdasági területen alakulnak ki, melyek mintakövetőek, a centrumot tekintik irányadó 

példának, így Közép- Kelet-Európa integrálásában az un. követő funkcionalizmus a jellemző.13 

(Balázs 2001) 

1. 7 KONSTRUKTIVIZMUS 

A klasszikus integrációelméletek mindezen hiányossága is szerepet játszott abban a 

nyolcvanas évek végétől végbemenő változásban, melyet a szakértők konstruktivista 

fordulatnak hívnak. Az új teória14 szakított a klasszikus elméletekre jellemző racionális 

döntések merev alkalmazásával. Az integráció és a további bővítések tekintetében a 

konstruktivizmus nem abból a tényből indul ki, hogy a kohézió résztvevőinek érdekei adottak 

és állandóak. Ellenkezőleg, ezeket változónak feltételezve, rámutat arra, hogy a változások 

okai az intézményi és szellemi környezet átalakulásában keresendőek, ezért az iskola 

vizsgálatának központjába ezek, valamint hatásaik kerültek. (Goldstein – Keohane 1993) 

                                                 
13 Balázs Péter következtései, és a kelet- és közép- európai országok integrációjának kialakított mátrixa 
Lindberg, Leon és Scheingold, Stuart Europe’s Would-be Polity (1970) New Jersey, Prentice-Hall, Englewood 
Cliffs munkájában az európai intézményi opciókról készített mátrixa alapján készült. 
14 A konstruktivizmus a nemzetközi kapcsolatok elméletében jelentkező ideológia, mely a 90-es években az 
Európa-tanulmányokra is jelentős hatással volt. 
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A 90-es években felgyorsuló bővítések során több elméleti munka is született, amelyek 

azonban általában egy-egy bővítési kör elemzésére vállalkoztak. Ezért is nagy jelentőségű 

Frank Schimmelfennig munkássága, mert a szerző nem csak a korábbi bővítések elemzését és 

összehasonlítását végzi el, hanem vizsgálatai alapján olyan megállapításokra is vállalkozik, 

melyek nem csak az Unióra vonatkoznak, hanem általánosíthatóak más regionális 

együttműködések kiterjeszthetőségét illetően is. 

Schimmelfennig szerint az Európai Unió bővítése olyan lassan megvalósuló, apró 

lépésekben végbemenő folyamat, melynek során a közösségi normák és szabályok 

fokozatosan és horizontálisan intézményesülnek. Ez a lépésről lépésre realizálódó folyamat 

hosszú időt ölel fel, mert már a csatlakozási kérelem benyújtása előtt elkezdődik, s nem 

fejeződik be a teljes jogú tagság elérésekor sem, hiszen a közösségi szabályok elfogadása és 

beépülése a tagjelölt országok jogrendszerébe nem megy egyik napról a másikra.  

A szerző a bővítésben a horizontális intézményesülést látja, vagyis a tagállamok és a 

csatlakozni kívánó országok közötti olyan kapcsolatot, mely végül elvezethet a bővítéshez. 

Ebből az aspektusból Schimmelfennig szóhasználatában a horizontális a Közösség bővítését 

jelenti, míg a vertikális integráció az Unió különböző szintjei közötti együttműködés 

megerősítését, az integráció mélyülését jelképezi. A horizontális és vertikális intézményesülés 

tehát valójában megfelel a bővítés és mélyítés napjaink legjelentősebb uniós dilemmájának. A 

horizontalitás elve szerint az intézmények a bővítés során változatlanok15 maradnak, csupán 

az intézményekben részt vevő szereplők köre bővül. Az intézményesülés egy állandó 

folyamat, mely bármely harmadik országgal kötött kapcsolat során jelen van, s különösen 

érzékelhető a csatlakozás időszaka alatt, hiszen ezen integrálódó államok fokozatosan 

fogadják el, és építik be saját jogrendszerükbe az uniós normákat és szervezeti szabályokat. 

(Schimmelfennig – Sedelmeier 2005)  

A bővítés ilyen értelmezése lehetővé teszi, hogy az az integrációs elméletekkel 

összekapcsolható legyen, s ez által kiszélesíthetővé válik a bővítés kérdéskörének 

tanulmányozása is. A bővítéssel foglalkozó szakirodalom ugyanis eddig alapvetően három 

kérdéskörre koncentrált, egyrészt a tagjelöltek érdekeire és az Unióhoz való hozzáállására, 

másrészt a tagállamok bővítéshez való viszonyára, harmadrészt a Közösség egészének 

bővítési szempontjait vizsgálta. Ha elfogadjuk a Schimmelfennig-féle definíciót, akkor ezt a 

                                                 
15 Ez nem jelenti azt, hogy az intézmények létszáma, a szavazati arányok az újabb szereplők miatt ne 
változnának. Ugyanakkor az intézmények ilyen jellegű megváltoztatása nem volt és ma sem egyszerű feladat, 
gondoljunk csak az „amszterdami maradékokra”, melyeket csak Nizzában sikerült feloldani, azt is úgy, hogy 
csak a 27 tagúra bővülő Közösségről rendelkezett. Tekintettel arra, hogy Bulgária és Románia 2007. január 
elsejei csatlakozásával az Uniónak 27 tagja van, így a további bővítések – pl. Horvátország csatlakozása - előtt 
szükség van az újabb intézményi reformokra. 



 39 

háromdimenziós vizsgálati mechanizmust kiegészíthetjük egy negyedik tényezővel, a bővítés 

folyamatának és hatásainak elemzésével, s tekintettel a rendszerváltó országokkal történő 

bővítés újszerűségére, éppen ezen szempont elemzése világít rá a különbségekre. 

1. Az első változó tényező a csatlakozó országok bővítéshez való hozzáállása, mely 

minden eddigi bővítési körben más és más volt. Itt a kiindulópontot annak a vizsgálata 

jelenti, hogy miért és milyen körülmények között kívánnak egyes államok a Közösség 

tagjaivá válni, milyen elvárásaik vannak és milyen előnyöket várnak a csatlakozástól. A 

kérdéskör tágabb értelemben magában foglalja a tagjelöltek intézményesülési 

folyamatának vizsgálatát kezdve a csatlakozási kérelem beadásától a csatlakozásig, illetve 

a tagállami normák nemzeti szinten történő teljes beépüléséig. 

2.  Ha a tagállamok oldaláról közelítjük meg a kérdést, akkor jól látható, hogy az 1957-es 

Római Szerződéstől kezdve mind az öt eddigi, sőt a jövőbeni bővülés esetében is, 

állandóan változott a tagállamok hozzáállása a bővítés kérdésköréhez. A későbbiekben a 

bővítési politika elemzése során ezt a függő változót is meg kívánom vizsgálni, s arra a 

kérdésre keresem a választ, hogy a bennlévők hogyan viszonyulnak a tagjelölt államokhoz, 

miért támogatják egyes országok belépését, és miért ellenzik másokét. 

3. Az egyes bővítések harmadik változó tényezője maga a Közösség, illetve a Közösség 

bővítési politikájának átalakulása. Az eddigi bővítések alapján jól látható, hogy egyre 

nehezebbé válik a csatlakozás. A Közösség bővítési politikáját két aspektusból lehet 

vizsgálni, a makrodimenzió és a szubsztantív dimenzió oldaláról. A makrodimenzió az 

Európai Unióra, mint politikaalkotóra tekint, s a bővítések során a Közösség egészének 

hozzáállását elemzi. Abból a szempontból foglalkozik a tagjelöltek kiválasztásának 

kérdésével, hogy a Közösség miért preferál egyes országokat, s miért utasít el másokat. 

Rámutat arra, hogy az Unió hozzáállása jelentős változásokon ment keresztül, mely 

legjobban az utolsó, a keleti, valamint a további bővítés esetén látható. Nem véletlen, hogy 

az utóbbi időben ezt figyelembe véve számtalan munka született16, de ezek nem adnak 

átfogó képet az összes bővítésről, hanem egy-egy esetet, főként az EFTA országok 

                                                 
16 A legjelentősebb munkák: Friis, Lykke (1988a) And they Were 15: the EU’s EFTA enlargement negotiations, 
Cooperation and Conflict. 33 (1): 81-107; Friis, Lykke (1988b) Approaching the „Third Half” of EU Bargaining 
– the Postnegotiation Phase of the „Europe Agreement Game”. Journal of European Public Policy 5 (2): 322-
328; Friis, Lykke (1988c) „The End of the Beginning” of Eastern Enlargement – Luxembourg Summit and 
Agenda-setting. European Integration Online Papers 2 (7); Schimmelfennig, Frank (2001) „The Community 
Trap: Liberal Norms, Rhetorical Action, and the Eastern Enlargement of the European Union. International 
Organization 55 (1): 47-80; Sedelmeier, Ulrich (2000) Eastern Enlargement: Risk, Rationality, and Role-
compliance. In: Maria Green Cowles – Michael Smith (eds) Risk, Reforms, Resistance, and Revival. Oxford, 
Oxford University Press, 164-185. 
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csatlakozását és a keleti bővítést elemzik. A másik lehetséges vizsgálati szempont, a 

szubsztantív aspektus, mely a közösségi politikák oldaláról közelíti meg a kérdést, 

bemutatja a közösségi normák és szabályok horizontális intézményesülését, magyarázatot 

keres arra, hogy miért különböznek a különféle politikaterületeken folytatott tárgyalások. 

Vizsgálja magát a bővítés tartalmát, azokat az eltéréseket, amelyek az egyes tagjelöltek 

előcsatlakozási feltételei között vannak, ábrázolja, és összehasonlítja az előcsatlakozási és 

csatlakozási folyamatok egyedi vonatkozásait. 

4. Végül a negyedik függő változó – mely eddig nem szerepelt a bővítések elméleti 

elemzéseiben –, maga a bővítés hatása. Ez nagy különbségeket mutat a Közösség térbeli 

kiterjesztésének egyes állomásai során, akár az újonnan csatlakozott országok, akár a 

tagállami, akár az uniós hatásokat vizsgáljuk.  

A Közösség esetében az egyes bővítések kapcsán felmerülő kérdések a hatalommegosztás és 

érdekviszonyok változásait, az identitás és uniós normák kérdéskörét, a hatékony működés 

problematikáját, valamint azt a lényegi dilemmát érinti, hogy vajon az újabb és újabb 

bővítések hogyan hatnak az integráció mélyülésére. A legfontosabb a horizontális 

intézményesülés megvalósulási folyamatának és annak az új tagokra gyakorolt hatásának 

vizsgálata. Ebben az esetben az alapvető kérdés az, hogy az új tagállamok életét mennyiben 

változtatja meg a csatlakozás, milyen átalakulást hoz identitástudatukban, érdek- és hatalmi 

viszonyaikban, vagyis hogy milyen körülmények között képesek az uniós normák és 

szabályok elfogadására. (Schimmelfennig – Sedelmeier 2002) 

1. 8 A KLASSZIKUS ÉS KONSTRUKTIVISTA ISKOLÁK BŐVÍTÉSRE VONATKOZÓ 

ELMÉLETEINEK KOMPARATÍV ELEMZÉSE 

A racionalista institucionalista megközelítés szerint a bővítés fő mozgatórugója akár a 

tagállamok, akár a tagjelöltek oldaláról közelítjük meg a kérdést a csatlakozás költségeit és 

hasznát veszi alapul, mely az érdekek és preferenciák mentén nagy eltéréseket mutathat. Ezzel 

ellentétben a konstruktivisták nem az anyagi érdekeltségeket tekintik a meghatározó elemnek, 

hanem a kulturális és ideológiai azonosságot, azt, hogy a tagok és tagjelöltek közös európai 

identitással, értékekkel, normákkal rendelkeznek. 

Helene Sjursen a Why expand? című munkájában az Unió szemszögéből vizsgálja a 

bővítéseket. A bővítés mellett szóló érveket három csoportba sorolja, így megkülönböztet 

pragmatikus, ideológiai-politikai és morális indítékokat. Az első két elem valójában 

megegyezik a racionalista és konstruktivista megközelítéssel. A pragmatikus álláspont szerint 
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a tagállamokat és tagjelölteket egyaránt az inspirálja, hogy a bővítés gazdasági, materiális 

hasznot eredményez és megnöveli a biztonsági faktorok számát. Az ideológiai-politikai érvek 

a közös „mi” érzésén, a közös értékeken alapulnak, míg a morális okok elsősorban arra 

vonatkoznak, hogy a Nyugat etikai kötelességének érzi a kontinens újraegyesítését és az 

elmaradott régiók felzárkóztatását.17 (Sjursen 2001)  

A bővítés vizsgálatára vonatkozó fentebb tárgyalt szempontok figyelembevételével, ha 

összehasonlítjuk a klasszikus és konstruktivista elméleti iskolák között a bővítés tekintetében 

kialakult álláspontokat, akkor lényeges különbségek körvonalazódnak közöttük. A klasszikus 

elméletek alapvetően két dimenzióból tanulmányozzák a bővítéseket. Először megkeresik a 

tagállamok és a csatlakozás előtt álló országok preferenciáit, majd ezután megvizsgálják a 

Közösség bővítési politikájának alakulását. A klasszikus elméleti iskolák ezen két szempont 

alapján fogalmazzák meg álláspontjukat a bővítésekkel kapcsolatban: 

1. A TAGÁLLAMOK ÉS TAGJELÖLTEK BŐVÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI 

A racionális döntésekre alapozó integrációs elméletek szerint a tagállamok és tagjelöltek 

egyaránt megfogalmazzák saját országukra nézve a bővítés előnyeit (hasznát) és hátrányait 

(költségeit). A problémát az jelenti, hogy ezek az előnyök és hátrányok sem időben, sem 

térben nem egyszerre, illetve egy helyen jelentkeznek, ráadásul a költség-haszon mérleget 

nem lehet kizárólag mennyiségi, vagy gazdaságossági szempontok alapján megállapítani. 

(Inotai 1997b) A költség-haszon elemzések során három kategóriát lehet megkülönböztetni: a 

csatlakozásból, a bővítési politikából, valamint az autonómia változásaiból eredő költségeket 

és nyereségeket. A csatlakozás költségei mind a tagállamok, mind a tagjelöltek számára a 

csatlakozás intézményesített, infrastrukturális, kommunikációs kiadásaiból adódnak, melyek 

csak később, a hatékony működés során térülnek meg.  

A bővítési politika a tagállamok számára azt jelenti, hogy az Uniónak javait az új tagokkal 

is meg kell osztania, melyet ellensúlyoz, hogy az újonnan csatlakozók is hozzájárulnak az 

integráció költségeihez.  

A bővítés a leendő tagállamok esetében a közös és közösségi politikák, szabályok 

elfogadását és annak költségeit hozza magával, melyért cserébe részesülnek ezek minden 

előnyéből. Az autonómia változása azért fontos tényező, mert a horizontális intézményesülés 

kapcsán jelentős átalakulások mennek végbe mindkét fél részéről. A tagállamoknak, melyek 

már korábban átruházták az Unióra a közösségi ügyek intézését, most egyenlő jogokat kell 

                                                 
17 Sjursen (2001) ezen, a bővítés mellett, illetve ellene szóló érveket Jürgen Habermas (1993) “On the 
Pragmatic, the Ethical and the Moral employments of Practical Reason” In: Justification and Application: 
Remarks on Discourse Ethics The MIT Press, Cambridge Mass című munkája alapján különbözteti meg. 
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biztosítaniuk az újonnan jövőknek a döntéshozatali mechanizmusban, amit kompenzál, hogy a 

bővítéssel az új tagállamok felett nagyobb ellenőrzést gyakorolhatnak. Az új tagállamoknak 

ugyan le kell mondaniuk jogosítványaik egy részéről, át kell ruházniuk bizonyos döntéseket a 

Közösségre, de ezen veszteségért cserébe részt vehetnek a döntéshozatali mechanizmusban.  

Az egyes klasszikus elméleti iskolák között nagy különbségek alakultak ki az államok 

költség-haszon elemzésének tekintetében. A neoliberális institucionalisták csupán az állam 

abszolút nyereségeit és veszteségeit veszik számításba, ezzel ellentétben a realisták az 

önállóság megmaradása és az ország nemzetközi szerepének, hatalmának növekedése 

szempontjából viszonyulnak a bővítéshez, s ha ezek teljesülnek, akkor a bővítés mellett 

voksolnak.  

A racionális döntéseket előtérbe helyező teóriák szerint az állam számára a döntő tényező 

csupán saját hatalma megerősítése, valamint autonómiájának megőrzése, de ezt nem más 

országok ellenében akarja megvalósítani. A tagállamok vezetői csak akkor mondanak le 

hatalmuk egy részéről a Közösség javára, ha az elsősorban gazdasági vonatkozásban, majd 

erre építve politikai téren is megszilárdítja saját országukban pozícióikat. (Mattli 1999) 

A racionalista iskolák különböző indítékokat sorolnak fel arra vonatkozóan, hogy miért 

akar valamely állam az integráció részévé válni. Elsőként az általános változók szerepét kell 

megemlíteni, hiszen a leggyakrabban hangoztatott érv a körülmények átalakulása, így a 

világgazdaságban, a tudományos-technikai életben, a biztonságpolitikában bekövetkező 

változások azok, amelyek indokolják az integráció bővítését. A világban végbemenő 

gazdasági összefonódás, a globalizáció, a nemzetállami szereplők háttérbe szorulása arra 

ösztönzi a kívülállókat, hogy csatlakozzanak az Unióhoz.  

A bővítés mellett voksolók másik érve a Közösségben végbemenő speciális változásokra, 

így az integráció mértékére koncentrál, s ennek alapján azt mondja, hogy minél mélyebb a 

kohézió, annál inkább vonzóbb külső országok számára. Harmadik döntő tényező az állam 

geopolitikai helyzete. Ha az ország – földrajzi elhelyezkedése miatt – kereskedelme 

elsősorban az Unióval bonyolódik le, gazdasága szorosan összefonódik vele, akkor ez 

ösztönzően hat a tényleges tagállami pozíció elnyerésére is, hiszen ez a tagállamok számára is 

kedvező.  

Az utolsó függő változó az ország berendezkedése és az abban bekövetkező változások. 

Döntő érv lehet a csatlakozás mellett, ha az állam stabil gazdasággal, vagy néhány igazán erős 

gazdasági ággal rendelkezik, mert ezek ösztönzik, vagy akár kényszeríthetik is az 

integrációra. Alapvetően igaz, hogy minél erősebben tőke- és exportorientált az ország, annál 

nagyobb az igénye az integrációra. (Schimmelfennig – Sedelmeier 2002) 
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2. A KÖZÖSSÉG BŐVÍTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI 

A klasszikus integrációs stratégiák szerint az Európai Unió bővítését addig kell folytatni, 

amíg az el nem éri optimális méreteit. Hol húzódnak ezek a határok? Erről napjainkban is 

folyik a vita, s a későbbiekben még vizsgálni fogjuk. Ugyanakkor látható, hogy a további 

bővítést, annak nagyságát két tényező is meghatározza. Egyrészt függ a tagállamok és jelöltek 

alkufolyamatának kimenetelétől, másrészt a döntéshozatali mechanizmus szabályaitól.  

Az első faktort vizsgálva, az Unió bővítése nem jelenti azt, hogy mindenki számára 

egyforma hasznot hoz. Azon tagállamok, amelyek számára a bővítés veszteséggel zárul, az 

újabb csatlakozást megelőző alkufolyamat során érdekérvényesítő tevékenységük 

következtében teljes kompenzációt csikarhatnak ki a bővítés nyerteseitől.  

A második tényező, vagyis az Unió döntéshozatali mechanizmusa vonatkozásában több 

biztosítékot is kiépítettek az elkövetkezendő bővítésekkel kapcsolatban. Általában véve az 

integráció kiterjesztésére csak akkor kerülhet sor, ha az összes tagállam elfogadja azt, ha 

konszenzusra jutnak. Ez a folyamat azonban az Unióban összetett és több dimenziója van, így 

az Európai Parlament abszolút többséggel hozzájárulását adja a Csatlakozási Szerződéshez18, 

melyet a Tanács egyhangúlag jóváhagy, majd a tagállami parlamenteknek és a tagjelöltek 

parlamentjeinek kell ratifikálniuk (vagy kötelező népszavazást elrendelniük) a csatlakozási 

szerződéseket.19  

Minderre azért is szükség van, mert a bővítés erőteljesen kihat az Unió közös és közösségi 

politikáira20, így az ezekben meglévő döntéshozatali mechanizmusok és szabályok is 

jelentősen megváltozhatnak, ráadásul a bővítés miatt átalakul az elosztórendszer működése is. 

Ezek a tényezők erőteljesen befolyásolják egyes országok csatlakozásának támogatását. 

(Schimmelfennig – Sedelmeier 2002) 

A konstruktivisták a klasszikus ideológiákkal ellentétben nem a bővítés egyes 

szereplőinek szemszögéből vizsgálják a folyamatot, hanem közösségi szinten folytatják 

polémiáikat. A konstruktivista intézményelvű megközelítés szerint a bővítést 

legerőteljesebben meghatározó tényező ideológiai és kulturális indíttatású, s további országok 

csatlakozása elsősorban azon múlik, hogy azok mennyire osztják az alapvető közösségi 

értékeket, mennyire részesei az európai identitásnak és kultúrának. A konstruktivisták a 

bővítés elméleti megközelítése során az identitás, az értékek és normák szemszögéből 

                                                 
18 Az Európai Parlament a bővítési folyamatban nem játszik döntő szerepet, ugyanakkor vétójoga miatt mégis 
meghatározó, hogy egyetért-e azzal. 
19 A tagállamok esetében is elképzelhető népszavazás tartása a bővítésről. 
20 Különösen igaz ez a Közös Mezőgazdasági és Kereskedelmi Politikára, valamint a közösségi politikák közül a 
Regionális Politikára.  
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vizsgálják a bővítési folyamatot. (Schimmelfennig 2001) A Közösség keleti bővítésében is 

meghatározó szerepet játszott ez a szociológiai aspektus, mely a rendszerváltó országok 

irányában való „kötelesség” és „szolidaritás” hangoztatásán alapult.  

Az Unió kötelességének érezte a kontinens mesterséges szétválasztásának megszüntetését, 

melyet a keleti országok integrációjának elősegítésével kívánt megoldani. Nem véletlen, hogy 

az 1997-es luxemburgi csúcson a keleti bővítésre úgy tekintettek, mint „egy új korszak 

hajnalára, mely végre véget vet a múltbeli megosztottságnak”. (Council 1997) Ezt a Közép- 

és Kelet-Európa a „mi” részünk koncepciót támasztotta alá a Parlament 1991-es jelentése is: 

„Mi itt Nyugat-Európában nem csalódhatunk abban a reményünkben, hogy segítségünkkel a 

kontinens keleti régiója is része lesz Európának. A mi felelősségünk abban rejlik, hogy 

mennyire tartunk ki az integráció bővítése mellett, melynek célja egy új európai identitás 

kialakítása.” (EP 1991) 

A közös identitás hangoztatása mind a tagjelöltek, mind a tagállamok oldaláról visszatérő 

eleme volt a 2004-es bővítésnek. Ennek igazolását mindkét oldalról a közös történelmi 

gyökerekben látták. Schöpflin György is arra helyezi a hangsúlyt, hogy a régió – különösen 

Közép-Európa – történelme során ugyanúgy felvette a latin kereszténységet, az Occidens 

részeként kialakultak a feudális viszonyok, a reneszánsz, a reformáció, az ellenreformáció és a 

felvilágosodás. (Schöpflin 1993) 

Az eddigi bővítések azt mutatják, hogy ha a harmadik állam minél erőteljesebben 

azonosítja magát a Közösséggel, elfogadja a közös értékeket, minél erősebbek kulturális, 

történelmi, kötődései, azonosak hagyományai a szervezettel, annál biztosabb, hogy a 

tagállamok hajlandóak intézményesített kapcsoltra lépni vele. A tagjelöltek oldaláról tekintve 

a kérdést, ha az ország civilizációs értelemben európai, elfogadja az Unió liberális és 

demokratikus értékeit, a közös és közösségi politikák normáit, akkor nagy esélye lehet a 

csatlakozásra. Általában megfigyelhető, hogy konstruktivista szemszögből tekintve a 

csatlakozás sokkal nagyobb dilemmát jelent a tagjelölt államok részéről, mint a tagok 

esetében. Ez érthető, hiszen a tagjelölteknél a csatlakozás az eddigi gazdasági és politikai 

orientációban való teljes irányváltást feltételezi, míg a tagállamok csupán a kohézió 

folytatását látják az újabb bővítésben.  

A konstruktivista iskola által prioritásként kezelt kulturális dimenzió Horvátország 

esetében azt jelenti, hogy mivel az állam mindig is az európai kulturális tér része volt, 

történelme, kultúrája, hagyományai, erős katolikus hite alapján megfelel mindazon 

kritériumoknak, melyek alapján az Európai Unió tagjává válhat. Ez a teória egybeesik a 
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horvátok erős identitástudatával, azzal, hogy sokkal inkább Közép-Európa részének, mintsem 

a Balkánhoz tartozónak érzik magukat.  

Összegezve látható, hogy a konstruktivisták a szociális identitás, az általános közösségi 

értékek és normák felől közelítenek a bővítéshez, és ellentétben a klasszikus elméletekkel 

nem a hatalommegosztásban végbemenő változásokra és az anyagi javak vizsgálatára 

helyezik a hangsúlyt. 

1. 9 AZ ELMÉLETI ISKOLÁK A KELETI BŐVÍTÉSRŐL 

A 2004 előtti bővítések tapasztalatai nem vagy igen kevéssé alkalmazhatóak a horvát 

csatlakozás tekintetében. Természetes, hogy a legtöbb a hasonlóság az EU ötödik, keleti 

bővítésével, így érdemes jobban kitekinteni ennek sajátosságira (2. fejezet) és az egyes 

elméleti iskolák erre vonatkozó megállapításaira. A keleti bővítés fókuszában az Unió 

politikái helyezkednek el.  

A rendszerváltó országok külpolitikai törekvéseinek középpontjában az euroatlanti 

integráció állt, melynek alapjául a konstruktivisták által hangoztatott közös identitástudat 

szolgált. A közép- és kelet-európai országok retorikájában meghatározó elem volt az 

„Európába való visszatérés” hangoztatása. Több szerző is kiemeli, hogy a liberális és 

demokratikus normák, a jogállamiság kiterjesztése a térségre a legfőbb feltétele nem csak az 

uniós, de más nemzetközi szervezethez való csatlakozásnak is. Ezt erősíti, hogy az elvégzett 

költség-haszon kalkuláció alapján sem elhanyagolható szempont a térség országai számára az 

Európai Unióhoz való csatlakozás. Ez nem csak a gazdasági közösség minden előnyének 

élvezetét, az egységes piacot, a külföldi tőkebefektetéseket foglalja magába, hanem 

beleszólást a költségvetésbe és az újraelosztó-rendszer szerinti részesedést a közös javakból. 

Mattli és Plümer a formális racionalista modell alkalmazásával a rendszerváltó országok 

uniós csatlakozásának legnagyobb előnyét a demokratikus viszonyok kiépítésében látja, 

(Mattli – Plümer 2005) míg a konstruktivista Schimmelfennig az Unió és a jelentkezők 

közötti érdekazonosságot, közös identitástudatot feltételezve mindkét fél számára a tagságból 

fakadó előnyöket és hátrányokat vizsgálja.  

Mindhárman amellett érvelnek, hogy az európai uniós tagság célja a gazdasági 

rendellenességek visszaszorítása, a valódi jólét maximalizálása. Egyetértenek abban is, hogy a 

demokratikus berendezkedésű államok könnyebben igazodnak a Közösség által támasztott 

feltételekhez, hiszen ahol továbbra is a demokrácia hiányával számolunk, ott a helyi 

érdekcsoportok saját hatalmuk megtartása és biztosítása érdekében ragaszkodnak a status quo-

hoz, és elutasítják a változásokat. Ezt a feltevést támasztja alá a Nyugat-Balkán egyes 
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államainak – Horvátországnak, Szerbia és Montenegrónak – helyzete és problémái a 

kilencvenes években. (3. és 5. fejezet) 

Csak kevés elméleti munka foglalkozik a keleti bővítéssel a tagállamok szemszögéből 

nézve, s ezek a művek is igen egyoldalúak, vagyis a racionalista felfogásnak megfelelően 

csupán a költség-haszon oldaláról vizsgálják a jelenséget. A tagállamok kormányai aszerint 

gyorsították vagy lassították a keleti bővítést, valamint aszerint válogattak a csatlakozásra 

váró országok között, hogy az ezen államokkal történő bővítés milyen anyagi haszonnal jár, 

hogy mennyire meghatározó a tagjelöltek geopolitikai helyzete saját államukra nézve, és 

milyen a szocio-gazdasági struktúrájuk.  

A keleti bővítéssel foglakozó elméleti írások elsősorban a makrodimenzió szemszögéből 

vizsgálják az Unió kiterjeszthetőségét, és a napvilágot látott kevés számú szubsztantív 

megközelítés sem ad választ arra, hogyan lehetne a kettőt együtt, komplex módon kezelni.  

Az elméleti kutatások középpontjában annak a megválaszolása áll, hogy milyen bonyolult 

folyamat során, hogyan határozza el a Közösség a csatlakozási tárgyalások megkezdését. A 

szakirodalom meglehetősen egységes abban, hogy a racionalista megközelítés nem ad választ 

erre a dilemmára.  

A konstruktivista iskola több oldalról, árnyaltabban közelíti meg a témát. Abból indul ki, 

hogy a gazdasági interdependencia az EU és a rendszerváltó országok között meglehetősen 

aszimmetrikus, így a tagjelöltek alkupozíciói nem megfelelőek a vonakodó tagállamok 

meggyőzésében. A Közösségen belül a keleti bővítés mellett voksolók (Anglia, Dánia, 

Németország) kisebbségben voltak, s ez sem kedvezett a csatlakozásnak. Mindez jól tükrözi 

azt a dilemmát, ami a keleti bővítést megelőzte. Lykke Friis és Anna Murphy a szociális 

normák fontosságát hangsúlyozzák, és kritikával illetik a nemzetek közötti alkufolyamatot, 

mely még a racionalista felfogást tükrözi. Aláhúzzák az Unió tárgyalási folyamatainak egyik 

nagy hátrányát, a nagyfokú bizonytalanságot, mely szerintük jelentős mértékben 

megakadályozza a résztvevőket érdekeik folyamatos érvényesítésében a csatlakozási 

tárgyalások idején. Kiemelten kezelik a tárgyalások összetettségét, az előző bővítésekből 

levonható tapasztalatok tanulmányozását és a bővítési folyamat átcsordulásának fontosságát. 

(Friis – Murphy 1999)  

A konstruktivista szemlélet szerint a bővítés során a releváns normák és ezek 

megvalósulása lesz a meghatározó. (Fierke - Wiener 1999; Schimmelfennig 2001; Sedelmeier 

2000) Ezen szempontból megkülönböztet liberális-demokratikus, páneurópai, valamint 

speciális értékközpontú megközelítést. Az elsőre Schimmelfennig szolgál példaként, aki a 

Közösség azon liberális értékeit és normáit helyezi előtérbe, melyek a Szerződésekben 
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rögzítettek és a csatlakozás előfeltételeiként is szolgálnak. A szerző elemezve az eddigi 

bővüléseket arra a továbbiakra is alkalmazható következtetésre jutott, hogy az adott állam 

minél közelebb áll az uniós normákhoz, annál nagyobb a valószínűsége csatlakozásának.21 

(Schimmelfennig 1998) A páneurópai megközelítés szószólója Friis, aki szerint a Luxemburgi 

Tanács döntése, mely szerint az összes kelet-európai állammal egy időben kezdik meg a 

tárgyalásokat és egyszerre, differenciálás nélkül integrálják a régió országait, a páneurópai 

identitáson alapult. (Friis 1988) Az Anna Murphyval írt közös munkájában is a szociális 

normák fontosságát hangsúlyozza. (Friis - Murphy 1999) Fierke és Wiener a NATO és az 

Európai Unió bővítési folyamata során elhangzó szóbeli ígéretek szerepét emeli ki, s példának 

az 1975-ös Helsinki Záróokmányt hozza, mely a nyugati demokratikus normák 

elterjesztésének ígéretével az európai megosztottság megszüntetésének első lépése volt. 

(Fierke – Wiener 1999)  

A harmadik, speciális értékközpontú megközelítést Sedelmeier adja azzal, hogy az 

Európai Unió egyéni felelősségére helyezi a hangsúlyt, mely szerint a Közösség feladata azon 

emberek és államok integrációs folyamatainak segítése, akik rajtuk kívülálló indokok, a világ 

kettéosztottsága miatt maradtak ki belőle. (Sedelmeier 2000) 

Összegezve elmondható, hogy az Európai Unió integrációs elméletei csak keveset 

foglakoznak a bővítés kérdésével, ráadásul a bővítések elméleti vizsgálatai is hosszú időn 

keresztül csak a gazdaságra fókuszáltak. A Közösség kezdetben gazdasági integrációként 

működött, így nem csoda, hogy a csatlakozások esetében is csak a gazdasági előnyöket és 

hátrányokat vették számításba. Maastricht után azonban az integráció mélyülésével egyre 

erőteljesebbé vált a politikai integráció, s így a bővítés faktorai is kitágultak, a gazdasági 

dimenzió csak egy lett a sok meghatározó tényező közül.  

A bővítéssel foglakozó elméletek közül a racionalista institucionalizmus a bővítés 

gazdaságpolitikai oldalát hangsúlyozza, s ezen belül az autonómia kérdéskörét, a csatlakozás 

után a kormányok újraválasztásának esélyeit és az egyes érdekcsoportok hatalmát vizsgálja. A 

konstruktivisták az alkalmazott politikatudomány olyan tényezőit is fontosnak tartják, mint a 

nemzeti identitás és a kontinenst összetartó kollektív európai identitás. Mindkét nézet által 

megnevezett paradigmák fontosak a további bővítések eldöntésekor. Az EFTA országok 

csatlakozásakor nagyobb hangsúlyt kaptak a racionalista érvek, míg a keleti és további 

bővítéseknél a konstruktivista felfogás. Az EFTA országok csatlakozásakor fel sem merült az, 

                                                 
21 A szerző vizsgálatait és megállapításait nem csak az Európai Unióra vonatkoztatta, hanem más 
szervezetekhez, így a NATO-hoz, vagy az Európa Tanácshoz való csatlakozás esetére is kiterjesztette. Ennek 
eredményeit a „The EU, NATO and the Integration of Europe. Rules and Rhetotic.” Cambridge, Cambridge 
University Press 2003 című munkájában foglalta össze.  
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hogy demokratikus berendezkedésük, vagy gazdasági kapacitásuk ne felelne meg az uniós 

normáknak, ugyanakkor a csatlakozás időzítése, és a népszavazások kimenetele meglehetősen 

kérdéses volt.  

Ezzel pontosan ellentétes folyamat figyelhető meg a rendszerváltó országok esetében, 

vagyis sem az időzítés, sem a népszavazások kimenetele nem jelentett nagy kihívást, de annál 

inkább problematikus a demokrácia és piacgazdaság érvényesülése. Ez a példa is mutatja, 

hogy a bővítések elméleti vizsgálatai más és más tényezőkkel találják szembe magukat, ezért 

nehezen összehasonlíthatóak az egyes körök, még kevésbé lehet általánosítani, és egységes 

mechanizmusokra rámutatni.  

Tekintettel arra, hogy az elemzések általában egy-egy esetre vonatkoznak, így szükség van 

a bővítés elméleti kutatásainak kiterjesztésére, az egyes csatlakozások összehasonlító 

elemzésére, valamint olyan ez idáig elhanyagolt dimenziók kutatására, mint a tagállamok és 

tagjelöltek politikája, a szubsztantív dimenzió és a bővítés hatásainak vizsgálata. 
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2. AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSI POLITIKÁJA 

2. 1 AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSI POLITIKÁJÁNAK FOGALMI TISZTÁZÁSA 

Az előző fejezetben vázolt elméleti alapvetés, az Unió eddigi bővüléseinek elemzésével és a 

múltbeli tanulságok megfogalmazásával ebben a részben arra a kérdésre keresem a választ, 

hogy vajon hol húzódnak a határai az európai integráció hármas feladatkörének, a 

mélyítésnek, a bővítésnek és az integráció kiteljesedésének (completing). (Faber – Wessels 

2006) Vannak-e a Közösség bővítési politikájának alapvetései, állandó elemei, s az eddigi 

tapasztalatok alapján kiszámítható-e a további bővítés? Milyen változásokon ment keresztül a 

bővítési politika, s ezeknek milyen indítékai voltak? Miért jelent fordulópontot a keleti 

bővítés, s az ekkor kialakult normák érvényesek maradnak-e a további csatlakozások esetében 

is? Vajon Horvátország kapcsán mindebből levonhatóak-e messzemenő következtetések? 

Ezen kérdések megválaszolása nélkül nem érthetjük meg a horvát csatlakozási folyamatot, 

annak nehézségeit, buktatóit.  

Mindenekelőtt a bővítés fogalmának meghatározásával kívánom kezdeni, s tisztázni 

szeretném, hogy mit is értünk a Közösség bővítésén. Annak ellenére, hogy magával a 

bővítéssel foglalkozó szakirodalom igen széles, konkrét definíciót kevés esetben találunk, s ha 

igen, akkor is meglehetősen eltérő megközelítések látnak napvilágot. 

A legegyszerűbb értelmezés szerint – mely nem csak az EU-ra vonatkoztatható – a bővítés 

általában olyan folyamat, melynek során egy kívülálló valamely nemzetközi vagy regionális 

szervezet tagja lesz.  Glenn szerint a bővítés olyan formális folyamat, mely során egy 

harmadik fél számára lehetővé válik a taggá váláshoz vezető tárgyalások megkezdése és 

lefolytatása. (Glenn 2003) Mindkét definíció túlságosan leegyszerűsítve és egyoldalúan kezeli 

a bővítést, ugyanis az integrációval foglalkozó szakértők szerint az uniós bővítés ennél 

komplexebb folyamat. 

Több szerző is azt hangsúlyozza, hogy a bővítés az Unió kifele irányuló 

cselekvőképessége (Ginsberg 1989; Grabbe 2000; Hill 2000), míg mások olyan 

politikaformáló- és átalakító (polity-building és polity-transformation) folyamatként 

ábrázolják, mely az európai integráció szerves része. 22(Schmitter 1996b; 2002; Monar 2000; 

Pierson 1995; Zielonka 2001.) 

                                                 
22 Ginsberg, Roy (1989) Foreign Policy Actions of the European Community: The Politics of Scale (Boulder: 
Lynne Rienner); Grabbe, Heather (2000) “The Sharp Edges of Europe: Extending Schengen Eastwards,” 
International Affairs, Vol. 76, No. 3, 519-36.; Hill, Christopher (2000) “The Geo-political Implications of 
Enlargement,” EUI working paper, RSC No. 2000/30.; Schmitter, Philippe (1996) “Imagining the Future of the 
Euro-Polity with the Help of New Concepts,” in Gary Marks, Fritz Scharpf, Philippe C. Schmitter and Wolfgang 
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Grabbe számos munkájában azt is kiemeli, hogy egészen a hidegháború végéig a 

Közösség elsősorban gazdasági integráció volt, de az 1990-es évektől kezdve egyre 

jelentősebb külpolitikai tényezővé vált. A Közösség kiterjedése és súlya a bővítésekkel 

tovább nő, gazdagabb kereskedelmi szövetséggé, nagyobb piaccal és erősebb gazdasági 

hatalommal rendelkező regionális szereplővé formálódik. (Grabbe 2003a) 

Sedelmeier szerint a bővítés nem más, mint az Unió stabilitásának és megerősítésének 

módja, melynek során a közösségi normákat, szabályokat és értékeket transzferáljuk, ezek 

átvételére és alkalmazására ösztönözzük a harmadik országokat. A bővítés tehát egyrészt az 

EU által alkalmazott olyan eszköz, mely biztosítja a perifériáján a biztonságot és stabilitást, 

így nem más, mint a külpolitika egyik megnyilvánulási formája. Másrészt nem hagyható 

figyelmen kívül a bővítés szociális, normatív faktora sem, mely az uniós identitás 

kiszélesítését, valamint az alapvető emberi jogok és demokratikus értékek térbeli kiterjedését 

is magával hozza. (Sedelmeier 2003) 

Az első fejezetben ismertetett konstruktivista szemlélet egyik doenje, Schimmelfennig 

adja a bővítés értelmezésének egyik legárnyaltabb és a változásokat is magában foglaló 

megfogalmazását. Ezek szerint az Európai Unió bővítése olyan lassan, apró lépésekben 

lezajló folyamat, melynek során a közösségi normák és szabályok fokozatosan és 

horizontálisan intézményesülnek. A megvalósítás már a tárgyalási szakaszban elkezdődik, s 

még a teljes jogú tagság elérése után is tart. A bővítés nem más, mint egy horizontális 

intézményesülés, vagyis a tagállamok és a csatlakozni akaró országok közötti olyan egyre 

kiteljesedő kapcsolat, mely végül elvezethet a bővítéshez. (Schimmelfennig – Sedelmeier 

2005) Schimmelfennig szerint a bővítési folyamathoz négy alapvető esemény kapcsolható. Az 

intézményesülés az első lépcsőfok, melynek során az Unió és egy harmadik ország között 

létrejön a kapcsolatfelvétel és párbeszéd. Ezt követi a csatlakozási kérelem benyújtása, majd a 

bővülési folyamat legfontosabb része, a tényleges csatlakozás. A negyedik lépés az Unió 

történetében elméleti, hiszen a Közösség dönthet a kizárásról is. (Schimmelfennig 2005) 

Gazdag Ferenc szerint a bővítés az Európai Unió második pillérének, a Közös kül- és 

biztonságpolitikának a meghatározó eleme és egyik legfontosabb területe, mely nem 

vonatkozik minden európai államra. A Közösségen kívüli országok esetében két 

                                                                                                                                                         
Streek (szerk.), Governance in the European Union (London: Sage); Monar, Joerg (2000) Enlargement-Related 
Diversity in EU Justice and Home Affairs: Challenges, Dimensions and Management Instruments (The Hague: 
Scientific Council for Government Policy); Pierson, Paul (1995) “The Path to European Integration: A 
Historical Institutionalist Perspective,” Centre for European Studies working paper, Boston: Harvard, No. 58.; 
Zielonka, Jan (2001) “How New Enlarged Borders will Reshape the European Union,” Journal of Common 
Market Studies, Vol. 39, No. 3 (September 2001), 507-36. 
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megnyilvánulási formája létezik, egyrészt a teljes jogú tagság (the prospect of membership) és 

a 2004 májusában meghirdetésre kerülő Európai Szomszédsági Politika (European 

Neighbourhood Policy). Előbbi alá tartozik Horvátország és a többi nyugat-balkáni állam, 

valamint Törökország (mely esetében újabb fogalom, a stratégiai partnerség is felmerült). 

Utóbbi – mely nem tartalmazza az uniós tagság ígéretét – a Közösség határain található 

államokban a fejlődés elősegítését és stabilitás megteremtését támogatja, mélyebb politikai 

kapcsolatok vagy gazdasági integráció nélkül. Ide sorolhatóak a keleti államok – így 

Belorusszia, Moldávia, Ukrajna és Oroszország – és a Mediterrán Térség, ahol a Barcelonai 

folyamat, majd annak újjáélesztése, az Unió a Mediterráneumért (részletesen 3. 1. 1 fejezet) 

keretében az EU segíti a kapcsolattartást a Földközi-tenger medencéjében található EU-

tagállamok és a partner-országok között.  

Mindez azt tükrözi, hogy az Unió a további bővítések során új és véglegesnek tekinthető 

tárulási formák megvalósításán fáradozik, mely egyrészt jobban megfelel a kevésbé fejlett 

államok részleges integrálásának, de nem jelentenek teljes tagságot, másrészt a Közösséget 

sem terhelik meg sem gazdaságilag, sem szociálisan, sem politikailag.23 

Munkámban a fenti szempontok figyelembevételével foglalkozom a Közösség térbeli 

kiterjesztésének problematikájával. Ennek alapján az általam használt értelmezés szerint a 

bővítés meghatározó elemei a folyamatosság, a fokozatosság és a horizontális 

intézményesülés. A Közösség bővítése a regionális integráció olyan lényeges eleme, mely 

nem csak az Európai Unió külső cselekvőképességét növeli meg, hanem alapvető belső 

intézményi, gazdasági, kulturális változásokat eredményez, s növeli a közös politikák 

kiterjesztésének és elmélyítésének lehetőségeit. 

2. 2 AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSEI 

A Közösség történetét végigkísérik a bővítések, melyek mindig is erősítették a kontinens 

biztonságát, elősegítették azt, hogy a Közösség súlya a nemzetközi politikában és a globális 

gazdasági rendszerben egyre jelentősebbé váljon. A bővítések nem csak külpolitikailag 

erősítették a Közösséget, hanem belsőleg is, hiszen általában együtt jártak az integráció 

mélyülésével is, elősegítették a kohéziót, a szervezet konvergenciáját. (Avery – Cameron 

2001; Inotai 1997b) 

A bővítés bár folyamatos volt, mégis kronologikusan két jól elkülöníthető szakaszra 

osztható.  

                                                 
23 Gazdag Ferenc interjú alapján 
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Az első etap 1973-ban kezdődik és az 1995-ös bővítésig tart. Ebben a periódusban csak olyan 

országok csatlakoztak a Közösséghez, amelyek a vasfüggönytől nyugatra helyezkedtek el, s 

amelyek politikai és gazdasági berendezkedése többé-kevésbé hasonló volt, hiszen 

működésük demokratikus alapelveken nyugodott, s tőkés piacgazdasággal rendelkeztek. 

Ebben a szakaszban négy alkalommal került sor az integráció kiterjesztésére. A folyamat 

számtalan kérdést, vitát generált, de ténylegesen soha nem kérdőjeleződött meg 

szükségessége. Annyira, hogy az EK még olyan országokkal is aláírta a Társulási 

Szerződéseket, mint Törökország (1963), Málta (1970) és Ciprus (1972), amelyek messze 

álltak az európai normáktól. (Wallace, William 2002) 

A második periódus a rendszerváltással indul, s valójában nagy dilemmát jelent ma is a 

Közösség számára. Ezt tükrözi az is, hogy hosszú ideig nem tudott mit kezdeni és egységes 

álláspontot kialakítani az ajtaján kopogtató volt szocialista országokkal, hiszen 1993-ig tartott, 

amíg elhatározta a keleti bővítést és további öt évig, amikor ténylegesen elkezdődhettek a 

csatlakozási tárgyalások. A probléma gyökerét az jelentette, hogy ezen államok instabil 

politikai berendezkedése, a demokratikus átalakulás és tőkés piacgazdaság létrejöttének 

befejezetlensége miatt az Unió félelemmel tekintett ezen országokra. Alátámasztotta ezt, hogy 

a jelöltek éppen az Unióhoz való csatlakozástól remélték a rendszerváltás mielőbbi 

véghezvitelét és a gazdasági szerkezetátalakítást. Balázs Péter szerint „az Európai Unió keleti 

irányú bővítése nem az eddigi integrációs terjeszkedés egyszerű folytatása, hanem új 

integrációs nyitánynak tekinthető”. (Balázs 2001) 

A Bizottság akkori elnöke, Jacques Santer a bővítés mellett tette le voksát 1997-es 

nyilatkozatában. Szerinte a bővítés „történelmi fordulópontot jelent Európa számára, olyan 

lehetőséget, amely növeli biztonságát, gazdasági potenciálját, kulturális sokszínűségét és a 

világban betöltött szerepét.” (Santer 1997) Nem az volt tehát a kérdés, hogy a vasfüggöny 

mögötti rendszerváltó országokban támogassák-e visszafordíthatatlanná téve az átalakulási 

folyamatot, hogy segítsenek-e ezen államoknak beintegrálódni az egységes európai térbe, 

hanem három stratégiai csomópontra, a mikor, a kivel és milyen feltételekkel kérdésekre 

keresték a választ.24  

Az Európai Unió bővítési tapasztalatai meglehetősen nagyok, hiszen ez idáig túl van 23 

sikeres csatlakozási tárgyaláson,25 s 21 ország csatlakozott már a Közösséghez, mely 5 

hullámban valósult meg. Az első 1973-ban Nagy-Britannia, Írország és Dánia integrálását 

hozta. 1981-ben került sor Görögország, majd 1986-ban Spanyolország és Portugália 

                                                 
24 Györkös Péter interjú alapján 
25 Norvégia két esetben is hiába kapott zöld utat, a helyi népszavazás nemleges választ adott. 
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belépésére, mely három államot gyakran együtt is emlegetve a „déli vagy mediterrán” 

bővítésnek hív a szakirodalom. Sajátos része ennek a folyamatnak a Közösség első tényleges 

keleti irányba történő kiterjedése 1990-ben a német egyesítés kapcsán, melyre úgy 

tekinthetünk, mint egy tényleges csatlakozás nélküli bővülésre, ezért a szakirodalom nem is 

számítja annak, hiszen öt csatlakozási hullámról beszél. A következő állomást az EFTA 

országok jelentették, amelyek a készülő egységes piac előnyeiből kimaradva sorban jelezték 

belépési szándékukat. Először Ausztria 1989-ben, majd az Európai Gazdasági Térség 

keretegyezményének tárgyalási tapasztalatai alapján Svédország és Finnország is tagsági 

kérelmet nyújtott be, s 1995-től az EU tagjává vált.  

Ezen csatlakozások kapcsán minden esetben kiújult a vita a bővítés és mélyítés 

relációjában. Minden bővítéskor felerősödött az a félelem, hogy a Közösség gyengébb lesz, a 

kohézió kisebb és veszélybe kerülhetnek az eredeti célok és identitás, de soha nem olyan 

erővel, mint a keleti bővítés kapcsán. Minden tagfelvétel után napirendre kerültek bizonyos 

intézményi reformok és a közös politikákban történő változtatások szükségessége, de a 2004-

es csatlakozáskor ezek is hatványozottan jelentkeztek. Az utolsó, ötödik bővítés sajátossága, 

hogy differenciált, és valójában két fázisban történt. Először 2004-ben 8 kelet-európai ország, 

valamint Ciprus és Málta, majd 2007. január elsejétől Románia és Bulgária váltak a Közösség 

tagjaivá. (Avery – Cameron 2001; Wallace, William 2002) 

A bővítések első, 1995-ig tartó szakasza és a keleti bővítés között természetesen vannak 

hasonlóságok is. A Közösség magjánál fejletlenebb országok csatlakozásának fő szempontja 

véleményem szerint mindig is ugyanaz volt. A tagjelöltek modernizációjuk és biztonságuk 

zálogát látták az Unióban, s ez legalább annyira érdekében állt a tagállamoknak is, hiszen 

számukra a kontinens biztonsága elsőszámú prioritás, mely nem garantálható a közép- és 

kelet-európai térség modernizációja nélkül. A bővítések hátterében a biztonságpolitikai célok 

mellett, kiemelkedő szerepet játszanak a gazdasági előnyök, a nagyobb piac kínálta 

lehetőségek, melyek lehetővé teszik a fenntartható fejlődést s az Unió pozícióinak megőrzését 

a növekvő világpiaci versenyben. Nem elhanyagolhatóak a politikai indítékok sem, de amíg 

ezeket korábban elsősorban nemzetközi érdekek határozták meg, mára a tagállamok belső, 

különösen biztonsági, biztonságpolitikai megfontolásai húzódnak meg a háttérben.  

Igaz minden eddigi bővítés esetében, hogy a gazdasági és politikai érdekek 

összefonódnak, mert minél stabilabb gazdasággal rendelkezik a tagjelölt állam, annál erősebb 

a politikai akarat a bővítésre, hiszen a csatlakozás több előnnyel és alacsonyabb költséggel 

jár. A hasonlóságok között tarthatjuk számon azt is, hogy a később csatlakozó országok – 

kivéve az EFTA-tagállamokat – a Közösségnél alacsonyabb gazdasági fejlettséggel 
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rendelkeznek, ezért felzárkóztatásuk, a gazdaság fejlesztése összefonódik a piaci integrációs 

folyamattal.  

Abban azonban már eltérés mutatkozik, hogy ennek az uniós fejlesztésnek a mértéke jóval 

kisebb a keleti bővítésnél, s ráadásul a régió felzárkózásának meg kell valósulnia még a 

csatlakozás előtt. A 2004-es bővítés soha korábban nem tapasztalt kihívás elé állította az 

Uniót, s olyan paradoxonokat eredményezett, melyek indirekt módon kihatnak a további 

bővítésekre is. A keleti bővítés során beigazolódott, hogy minél később csatlakozik egy állam 

az Unióhoz, annál fejletlenebb az adott ország, így hosszabb ideig tart, és komplikáltabb lesz 

a felzárkózási folyamata.  

Mindebből levonható az a következtetés, hogy az Unió fejlődésével, az egyre 

komplexebbé váló intézmény- és jogrendszere, valamint közpolitikái bővülése és elmélyülése 

miatt a csatlakozás is egyre nehezebb lesz és egyre hosszabb ideig tart, s ez új problémák 

kialakulásához vezet.26 Végül paradox helyzetet teremt az a körülmény is, hogy minél 

fejlettebb az EU, a nettó befizetők annál kevésbé hajlandóak az új tagok támogatására. Ezek a 

negatív tényezők összeadódnak, gerjesztik egymást – s máris jól láthatóak a horvát 

csatlakozás nehézségeiben27 –, ezért legkésőbb az EU-28 után a Közösségnek újra kell 

gondolnia bővítési stratégiáját. (Ágh 2006b) 

Az ezredforduló nem csak Európán belül hozott olyan látványos változásokat, melyek 

alapvetően átalakították a bővítési folyamatokat, hanem a nemzetközi környezetben is. A 

globalizáció és az egyre erősödő gazdasági verseny újabb kihívások elé állítja az Európai 

Uniót, mely kettős szorításban – kínai és amerikai – van, és ha nem akar lemaradni a 

világméretű versenyfutásban, akkor válaszolnia kell ezekre. A Közösség 1995-ig tartó 

bővítési folyamata valójában az integráció belső megerősödését segítette, „belügy” volt, de a 

keleti és további bővítések távolabbi dimenziókat feltételeznek, hiszen globális hatással 

bírnak. A kérdés az – és a további bővítések esetében is feltehetően ez lesz, különösen, ha 

Törökországra gondolunk –, hogy a megnövekedett Európai Unió képes lesz-e ezzel a 

lépésével javítani világméretű versenyképességét. (Inotai 1997a) 

 

                                                 
26 Gondolok itt olyan rendkívül gyorsan változó politikákra, mint a környezetvédelem, kisebbségvédelem, nemek 
egyenjogúsága, multikulturalizmus, vagy az információs társadalommal összefüggő kérdések. 
27 Ha megvalósul a mai előrejelzés és Horvátország 2009-re befejezi a tárgyalásokat, akkor várhatóan 2011-ben 
a magyar elnökség idején teljes jogú taggá válhat, mely azt jelenti számára, hogy először a rá is vonatkozó 
költségvetésbe csak 2013-ban lesz beleszólása. 
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2. 3 AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
28

  

A 2004 előtti és az azt követő bővítések összehasonlítása során a fenti hasonlóságok mellett 

azonban szembetűnőbbek azok a különbségek, melyek a csatlakozás kritériumának, feltétel-, 

jog- és intézményrendszerének átalakulásában, a bővítés idősíkjának és térbeliségének 

sajátosságaiban érzékelhetőek. A bővítést meghatározó változók számbavételekor nem 

elhanyagolhatóak a volt szocialista országok különböző gazdasági, társadalmi és politikai 

viszonyai, valamint a jelentkezők nagy száma, mely a korábbiaktól eltérő, újfajta eljárás 

kialakítását tette szükségessé.  

Ezt támasztja alá a bővítés jogi szabályozásának nyomon követése, mely jogszabályi 

háttér rendkívül komplex és állandóan változó tényezőként határozza meg az újabb 

tagállamok felvételét. Az alábbiakban a Szerződések bővítésekre vonatkozó előírásainak, a 

bővítési kritériumoknak és szabályoknak, a csatlakozási folyamatban résztvevők körének és 

szerepének, valamint a bővítés menetrendjének változásait elemezve kívánom igazolni a 

feltételek folyamatos átalakulását és nehezedését. Bemutatom, hogy melyek azok a visszatérő, 

minden bővítésnél alkalmazott, tradicionális elemek, amelyek iránymutatóak a horvát 

csatlakozás esetében is, és melyek azok a később, különösen a 2004-ben belépő országoknál 

megfogalmazott normák és új szabályzók, melyek szintén kihatással lesznek Horvátországra 

és a többi nyugat-balkáni állam integrációjára. 

2. 3. 1 A BŐVÍTÉS A SZERZŐDÉSEK TÜKRÉBEN 

Az alapításkor hat taggal bíró Közösség mára 27 tagúvá nőtt, s a folyamatnak még nincsen 

vége. Felmerül a kérdés, hogy milyen szempontok, kritériumok alapján csatlakoztak az újabb 

és újabb országok, s vajon milyen joganyag állt az eddigi bővítések hátterében. 

Általánosságban elmondható, hogy vannak bizonyos visszatérő, minden bővítést megalapozó 

normák, ugyanakkor jól látható a szabályozók folyamatos változása, új és új kritériumok 

megjelenése, a feltételrendszer nehezedése is.  

Ez azt jelenti, hogy az alapvetések, a fő stratégia kialakítása már az első csatlakozás 

kapcsán megtörtént, ugyanakkor a normarendszer folyamatosan pontosításra került, s ezen 

                                                 
28 A bővítés jogi hátterének áttekintését a Szerződések mellett több irányadó munka is segítette: Avery, Graham 
– Cameron, Fraser (2001) The Enlargement of the European Union. Sheffield Academic Press; Hoffmeister, 
Frank (2002) Changing Requirements for Membership. In: Ott, Andrea - Inglis, Kirstyn (szerk.): Handbook on 
European Enlargement, The Hague: T. M. C. Asser Press, Hillion, Christophe (2002) Enlargement of the 
European Union: A Legal Analysis. In: Arnull, Anthony - Wincott, Daniel (szerk.): Accountability and 
Legitimacy in the European Union, Oxford: OUP, Kende Tamás – Szűcs Tamás (2002) Európai közjog és 
politika. Osiris Kiadó, Bp.; Kochenov, Dimitry (2005) EU Enlargement Law: History and Recent Developments: 
Treaty – Custom Concubinage? In: European Integration online Papers (EIoP) Vol. 9 (2005) N° 6; 
http://eiop.or.at/eiop/texte/2005-006a.htm 



 56 

kiegészítések mentén, a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva valósult meg a 21 

ország csatlakozása.A bővítések jogi hátterét alapvetően a Szerződésekben megfogalmazott 

passzusok adják, melynek megteremtése öt lépcsőfokban valósult meg.  

Már az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó Párizsi Szerződés 98. cikkelye 

kimondta, hogy bármely európai állam csatlakozhat a szervezethez, s a végrehajtást teljes 

egészében a Tanácsra bízta.29  

A második lépcsőfokot a Római Szerződés jelentette, melyben érvényben maradt az 

ESZAK 98. cikkelye, de kibővült az Európai Gazdasági Közösség 237. és az Euratom 205. 

paragrafusával. A három szabályozót azért tartották szükségesnek, mert a tagjelölteknek 

mindhárom szervezethez egyszerre, de külön - külön kellett csatlakozniuk.  Az EGK 237. 

cikkelye úgy rendelkezett: „Bármely európai állam kérheti felvételét a Közösségbe. Kérelmét 

a Tanácshoz kell benyújtania, amely a Bizottság véleményének kikérését követően arról 

egyhangúlag határoz. A felvétel feltételeit és e szerződésnek a felvétel miatt szükségessé váló 

kiigazításait a tagállamok és a felvételét kérő állam közötti megállapodás rendezi. Ezt a 

megállapodást alkotmányos követelményeinek megfelelően valamennyi szerződő államnak 

meg kell erősítenie.” (Római 1957) Jól látható, hogy a Római Szerződés a kormányköziség 

irányába mozdult el, hiszen a tagállamok jelentős felhatalmazást kaptak a csatlakozási 

folyamatban. Ez a kitétel változatlan maradt az Egyesítési Szerződésben is.  

Ugyanakkor a három érvényben lévő szabályozás egymásnak ellentmondó eszközeivel 

(nemzetek feletti és kormányközi) megnehezítette a mindennapi alkalmazást, s ezt az űrt 

hivatott kitölteni a bővítések kapcsán fokozatosan alakuló szokásjog, melynek szerepe 

minden, az első bővítést követő alkalommal látható. 

A harmadik változtatás az Egységes Európai Okmányban fogalmazódott meg, mely az 

EGK-Szerződés 237. cikkének első bekezdése helyébe a következő rendelkezést léptette 

életbe: „Bármely európai állam kérheti felvételét a Közösségbe. Kérelmét a Tanácshoz kell 

benyújtania, amely a Bizottsággal folytatott konzultációt és az Európai Parlament tagjainak 

abszolút többségével elfogadott hozzájárulását követően arról egyhangúlag határoz.” Új 

elem tehát a Parlament részvétele a bővítési folyamatban. (Egységes 1986) 

A negyedik kiigazítás Maastrichttal lépett életbe, ugyanis a Szerződés az Európai Unióról 

(TEU) O cikkelye megszüntetett minden korábbi szabályozást, de újat tartalmában nem 

hozott, hiszen valójában megismételte az EGK 237. cikkelyének alapvetéseit. 

                                                 
29 A Tanács kizárólagos hatásköre a bővítés során jól tükrözi az ESZAK erőteljesen szupranacionális jellegét. 
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Az ötödik lépcsőfok az Amszterdami Szerződés, mely a TEU 49. cikkelyét (átszámozva az O 

cikket) módosította, utalva a TEU 6(1) cikkelyre, s az új tagfelvételi szabályok szerint: 

„Bármely olyan európai állam kérheti felvételét az Unióba, amely tiszteletben tartja a F(1) 

cikk bekezdésében megállapított alapelveket. Kérelmét a Tanácshoz kell benyújtania, amely a 

Bizottsággal folytatott konzultációt és az Európai Parlament tagjainak abszolút többségével 

elfogadott hozzájárulását követően arról egyhangúlag határoz.” Az F(1) cikk szerint „Az 

Unió a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben 

tartása és a jogállamiság elvein alapul, amely alapelvek közösek a tagállamokban.” 

(Amszterdami 1997; Avery – Cameron 2001; Hoffmeister 2002) 

Az Amszterdami Szerződésben megfogalmazott kritériumok azt a csalóka látszatot keltik, 

hogy az Unió új alapokra helyezte a bővítést. Valójában azonban nem történt megújulás, 

csupán az eddig jól bevált és alkalmazott gyakorlatot, a szokásjogot ültették be az írott jogi 

szabályozás kereteibe. 

A módosítást azért hajtották végre, mert a Római Szerződésben foglaltak nem jelentettek 

megfelelő iránymutatást a bővítésekre, melynek a 90-es évek közepére új kihívásokkal kellett 

szembenéznie, hiszen a rendszerváltó országok sem gazdasági, sem politikai 

berendezkedésüket illetően nem illeszkedtek az eddigi tagállamokhoz. Ráadásul soha nem 

került meghatározásra az sem, hogy hol vannak a bővítés földrajzi határai. Erre nem is igazán 

volt szükség a 2004-es bővítés előtt, mert addig csak olyan országok csatlakoztak, amelyek a 

vasfüggöny nyugati oldalán helyezkedtek el. Ez természetesen nem azt jelentette, hogy 

mindegyik, a Közösségbe belépő állam a centrum része volt, ellenkezőleg, néhány tagjelölt a 

periférián helyezkedett el. Ennek ellenére közös vonásuk, hogy részesültek a Nyugat 

gazdasági összefonódását megalapozó Marshall-segélyből, működő piacgazdasággal bírtak, 

többségük pedig a NATO tagja is volt, így a gazdasági, politikai és biztonsági érdekazonosság 

megkönnyítette csatlakozásukat, mely egyben megerősítette a Nyugatot a két világrendszer 

versenyében. 

2. 3. 2 A BŐVÍTÉS KRITÉRIUMAI ÉS ALAPELVEI  

A kodifikált jog Szerződésekben körvonalazott változásai nem adnak választ arra, hogy miért 

is egyre nehezebb a csatlakozási folyamat. Erre csak a bővítés kritériumainak, alapelveinek, 

szereplőinek és kronológiájának elemzése adja meg a választ.  

A bővítés kritériumait egy kivétellel tartalmazza a kodifikált jog, s ezek az államiság, az 

európaiság, az Amszterdami Szerződésben megfogalmazott demokratikus jogok. Az írott 

jogból hiányzó elem, hogy a jelölt legyen tagja az Európa Tanácsnak, márpedig az eddigi 
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bővítések azt mutatják, hogy ez minden esetben megelőzi a csatlakozást.30 Ha ezeket a 

kritériumokat Horvátországra vetítjük, jól látható, hogy ezek szerint nincsen akadálya 

csatlakozásának, hiszen 1992 óta önálló európai állam, ahol érvényesül a jogállamiság és 

1996-tól tagja az Európa Tanácsnak is. 

A bővítés három alapelvének megfogalmazására az első csatlakozási folyamatban sor 

került, s ezek azóta látszólag változatlanul meghatározzák az újabb tagok felvételét.  

1. A bővítés első sarokköve a Hágai Európai Tanács 1969. december 1-2. 

kommünikéjében került kialakításra31, mely szerint a tagjelölttel a tárgyalások csak akkor 

kezdődhetnek meg, ha az elfogadta a Szerződéseket és azok politikai céljait.  

2. A második, talán a legnehezebben teljesíthető bővítési elv az acquis communautaire 

teljes elfogadása, hiszen az integrációs szabályrendszer jelentősen megnövekedett a 2004-es 

bővítést megelőző időszakban. Ez természetesen következik abból hogy, mivel a Közösség 

történetét bővítések sorozatának fogjuk fel, melynek során a szervezet minél nagyobbra nő, 

annál több integrációs funkciót valósít meg, s ez egyre bonyolultabbá teszi a belépési 

folyamatot. A keleti csatlakozást megelőzően kb. 80 000 oldalnyi joganyag mára 100 000 

oldalnyira növekedett, hiszen már magában foglalja a Maastrichtban létrehozott második és 

harmadik pillért, valamint a politikai, gazdasági és monetáris unió célkitűzéseinek 

elfogadását és teljesítését, Schengent, a Monetáris Uniót, az Amszterdami és Nizzai 

Szerződéseket, az Unió által létrehozott új politikákat, rendeleteket és határozatokat. A 

jelölteknek át kell venniük az EU nem kodifikált joganyagát, sőt a nem kötelező jellegű 

ajánlásokat és véleményeket is.  

Tovább fokozva a csatlakozás előtt állók nehézségeit, nem elégséges, ha az acquis a nemzeti 

jog részévé válik, mert a tagjelöltnek az Európai Tanács 1997. évi luxemburgi határozata 

(25§) értelmében azt is bizonyítaniuk kell, hogy alkalmazásának intézményi kapacitását is 

megteremtették. (Council 1997) Mindez a közösségi vívmányok az Unió részéről történő 

maximalista értelmezését tükrözi. Ráadásul az Amszterdami Szerződés fontos elemeként 

jelentkezik a korlátozott rugalmasság (flexibility) elvének kimondása, mely szerint a 

tagjelöltek az acquis elfogadásakor nem hivatkozhatnak a tagállamok korábbi 

mentességeire, nem áll fenn számukra az opt-out (kimaradás) lehetősége, melynek 

legbeszédesebb példája éppen Schengen és az EMU. Ilyen módon az a paradox helyzet áll 

                                                 
30 Talán a legjobb példa az európaiság megértésére Marokkó és Törökország esete. Amíg 
Marokkó jelentkezését a Tanács 1987 októberében azzal az indoklással utasította el, hogy 
nem európai állam, addig Törökországot Európa részének tekinti. 
31 A kommüniké valójában megismétli a Bizottság 1969. október 1-én megfogalmazott véleményét az angol, ír, 
dán és norvég csatlakozással kapcsolatban. Bulletin. EC 10-1969. 
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elő, hogy a leendő tagok maradéktalanabbul teljesítik és teszik magukévá a közösségi 

vívmányokat, mint a már kapun belül lévők. (Council 1997; Grabbe 2001; Grabbe 2003a) 

3. A harmadik alapelv kimondja, hogy a taggá válás utáni átmeneti időszakot szigorúan 

be kell határolni32, nem tarthat túlságosan hosszú ideig, s nem lehet a Szerződésekben 

foglaltaktól és a Közösség szabályaitól jelentősen eltérő derogációkat megfogalmazni.  

4. A legutolsó, keleti bővítéskor is ezen három tradicionális alapelv érvényesült, 

ugyanakkor ezek teljesítése nem győzte meg a tagállamokat a jelöltek alkalmasságáról33, 

ezért a Közösség megteremtett egy negyedik alapelvet, a kondicionalitás (feltételesség) 

elvét, mely szintén alátámasztja azt a hipotézist, hogy az Európai Unió bővítéseiben új 

szakasz nyílott 2004-ben. A Közösség ugyanis garanciákat szeretett volna kapni arra 

vonatkozóan, hogy a demokratikus átalakulás és piacgazdaság kialakulása még a 

csatlakozás előtt megvalósul a közép-és kelet-európai államokban, s ezzel nem veszélyezteti 

az Unió eddig elért eredményeit. A tagállamok az 1993. évi júniusi koppenhágai csúcson az 

un. koppenhágai kritériumokkal megteremtették a kondicionalitás jogi alapját: (Hillion 

2002) 

� Stabilan működő demokratikus intézményrendszer, mely garantálja a jogállamiság és 

az emberi jogok érvényesülését, és biztosítja a kisebbségek védelmét, jogaik 

tiszteletben tartását (politikai kritériumok); 

� Működő piacgazdaság és annak a képességnek a megszerzése, hogy az ország meg 

tudjon bírkózni az Unióban meglévő piaci erők versenyével (gazdasági kritériumok); 

� Képesség a tagsággal járó kötelezettségek, a teljes közösségi joganyag átvételére és 

alkalmazására, különösen a politikai, gazdasági és pénzügyi unió célkitűzéseinek 

vállalására (jogi, intézményi kritériumok). 

� Mindehhez egy negyedik, a Közösség számára megfogalmazott kitétel is társult, mely 

szerint az Uniónak alkalmasnak kell lennie új tagok befogadására. (EC 1993)  

A kondicionalitás, mint alapelv megjelenése több szakértő szerint kifogásolható, ugyanis 

érvényesítése azt jelentette, hogy a 2004-ben csatlakozott tíz állam jóval felkészültebb volt, 

mint a 15 EU-tag.  

Mindhárom koppenhágai kritérium jól láthatóan általánosságban kerül megfogalmazásra, 

nem sorolja fel pontosan  a célokat, nem tartalmaz világos számszerűsíthető adatokat, arról 

                                                 
32 Az átmeneti mentességek időszaka általában 2-7 év között mozog, s nagyon ritka esetben érheti csak el a 10 
évet. Minderről részletesen olvashatunk Hoffmeister, Frank (2002) Earlier Enlargements. In: Ott, Andrea- Inglis, 
Kirstyn (szerk.) Handbook on European Enlargement, The Hague: T. M. C. Asser Press című munkájában. 
33 Tekintettel a rendszerváltó államok már korábban hangoztatott eltérő gazdasági és politikai berendezkedésére 
és a tagállamok ezzel kapcsolatos félelmeire. 
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pedig végképp nem tesz említést, hogyan lehet ezeket teljesíteni, s éppen ezért tág teret enged 

az értelmezésnek. Soha nem került explicit módon definiálásra, mit ért az Unió a demokrácia, 

a piacgazdaság fogalmán, vagy mit jelent, hogy a jelölteknek képeseknek kell lenniük arra, 

hogy megbirkózzanak az Unióban uralkodó versenyhelyzettel.  

Még nagyobb a bizonytalanság az állandóan változó és növekvő acquis esetében, mely a 

2004-es bővítés előtt igen tág keretek között került meghatározásra, s mindössze annyit 

mondtak, hogy magában foglalja az EU-nak és intézményeinek működéséből fakadó 

valóságos és lehetséges jogait és kötelezettségeit. Ez a definíció lehetőséget ad minimalista és 

maximalista értelmezésre egyaránt, de jól látható, hogy a Közösség egyre inkább a 

maximalista irányzat felé tendál.  

Ez a bizonytalanság olyan fegyvert ad az Unió, s elsősorban az Európai Bizottság kezébe, 

hogy az a tagjelöltekről készült éves jelentéseiben szabadon definiálhatja, hogy mely ország, 

mikor, és hogyan teljesítette a feltételeket. Ráadásul mindhárom feltételt végre kell hajtani a 

sikeres csatlakozáshoz, így például Horvátország esetében nem elégséges, hogy jól teljesít a 

gazdasági szférában, ha egyéb területeken (menekültek, háborús bűnösök, igazságszolgáltatás 

reformja) elmarad az uniós kívánalmaktól, mert ez a csatlakozás elodázhatóságát vonhatja 

maga után. (Grabbe 2003b) 

A fentiek függvényében jól látható, hogy a keleti bővítés során a tagjelöltek számára a 

csatlakozás politikai és gazdasági feltételei jelentősen meghaladták a korábbiakat, s a 

Közösség soha ezt megelőzően nem támasztott ilyen magas követelményszintet. 

Ellentmondásossá teszi a kérdést az is, hogy ezen országok, bár alacsonyabb fejlettségi 

szintről indultak, sokkal kevésbé számíthattak az uniós fejlesztési politikára és forrásokra, s 

így kellett a szigorúbb kritériumoknak megfelelni. Ez a magas feltételrendszer lehetővé tette a 

Közösség számára, hogy a kritériumok bármikor alkalmazhatóak legyenek a keleti bővítés 

magakadályozására, lassítására, esetleg elhalasztására. Utóbbi legnyilvánvalóbb jelei a román 

és bolgár csatlakozás elodázásakor mutatkoztak meg. Ezek a kritériumok a csatlakozás előtt 

álló Horvátország esetében is fennállnak, sőt halasztó hatályával is találkozhattunk, amikor 

2005. március 16-án – egy nappal a tárgyalások megkezdése előtt – az Unió a tárgyalások 

elhalasztása mellett döntött azzal az indokkal, hogy Zágráb nem működött kellőképpen együtt 

a hágai Nemzetközi Törvényszékkel.  

A 2004-es bővítéskor új elemként jelentkezett, hogy az Unió akkor szigorította a 

feltételeket, amikor egyébként is nehéz megfelelni az elvárásoknak a megnövekedett joganyag 

következtében. A korábbi bővítések esetében is át kellett venni a belső joganyagot, de ez 

lényegesen kevesebb volt, ugyanakkor általában hosszú átmeneti időszak állt rendelkezésre, 



 61 

amelynek megvalósításához jelentős pénzügyi transzfer is biztosított volt. A szigorodó 

feltételrendszer alkalmazására magyarázatot ad, hogy egyrészt maga az Unió is változik, 

másrészt tart a volt szocialista országok kevésbé fejlett viszonyaitól. A keleti – és a leendő 

horvát – bővítés esetében nemcsak az egyre bővülő joganyag átvétele jelentette/jelenti a 

gondot, hanem az is, hogy a rendszerváltás költségeit ezen államok saját maguk állták, 

melyhez még hozzájárult a belső piac igényeihez való igazodás is. A korábban csatlakozott, 

kevésbé fejlett országok mindennek a megvalósítására jelentős pénzügyi támogatást is kaptak. 

Most az a helyzet állt elő, hogy a térség országainak a Közösségen kívül kell „EU-éretté” 

válnia.  

Nehezítő körülmény, hogy a Társulási Szerződések megteremtették a 

szabadkereskedelmet, amely a tagállamok számára lehetővé tette a térség gazdasági 

előnyeinek egyoldalú kihasználását. Az így kialakult aszimmetrikus interdependencia – mely 

soha nem volt jellemző a korábbi bővítéseknél – negatívan hatott a tagjelöltek gazdasági 

viszonyaira. (Moravcsik – Vachudova 2003; Friis – Murphy 1999, Horváth 2005, Balázs 

2001) 

A koppenhágai kritériumok megfogalmazásakor még nem volt világos, hogy az csak a 

keleti bővítésnél kerüljön-e alkalmazásra, vagy hatályát a későbbiekre is kiterjesszék. Mára 

már egyértelmű, hogy minden további, így a horvát csatlakozás esetében is meghatározó 

marad. (Avery – Cameron 2001) 

A koppenhágai kritériumok nem csak a keleti csatlakozást nehezítették, hanem 

egyértelműen gyengítették a tagjelölt állam alkupozícióját, merevebbé tették a bővítés 

szabályozását, s ez a folyamat a jelenlegi aspiránsok helyzetét is körvonalazza. A kritériumok 

megfogalmazásával és az ahhoz való feltétlen ragaszkodással az Uniónak kevés manőverezési 

lehetősége van a tárgyalások során, hiszen azt alapvetően a kondicionalitás, az uniós 

kívánalmak teljesítése határozza meg. A tárgyalás során az alkupozíciókat az EU javára 

billenő strukturális aszimmetria jellemzi. Ez az egyenlőtlenség nem csak a Közösség jóval 

erősebb érdekérvényesítő erejéből fakad, hanem legalább annyira a tagjelölt gyengeségén is 

múlik. (Grabbe 1999; Maršić 2006) 

A kritériumok megfogalmazása lehetőséget biztosít a Közösség számára, hogy a jelöltek 

közül kiválasztva a legsikeresebben teljesítőket, csak azokkal kezdje meg a tárgyalásokat. Így 

a bővítés új elemeként jelenik meg – soha korábban nem alkalmazták – a differenciálás elve, 

melyet az Unió arra használ fel, hogy ezzel motiválja a feltételek minél gyorsabb teljesítését.  

Ennek érdekében a keleti bővítés kapcsán 1997-től kezdve egészen a 2003. november 5-én 

megjelenő monitoringig, a Nyugat-Balkán esetében 2002 és 2004 között a térségre vonatkozó 
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éves jelentésekben, 2005-től a Bizottság ország jelentéseiben értékeli a tagjelöltek gazdasági, 

társadalmi és politikai előrehaladását, évről-évre elmélyítve és szélesebb körben vizsgálva az 

előmenetelt és megfogalmazva a csatlakozásra várók számára a legfontosabb feladatokat.  

A keleti bővítés kapcsán megszülető jelentések éveken keresztül kimutatták, hogy melyek 

a kevésbé és melyek a jól teljesítő államok, s utóbbiak ezért abban bíztak, hogy első körben 

csatlakozhatnak. A csatlakozási tárgyalások kezdetén a differenciálás elve volt a 

meghatározó, s ez éles versenyre sarkallta a tagjelölteket.  A keleti bővítésnél is először csak a 

legfejlettebb hat tagjelölttel indultak meg a csatlakozási tárgyalások. 2001-ben azonban az 

Unió váratlanul sutba dobta a differenciálást és a „méltányosság” elvének alkalmazásával a 

„mindenki egyszerre csatlakozik” formula, a „Big Bang” mellett döntött. Horvátország 

szempontjából nagyon fontos, – a jelenlegi helyzet azt mutatja – hogy a Közösség a 

differenciálás figyelembevételével lehetővé teszi számára, hogy nem kell bevárnia a többi 

nyugat-balkáni államot. 

A „Big Bang” típusú bővítés több szempontból is kedvező lépés volt az Unió részéről. 

Egyrészt egyszerre túljutott a nagy terhet jelentő keleti csatlakozáson, másrészt a tagállamok 

érdekei is maradéktalanul érvényesültek, hiszen mindenki „kedvence” bekerült, s nem utolsó 

sorban nem okozott újabb törésvonalakat a térségben. (Ágh 2006c) 

A koppenhágai kritériumok nem jelentik a csatlakozáshoz szükséges kívánalmak lezárását, 

ugyanis azóta is új feltételek jelentek meg, illetve a régiekben kisebb módosítások 

realizálódtak. Történt ez annak ellenére, hogy a 2001. évi decemberi Laekeni csúcstalálkozón 

kimondták, hogy a csatlakozó országokkal szemben nem lehet állandóan növelni a 

követelményeket. Ráadásul az EU az egyes országok számára speciális és egyedi 

kívánalmakkal is előáll.34 A változásokat és a további bővítések előtti nehezítéseket nagyon 

pontosan tükrözi, a tárgyalási fejezetek számának megemelése. Amíg a keleti bővítés esetén 

az acquist 31 tárgyalási fejezetre osztották, ma a tárgyalási pozícióban lévő Horvátországnak 

és Törökországnak 35 fejezeten kell sikeresen túlesnie a csatlakozáshoz. (Grabbe 2003a) 

A koppenhágai kritériumokhoz más, kiegészítő dokumentumok is csatlakoztak, melyek 

mind a bővítés jogi elemeinek számát bővítik. Így 1995-ben az Európai Tanács Madridban 

ismét megerősítette a Koppenhágában megfogalmazott elveket. Az 1997. decemberi 

luxemburgi Európai Tanács ülése további kiegészítést tett, amennyiben bármiféle tárgyalás 

megkezdését a koppenhágai politikai kritériumok teljesítéshez kötötte, míg a gazdasági 

                                                 
34 Ilyen volt Bulgária, Litvánia és Szlovákia esetében a nukleáris erőmű bezárása, vagy Romániában a 
gyerekekről történő szociális gondoskodásban való előrelépés. 



 63 

feltételek, valamint az uniós tagságból eredő kötelezettségek a tárgyalások ideje alatti 

megvalósulását írta elő. (Council 1997) 

2. 3. 3 A BŐVÍTÉS SZEREPLŐI ÉS MENETRENDJE ÉS MÓDSZEREI 

Az integráció kiterjesztésének meghatározó eleme maga a bővítés folyamata, melyre két 

aspektusból kívánok rámutatni. Egyrészt a bővítésben résztvevők és szerepük alapján, 

másrészt a zömében szokásjogon alapuló, az ötödik csatlakozásra kialakult bővítési 

menetrend bemutatásával, s ezekre alapozva jól körvonalazható maga a bővítés módszertana 

is. 

A TEU 49 elméletileg meghatározza a bővítés szereplőit, melyek a tagjelölt, az EU-tagok, 

valamint a Közösség három fő szerve, a Tanács, a Bizottság és a Parlament, nem tesz azonban 

említést az Európai Tanácsról, melynek lényeges szerepe van a folyamatban.35 Már a Római 

Szerződés, majd a TEU is jelentős jogosítványokat biztosít a tagállamoknak, de valójában az 

első sikertelen bővítési kísérlet óta a tagállamok nem töltik be ezt a funkciót a bővítésben, 

mert nevükben a Bizottság tárgyal, miközben a csatlakozási folyamat egésze, kezdve az egyes 

fejezetek megnyitásától annak bezárásáig egyhangú tanácsi határozat alapján zajlik. A 

tárgyalásokat miniszteriális szinten folytatják, s teljes egészében az uniós keretprogram 

alapján. (Avery – Cameron 2001; Maršić 2006) 

A bővítést erőteljesen befolyásoló, állandóan változó elem a menetrend vagy kronológia. 

Mára már többé-kevésbé kialakult a bővítés menetrendje, melynek egy részéről rendelkezik a 

TEU 49. cikke, számos elem azonban a gyakorlat és szokásjog alkalmazásával jött létre, 

illetve finomodott, bővült. (részletesen 2. 4 fejezet) (Hoffmeister 2002; Avery - Cameron 

2001; Grabbe 2003a).  

A fentiekben vázolt kodifikált és soft law elemei körvonalazzák a bővítés napjainkra kialakult 

módszertanát, melyet Christopher Preston hat pontba szedett össze, s a szakirodalom a 

klasszikus bővítés metódusaként tart számon:36  

1. A tagjelölt számára kötelező az acquis teljes elfogadása és beültetése a hazai 

joggyakorlatba, s kizárt az állandó mentesség lehetősége. 

2. A csatlakozási tárgyalás nem más, mint az acquis gyakorlati megvalósítása. 

                                                 
35 Néhány példa az Európai Tanács szerepéről a bővítésben: döntés a bővítés megkezdéséről, illetve 
elhalasztásáról, (Presidency Conclusions, 1993 Copenhagen European Council), a kondicionalitás szabályának 
megteremtése, koppenhágai kritériumok, döntés arról, hogy a Bizottság írjon véleményt a tagjelöltekről, 
valamint valójában a csatlakozási folyamat minden fő részét felügyeli.  
36 A bővítéssel foglalkozó szakirodalom szinte mindenhol a Christopher Preston nevéhez fűződő klasszikus 
bővítési metódust veszi alapul. 
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3. A bővülő Közösség diverzitásának növekedése miatt újabb problémák keletkeznek, 

melyeknek megoldására új csatlakozási eszközök kerülnek bevezetésre. 

4. A csatlakozás során az új tagok csak részben készülnek fel és válnak alkalmassá a 

Közösség intézményrendszerébe történő integrálódásra, a hatékony működés kereteinek 

megvalósítására csak a csatlakozás utáni időszakban kerül sor.  

5. A Közösség előnyben részesíti a hasonló helyzetben és egymással közeli kapcsolatban 

lévő országokkal történő csoportos tárgyalást és bővítést. 

6. A tagállamok a bővítés során saját egyéni érdekeiket tartják szem előtt, ugyanakkor az 

Unió a belső problémákat exportálva keresi ezekre a megoldást. (Preston 1997) 

Preston is rámutatott arra, hogy a bővítés folyamatának növekvő komplexitása miatt újabb 

technikák jelennek meg, mely megállapítás különösen igaz az 1995 utáni második bővítési 

szakaszra. A csatlakozást megelőzően az Európai Unió különböző eszközök bevezetésével 

fűzte szorosabbra kapcsolatait a volt szocialista országokkal, segítette felzárkózásukat és a 

feltételek teljesítését.  

Az elsőt ezek közül az új típusú Társulási Szerződések – az Európa Megállapodások 

(Europe Agreements) – jelentették, melyeket 1991 és 1996 között kötött meg az Unió a 10 

közép-kelet-európai állammal. Ezek eredetileg a négy alapszabadság kiterjesztésére 

hivatottak, de valójában a szabad kereskedelem megvalósítását segítették elő, mely elsősorban 

a térséggel kereskedő uniós tagállamoknak kedvezett, bár a rendszerváltó országokban is 

hozzájárult a piacgazdaságra való átállás és a gazdasági szerkezetátalakítás 

megkönnyítéséhez. Az Európa Megállapodások új típusú társulási formáknak tekinthetőek, 

mert olyan új elemeket tartalmaztak, mint a folyamatos politikai párbeszéd, a 

jogharmonizáció, valamint evolúciós klauzulája biztosította a társulás továbbfejleszthetőségét. 

(Horváth 2005) Az előcsatlakozás Essen után konkrétabb formát öltött a Fehér Könyv 

elfogadásával, mely dokumentum kézzelfoghatóbb útmutatást adott a jelölteknek. (COM 

1995) 

Az igazi áttörést azonban 1997. július 16-án a Bizottság Agenda 2000 című dokumentuma 

jelentette (COM 1997), melynek legfontosabb eleme, hogy együtt tárgyalta az EU jövőbeni 

stratégiáját és reformjait a bővítés kérdésével. Ennek alapján a tagjelölt államok 

csatlakozásának megkönnyítésére és segítésére létrehozták az Előcsatlakozási Stratégiát. 

Ennek legfőbb eszköze az Unió és az érintett országok között megkötött Csatlakozási 

Partnerség volt.  

Ezen dokumentumok keretprogramot adva tartalmazták a tagállam által teljesítendő rövid 

és középtávú prioritásokat és az ezek végrehajtására kapható uniós támogatásokat. A teljesítés 
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mikéntjéről a Bizottság éves jelentései számolnak be. Az Előcsatlakozási Stratégia részeként 

minden tagjelölt elkészíti saját a Közösségi Vívmányok Átvételének Nemzeti Programját 

(National Programme for the Adoption of the Acquis; NPAA). Az Előcsatlakozási Stratégia 

fontos eleme még, hogy az Unió az Előcsatlakozási Alapok (PHARE, ISPA, SAPARD, IPA) 

megteremtésével segítséget nyújt a tagjelöltnek a koppenhágai kritériumok teljesítéséhez, 

valamint lehetővé teszi számukra az uniós programokban való részvételt. (Avery - Cameron 

2001) 

A Csatlakozási Partnerségek, melyek az Unió fő eszközeivé váltak a keleti bővítés során, 

alapvetően megváltoztatták a Közösség és a tagjelöltek egymáshoz való kapcsolatát, hiszen a 

korábbi kölcsönös, szerződéses viszony helyébe egy egyoldalú, a kötelezettségeket és 

feladatokat tartalmazó megállapodás lépett, mely nagymértékben növelte az aszimmetriát a 

bent- és kintlévők között.   

A koppenhágai kritériumok és a hozzá kapcsolódó dokumentumok, az Előcsatlakozási 

Stratégia, valamint a Bizottság éves jelentései rávilágítanak a követelményrendszer 

növekedésére. Ugyan a Közösség korábban is megfogalmazott bizonyos politikai 

kritériumokat a tagjelöltekkel szemben – Spanyolország, Görögország és Portugália esetében 

a demokratikus intézményrendszer és pluralizmus –, de ezek korábban soha nem érintették a 

csatlakozás szubsztantív elemeit.37 Mindez igazolja, hogy a bővítés az Unió belső 

politikájában is jelentős változásokat eredményezett. Az sem fordult még elő soha, hogy az 

EU ilyen szigorral és ilyen precízen betartatta volna feltételeit. (Pridham 2002)  

2. 4 A BŐVÍTÉSEK IDŐHORIZONTJA 

A bipoláris rend megszűnése utáni megváltozott helyzethez igazodva az EK/Európai Unió 

meghatározta elvárásait a csatlakozás előtt álló kelet-európai országok számára. A 

szerződések – mint már láthattuk – soha nem rögzítették pontosan a bővítés állomásait. Ez a 

magyarázata annak, hogy a csatlakozás hosszú és bonyolult folyamat, s ha összevetjük a 

korábbi bővítésekkel nagy különbségeket tapasztalunk.  

Ha a folyamat időhorizontját vizsgáljuk, akkor jól láthatóan leghosszabb ideig az utolsó 

bővítés tartott. Az első csatlakozásra a tagjelölteknek tizenegy évet kellett várniuk (ha azt az 

1961-es első kérelemtől számítjuk), de a tényleges idő is majdnem hat évet vett igénybe. A 

keleti bővítésig – ahol hazánknak pl. tíz évet kellett várnia – a leghosszabb ideig Portugália és 

Spanyolország csatlakozása tartott, mely esetben a kérelem benyújtása és a csatlakozási 

                                                 
37 Olyan területeket érintve, mint a civil szféra, politikai, szociális, gazdasági és kulturális jogok, 
kisebbségvédelem. 
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szerződés aláírása között több mint nyolc év telt el. Láthatóan tehát a teljes jogú taggá válás 

egyre hosszabb ideig tartó folyamat, mely alól csak az EFTA országok jelentenek kivételt, 

ahol Finnország csatlakozáshoz mindössze két év és kilenc hónapra volt szükség. A legutolsó, 

keleti bővítés tartott a leghosszabb ideig, melynek legfőbb okait a rendszerváltó országok 

eltérő gazdasági és politikai viszonyaiban kereshetjük. Az sem mellékes, hogy a belső 

problémákkal küszködő Unió maga sem tudott mit kezdeni a bipoláris világrend megszűnése 

után a Közösség kapuján kopogtató tíz országgal. 

Ha nem az egyes csatlakozások hossza felől közelítjük meg a kérdést, akkor viszont azt 

látjuk, hogy maga a bővítési folyamat felgyorsult, hiszen amíg az Európai Közösségnek 28 

évre volt szüksége ahhoz, hogy hatról tizenkét tagúvá váljon (1958-1986), addig a bipoláris 

rend felbomlásától számított tizennyolc év alatt (1989-2007) 15 új állammal bővült az Unió. 

Érdekessé teszi a közép- és kelet-európai régió csatlakozását az a tény, hogy egészen a 

rendszerváltó országok belépéséig a bővítés menetrendje azonos volt, s mindig a harmadik 

állam csatlakozási kérelmének benyújtásával vette kezdetét. 2004 előtt soha nem fordult elő, 

hogy a Közösség valamilyen módon ösztönzött volna egyes országokat a csatlakozási kérelem 

benyújtására, ez minden esetben a harmadik fél önálló döntésén alapult. Nem így a keleti 

bővítésnél, ahol 1993-ban Koppenhágában kilátásba helyezték a teljes jogú tagságot Közép- 

és Kelet-Európa társult országai számára annak ellenére, hogy közülük egyetlen egy sem 

jelentette be hivatalosan csatlakozási szándékát.38 Ez egyedülálló helyzetet teremtett, s a 

„felhívás” hatására az elkövetkezendő két évben mind a tíz ország benyújtotta csatlakozási 

kérelmét a Közösséghez.  

Amikor 1994 áprilisában Magyarország elsőként a térség államai közül – melyet egy hét 

múlva Lengyelország követett – ezt megtette, az Európai Unió Tanácsa a megszokott 

menetrendnek megfelelően járt el az ügyben. Az eljárásmód azonban ezután a korábbiaktól 

eltérő fordulatot vett, ugyanis ezután csak 1994 decemberében az esseni csúcson került 

napirendre a kérdés, de akkor is úgy, hogy a Közösség megnevezte azt a 10 közép- és kelet-

európai országot, amelyek előtt megnyitja kapuit. Tette ezt akkor, amikor nyolc ország még 

nem adta be csatlakozási kérelmét, amikor ugyanezen államokkal még a Társulási Szerződés 

ratifikációja sem történt meg, sőt a Balti államokkal és Szlovéniával még alá sem írták azokat. 

                                                 
38 Magyarország 1994. március 31.; Lengyelország 1994. április 5.; Románia 1995. június 22.; Szlovákia 1995. 
június 27.; Lettország 1995. október 13.; Észtország 1995. november 24.; Litvánia 1995. december 8.; Bulgária 
1995. december 14.; Cseh Köztársaság 1996. január 17.; Szlovénia 1996. június 10. 
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Balázs Péter mindennek alapján úgy fogalmaz, hogy az Európai Unió „csoportos 

befogadónyilatkozata kellékhiányos volt.” (Balázs 2001)  

Megvizsgálva a 2004 előtti bővítéseket, megállapítható, hogy a jelentkezés és a 

csatlakozás időpontjai között direkt kölcsönhatás van, s a jelentkezés időzítése nagyon fontos. 

Ha túlságosan korán történik, akkor túl hosszúra nyúlik a várakozási folyamat, mely 

politikailag negatív hatással lehet a tagjelöltre, ezért a harmadik ország számára fontos, hogy 

a megfelelő időben nyújtsa be csatlakozási kérelmét. A horvát szakértők ennek bizonyítását 

látják országuk 2003-as jelentkezésében, mely az EU részéről kedvező fogadtatásban 

részesült, de aláhúzzák, hogy egy-két évvel korábbi időzítés egészen más kimenetelű lett 

volna. 

Az időhorizont következő, nehezen kiszámítható tényezője a Bizottság véleményének 

elkészítése. Általában elmondható, ha ez hosszúra nyúlik, az a tárgyalások megindítására is 

negatív, halasztó hatállyal bír. Az is érdekes, és a szokásjog szerepére utal, hogy a Római 

Szerződés szerint a Bizottság véleménye nem előfeltétele a tárgyalások megkezdésének, 

mégis ez minden eddigi bővítésnél megelőzte azt. A Bizottság – melynek a csatlakozási 

folyamat egészében fontos szerepe van – még egy alkalommal tudja időben erőteljesen 

befolyásolni a bővítést, illetve annak hosszúságát, nevezetesen, amikor a tárgyalások 

befejezésekor megfogalmazza véleményét az adott ország integrációs esélyeivel kapcsolatban.  

A csatlakozás hosszára erőteljes hatással van a tárgyalások megkezdésének időpontja. Ennek 

meghatározása előrevetíti a Közösség azon akaratát, hogy mennyire áll ki a csatlakozásra 

várók mellett, s a keleti bővülésnél ez a késői időpont is jól tükrözi a Közösség aggályait. 

Ha mindezt kivetítjük a Nyugat-Balkánra, akkor két állam – Horvátország és Macedónia –

példáján kiválóan érzékelhető a csatlakozás megkezdésének halasztó hatálya. Horvátország 

ebből a szempontból, összevetve a kelet-európai országokkal pozitív példa, hiszen 2003. 

február 21-én adta be kérelmét, s a tárgyalások megkezdésére 2005. október 3-án került sor, 

vagyis csak két és fél évet kellett várnia (bár a horvátok ezt is túlságosan hosszúnak találták, s 

különösen a márciusi elhalasztás után erősödtek meg az Uniót bíráló hangok). Ezzel 

ellentétben az SAA terén élenjáró Macedónia hiába nyújtotta be a térség államai közül 

elsőként – 2004. március 22-én – csatlakozási kérelmét, a tárgyalások megindítására mind a 

mai napig nem került sor. 

A tárgyalások befejezésének gyorsaságát több tényező is befolyásolja. Függ természetesen 

az Uniótól, a tagjelölt fejlettségétől, akaratától, előrehaladásától, vagyis attól, mennyire 

gyorsan teljesíti a feltételeket. Végül az utolsó szakasz – mely a tárgyalások befejezésétől a 

csatlakozásig tart –, is egyre hosszabb időszakot ölel fel. Ez nem meglepő, hiszen a növekvő 
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létszámú Unió minden tagállamának ratifikálnia kell a csatlakozási szerződést, s ráadásul a 

Parlament hozzájárulására is szükség van. (Avery – Cameron 2001) 

Választóvonalat lehet húzni a keleti bővítés előtti és utáni korszak között azt illetően is, 

hogy az állam mikor vált a Közösség teljes jogú tagjává. 1995-ig ez mindig január elseje volt, 

mely praktikus abból a szempontból, hogy ekkor kezdődött az EU költségvetési éve, az újabb 

soros elnökség. A 2004-es csatlakozás ettől eltérően május elsején lépett életbe.  

Lassította a térség integrálását, hogy a Bizottság több, korábban nem létező problémával 

találta magát szembe. Először is soha nem kellett egyszerre tíz országról véleményt alkotnia, 

hiszen korábban csak az első bővítés során és az EFTA államoknál kellett egy időben négy 

országgal foglalkoznia. Ez soha nem látott kérdéseket vetett fel, habár az Unió az egyszeri 

nagy bővítés mellett döntve mindvégig azt hangoztatta, hogy külön-külön és nem egy 

csoportként kezeli a tagjelölteket, és teljesítményüket is önállóan fogja vizsgálni, nem 

összehasonlítva egymással a csatlakozni vágyókat. Annál is inkább, mert amíg korábban jóval 

homogénebb csoportok léptek be a Közösségbe, a keleti bővítés kapcsán a régión belüli 

hatalmas gazdasági, társadalmi és kulturális különbségek miatt nehéz volt azonosan kezelni a 

térség országait.  

Az Európai Unió ezen alapvetései különösen igaznak bizonyulnak a Nyugat-Balkán 

esetében, melynek egységes integrálását nagyon megnehezítené a régió heterogenitása. Ezért 

– bár több szempontból (pl. SAP) együtt foglalkozik a térség országaival – alapvetően az 

egyéni haladást hangoztatja, növelve ezzel a reformok teljesítésében élenjáró Horvátország 

esélyeit. A hosszúra nyúlt integrálási folyamatot befolyásolta, hogy a közép-, kelet- és 

délkelet- európai tagjelöltek egy része vagy a rendszerváltáskor jött létre, vagy ekkor alakult 

újjá, s a csatlakozó államok mindegyikére elmondható, hogy a politikai függetlenség hosszú 

ideig csorbát szenvedett. Történelmük során több nagyhatalom – a Habsburg Birodalom, 

Törökország, Oroszország, Poroszország – osztozkodott rajtuk, s valójában a térségben az 

önálló nemzetállamok csak az első világháborút követően alakultak ki. A második 

világháború után közös jellemzőjük a szovjet hegemónia, vagyis a tényleges függetlenség 

hiánya.  

Ezek a történelmi hasonlóságok erőteljesen meghatározták a térség sorsát, s érthetővé 

válik az is, hogy miért tekintett a Közösség egyformán a régió államaira, melyek közül 

néhány de jure is csak a rendszerváltással nyerte vissza függetlenségét. Ezek között van a 

három Balti állam, Szlovénia ekkor szakadt el Jugoszláviától és vált önállóvá, s 

Csehszlovákia is ekkor szakadt ketté.  
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Természetes, hogy ezekben az országokban az önálló nemzetállam megteremtése, az 

identitáskeresés ekkor került napirendre, mely összefonódott a demokrácia, a piacgazdaság 

kiépítésének nehézségeivel, s ezt kellett összeegyeztetni az euroatlanti irányultsággal. Mindez 

még hatványozottabban jelentkezik a Nyugat-Balkán országai esetében, ahol Jugoszlávia nem 

problémamentes felbomlása után jöttek csak létre az önálló államok. Pridham úgy fogalmaz, 

hogy a posztkommunista országok többszörös kényszerhelyzetben voltak, mert a történelmi, a 

modernizációs, a biztonság megteremtésének és a demokratizálásnak a kényszere egyszerre 

volt jelen. (Pridham 2002)  

A rendszerváltó országokban mindezek következtében hiányoztak az összehasonlítást 

lehetővé tevő statisztikai adatok, s alapvetően mindegyik államra jellemző volt a jogi háttér 

tisztázatlansága és gyors változásai, amelyek velejáróik az éppen a gazdasági és politikai 

konszolidáció útjára lépett államoknak. Fokozta a problémákat, hogy hiányzott a szakképzett 

és gyakorlott vezetői réteg és maguk a tagjelöltek is nehezen tudták helyzetüket elemezni és 

az Unióhoz fűződő viszonyukat meghatározni. (Wallace, William 2002; Grabbe 2004a) 

Az elhúzódó csatlakozási folyamatra negatív előjellel hatott, hogy a tagállamok és a 

tagjelöltek közötti gazdasági-szociális különbség is soha, egyik korábbi bővítés esetében sem 

volt ekkora. 2004-ben a tagállamoknál jóval fejletlenebb országok váltak teljes jogú tagokká. 

Ha a 10 tagjelölt átlagteljesítményét tekintjük, akkor az egy főre jutó GDP az uniós átlag 

egyharmadát érte el, habár az is igaz, hogy közöttük is hatalmas különbségek húzódtak meg. 

Ugyan ez nem új dolog a Közösség történetében, hiszen az első alkalommal fejlettebb és 

fejletlenebb államok egyaránt csatlakoztak, a déli bővítés országai mind alatta voltak az uniós 

átlagnak, egyedül a CEFTA országok voltak felette. Most azonban az egész régió jóval 

fejletlenebb, s ez azt jelenti, hogy az Unió fejlesztési feladatai éppen akkor lesznek 

nagyobbak, amikor ennek forrásai csökkennek. Ez az óriási szakadék alátámasztja, hogy miért 

volt sokkal hosszabb és részletesebb a Bizottság véleménye a tagjelöltekről, s miért húzódott 

el a bővítés folyamata. (Kerremans 1998) 

 

2. 5 A BŐVÍTÉS TÉRBELISÉGE 

A 2004-es csatlakozással foglalkozó szakirodalom meglehetősen szűken bánik annak 

geopolitikai és biztonságpolitikai aspektusával, pedig ezen két dimenzió igen fontos szerepet 

játszik a Közösség rendszerváltás utáni bővítési politikájában és meghatározó eleme lesz a 

Nyugat-Balkán felé történő nyitásnak is. Az Európai Unióban a geopolitikai változások 

kiindulópontját valójában a negyedik bővítés jelentette, hiszen ekkor olyan semleges országok 
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kérték felvételüket, amelyek a rendszerváltás előtt biztonságpolitikai szempontból ezt nem 

tehették volna meg.39  

A jaltai rendszer által létrehozott geopolitikai megosztottság felszámolásának első lépése 

mégsem ez, hanem a keleti bővítés, mely kiinduló alapot jelent az új európai gazdasági 

integráció és biztonsági rendszer kiépülése felé. Ebből a szempontból logikusnak tűnik, hogy 

az Unió nem állhat meg jelenlegi határainál, hiszen további lépések szükségesek a kettészelt 

kontinens újraegyesítéséhez. Ugyanakkor már a 2004-es csatlakozásnál felmerült az a kérdés, 

amely a további bővítéseknél hatványozottan jelentkezik, vagyis hogyan növekedhet az Unió 

keleti irányba anélkül, hogy újabb ellentétek és törésvonalak ne keletkeznének. (O’Brennan 

2006; Hill 2002a; Inotai 1997b) 

Ez a dilemma állt a hátterében annak a nehéz döntési folyamatnak, amely először csak a 

térség legfejlettebb államait akarta integrálni40, vagyis a korábbi bővítések jól bevált formáját 

alkalmazva egyszerre csak 3-4 országgal foglalkozni és alkalmanként 1, 2, vagy 3 országot 

felvenni. A régió legfejlettebb államai, így a Visegrádi országok bíztak a hagyományok 

folytatásában, hogy az elsőkörös bővítés részeként hamarabb elnyerik a teljes jogú tagságot, 

mely megszilárdíthatta volna a piacgazdaság elemeit, s ez felgyorsíthatta volna a 

demokratizálódási folyamatot is. Ennek elmaradása visszafordíthatatlan negatív hatásokkal 

járt, ugyanis a csatlakozás késleltetése, az uniós segítség elmaradása miatt a régió korábban 

vezető államai sokkal inkább elmaradtak a kívánt szint elérésétől, s mára már látható, hogy 

elveszítették vezető szerepüket, lassító integrációs pályára kerültek.  

Ugyanez tapasztalható a horvát esetben is, hiszen a Nyugat-Balkán legfejlettebb 

államaként, a gazdasági átalakulás magasabb szintjét elérve, mint a 2007-ben csatlakozó 

Románia és Bulgária, arra van kárhoztatva, hogy az Unió a Nyugat-Balkánhoz sorolja és 

halogatja felvételét. Mindez erőteljesen lelassítja fejlődési ütemét, mind gazdasági, mind 

politikai téren, mely kedvez az euroszkeptikusoknak. Ez a kiábrándultság jól érzékelhető a 

horvát közvéleménykutatások későbbiekben bemutatásra kerülő adataiból is.  

Végül az Unió a „Big Bang”41 mellett döntve 12 országgal kezdte meg a tárgyalásokat. A 

Közösség tehát nem differenciált, ellenkezőleg, egységesítette keleti politikáját, mert számára 

lényegesen fontosabb volt a rendszerváltási folyamat földrajzi körének kiszélesítése, arról már 

                                                 
39 Finnország, Svédország és Ausztria 
40 1997-ben a Luxemburgi csúcson döntés született a tárgyalások 6 országgal történő megkezdéséről. A 
luxemburgi hatok: Lengyelország, Csehország, Magyarország, Szlovénia, Észtország, valamint Ciprus. 
41 1999-ben a Helsinki csúcson az Európai Unió megváltoztatta korábbi döntését és ismét a teljes körű bővítés 
mellett döntött. Megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat a helsinki hatokkal: Szlovákia, Románia, Bulgária, 
Lettország, Litvánia és Málta. 
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nem is beszélve, hogy ezzel elodázta a tagállamok eltérő érdekviszonyaikból fakadó 

súrlódásokat. (Balázs 2001)  

Ez ad magyarázatot a Nyugat-Balkán térségének együttes kezelésére is, mely régióba – 

annak ellenére, hogy a horvátokkal már 2005. október 20-án megkezdte a tárgyalásokat – 

Horvátországot is beleérti. Az Uniónak ki kell alakítania világos bővítési stratégiáját, mely 

vonatkozik a balkáni államokra, Törökországra és a szomszédsági politikába bevont 

országokra. Ez annál is fontosabb, mert a bővülés az Európai Unió külpolitikai 

tevékenységének leghatékonyabb része, melyet már a Római Szerződés is megfogalmazott.  

A további bővítések kimenetelét lényegesen befolyásoló tényező a nemzetközi 

viszonyokban, s a legnagyobb mértékben Európát érintő átalakulás, melynek egyik 

összetevője a szocialista világrendszer összeomlása kapcsán az integrációt körülvevő erőtér 

megváltozása. A Közösség nagy örömmel fogadta Gorbacsov új irányvonalát, arra a 

robbanásszerű változásra azonban, ami 1989-90-ben bekövetkezett, senki nem számított. A 

Nyugat számára ígéretes volt a szovjet érdekszférából kiszabaduló társadalmak 

demokratizálódási folyamata, a térségben végbemenő gazdasági szerkezetváltás és 

piacgazdaság kialakulása, s támogatást ígért mindkét folyamathoz. Ugyanakkor nem tudtak 

mit kezdeni ezen országok szinte azonnal megfogalmazott uniós tagságra vonatkozó 

igényeivel, s legfeljebb társulási egyezmények megkötéséig voltak hajlandóak elmenni. 

(Gazdag 2005) 

Ha megtekintjük, hogy az Európai Unió a földrajzi tér mely területét foglalja magába, jól 

látható, hogy külső pereme nem éri el a kontinens határait. A korábbi bővítések mindig 

Európa földrajzi perifériájának a Nyugathoz tartozó országait emelték be az Unióba. A 

rendszerváltó országok csatlakozásával nem ez történt, hiszen geostratégiai helyzetük éppen 

abból adódik, hogy nem földrajzi periférián fekszenek, hanem összekötő kapocsként 

szolgálnak más régiók, Nyugat és Kelet, Észak és Dél között. (Inotai 1997a; Inotai 1997b) 

Ez az az elem, amely meghatározó szerepet játszhat a Nyugat-Balkán és Horvátország 

integrálásban. A régió nem hogy nem periférián található, hanem beékelődve, uniós 

országokkal körülvéve terül el, ezért a nyitás a térség felé elengedhetetlen az EU számára. A 

legjobban teljesítő Horvátország geopolitikai jelentősége is felértékelődik, hiszen összekötő 

kapocsként funkcionálhat a régió államai között.  

Ugyanakkor ennek a kérdésnek a másik oldalán ott volt az a félelem, mely szerint a keleti 

országok csatlakozása megváltoztatja az Unió belső egyensúlyi helyzetét, dinamikáját, s 

problémákat vet fel a belső kapcsolatok és politikák terén. A bővítést ellenzők tartottak attól, 

hogy az új külső határvonalak meghúzása új törésvonalak kialakulásához vezethet a 
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kontinensen, és instabilitást eredményezhet. (Friis - Murphy 1999) Ráadásul a bővítés nem 

szükségszerűen vezet el a régió biztonságának megerősödéséhez, ellenkezőleg a csatlakozó 

államoktól keletre biztonsági vákuum keletkezhet. Az aspiráns államok földrajzi helyzete, 

eltérő történelmi hagyományai miatt az Unió külpolitikájának új perspektívái nyílnak meg, 

mely a CFSP működését még bonyolultabbá teszi. (Michta 1992) 

A Nyugat attól tartott, ha nem integrálja a volt szocialista országokat, akkor ezekben 

elmaradhatnak a szükséges reformok, s ez politikai instabilitáshoz, sőt a térség egészét 

tekintve nacionalista konfliktusokhoz vezethet. A funkcionalista iskola által hangoztatott spill 

over hatás következtében ezek nem állnak meg az Unió határain, így a csatlakozás elmaradása 

biztonságpolitikai kockázatot jelent az EU számára, különösen a keleti országokkal 

szomszédos tagállamokban.  

A bővítések folytatásában tehát a biztonságpolitikai aspektusok legalább annyira fontos 

szerepet játszottak, mint a geopolitikai meggondolások, hiszen az EU fontosnak tartotta, hogy 

az integráció elősegítse a térségben a békés átmenetet és stabilizációt.42 Ezt támasztja alá a 

Helsinki Európai Tanács 1999. évi nyilatkozata is, mely szerint a keleti irányú bővítés 

„pozitívan hat az európai kontinens biztonságára és stabilitására.” (EC 1999b; Friis – 

Murphy 1999; Grabbe – Hughes 1998; Skalnes 2005; O’Brennan 2006) 

A Közösségnek tisztáznia kell az Unió határaival kapcsolatos állandó dilemmát. Bár a 

Római Szerződés már említett paragrafusa lehetővé teszi minden európai állam csatlakozását, 

szükséges meghatározni, hogy meddig is terjednek Európa határai. A kérdés mindig is a 

történészek és geopolitikusok kutatásainak központjában állt, de a különböző korokban más 

és más kiterjedése volt a kontinensnek. Ma, földrajzi értelemben nagyon kitágult az Európa 

fogalom, hiszen beletartozik nem csak Oroszország, hanem olyan államok is, mint 

Örményország vagy Tádzsikisztán, s így a bővítések elméletileg igen tág keretek között 

mozoghatnak. Arról a dilemmáról már nem is beszélve, hogy Törökország, mellyel a 

Közösség már 1963-ban Társulási Szerződést kötött, s 2005. október 3-án mint tagjelölt 

állammal megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat, vajon mennyire tekinthető európai 

államnak.  

Persze a 237. cikkelyt hosszú ideig sokkal szűkebben értelmezték, hiszen csak a nem 

szocialista berendezkedésű országok, sőt tovább szűkítve a kört, csak NATO tagállamok 

lehettek a Közösség tagjai. A kontinensen kialakult bipoláris erőegyensúly nem tette lehetővé 

még a semleges államok csatlakozását sem, mert azt szovjet részről azonnali ellenállás 

                                                 
42 A munkában a biztonságpolitika hagyományos értelemben szerepel, de természetesen legalább annyira 
fontosak egyéb aspektusai, pl. a gazdasági és környezeti biztonság megteremtése. 
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követte volna. A keleti és további bővítés kérdése, hogy meddig tágíthatóak az Unió földrajzi 

határai keleti irányba anélkül, hogy a centrum ne érezze előnytelennek a periféria túlzott 

súlyát, s meddig lehet felvenni hátrányos helyzetben lévő országokat anélkül, hogy a centrum 

ne gondolja, hogy túl nagy árat fizet ezen térségek felzárkóztatásáért. (Skalnes 2005; Balázs 

2001)  

Az EU-NATO összefüggés – ha nem is ilyen szigorúan véve – szintén meghatározó, 

hiszen a rendszerváltó országok fő külpolitikai célkitűzése az euroatlanti integráció. Ezen 

törekvés alól nem jelentenek kivételt a Nyugat-Balkán államai sem, melyek külpolitikája 

szintén az uniós és NATO-tagságra fókuszál. A keleti bővítés sajátossága, hogy a NATO és 

az Unió bővítése egybeesik, s mindkét szervezet ugyanazzal a problémával szembesül, amikor 

meg kívánja húzni földrajzi határait. (Fierke –Wiener 1999) 

Az Európai Unió eddigi bővítései során – kivéve Görögországot és Finnországot, ahol 

azonban a tengeri megközelíthetőség áthidalta a távolságot – mindig vele szomszédos 

államokat integrált. A keleti bővítés egyik nagy dilemmája az volt, hogy a 10 rendszerváltó 

ország közül csak 5, vagyis a visegrádiak és Szlovénia volt határos szárazföldön a 

Közösséggel. Ezen kívül Észtország, a földrajzilag különálló Finnország, míg Bulgária az 

ugyancsak elkülönülő Görögország szomszédja. Románia, Lettország és Litvánia egyetlenegy 

EU-taggal sem határos. Ugyanakkor a FÁK államaival 7 közvetlen szomszédságban van, s ez 

a tény a keleti régió integrálásának új dimenzióját veti fel. A régió geostratégiai jelentősége, 

az európai biztonság fenntartásában betöltött szerepe miatt felértékelődött, s jelentősen 

megnövelte a térség államainak csatlakozási esélyeit. (Balázs 2001)  

Horvátország esetében párhuzamot lehet vonni a fenti állítással, hiszen az ország 

elsősorban földrajzi helyzete, a volt jugoszláv tagállamokkal való viszonya, a balkáni 

régióban betölthető stabilizációs szerepe miatt lehet elsőrendűen fontos az Unió számára. Ez 

megkönnyítheti az állam csatlakozását.  

Nem szabad arról sem elfeledkeznünk, hogy a Közösségen belül is jelentős súlypont 

eltolódásokra került sor a 90-es években, melyek a keleti bővítéssel csak fokozódtak. Ezek 

közül az integrációt legérzékenyebben érintő események a német egység és az EFTA 

országok csatlakozása, mely geopolitikai változásokat eredményezett, s az EU gravitációs 

központját keleti és északi irányba mozdította el.43 (Trouille 2002; Inotai 1997a)  

A keleti országok csatlakozása előtt az Uniónak szembe kellett néznie azzal a 

problémával, hogy ez a tendencia tovább fokozódik az újabb bővítésekkel, s elsősorban 

                                                 
43 A német politikusok szerint a keleti bővítéssel csak kiigazítás történik, hiszen az 1980-as években a Közösség 
hatalmi súlypontja déli irányba gravitált, Franciaország megerősödését hozva magával. 
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Németország irányába tolódik el a Közösség hatalmi súlypontja, ezért a 2004-es csatlakozás 

sokkal jobban megosztotta a tagállamokat, mint a korábbi bővítések. Ehhez még az is 

hozzájárult, hogy a keleti bővítés átszabta az Unió hagyományos politikai geometriáját is, 

mely a német és francia politikai egyenlőségre, valamint a nagy és kis államok egyensúlyára 

épített. 2004-ben alapvetően kis- és középállamok csatlakoztak, s az Uniónak meg kell 

birkóznia az ebből fakadó hatalommegosztási feladatokkal.  

A keleti bővítéssel kapcsolatban ténylegesen lehet érzékelni a konstruktivisták által a 

bővítés függő változójának tekintett tagállami magatartás eltéréseit és változásait. Mindez jól 

tükröződött a Közösség három jelentős tagállamának hozzáállásában és az ezek mögött 

megbúvó indítékokban. A közép-kelet-európai országokkal szomszédos EU-tagok, különösen 

a velük nagy történelmi, kulturális és gazdasági múltra visszatekintő Németország és Ausztria 

a bővítés elsőszámú támogatói, bár saját belső problémáik miatt visszafogottan viselkedtek. 

Ez azonban nem vesz el semmit abból a tényből, hogy ők voltak a szabadkereskedelem 

legnagyobb haszonélvezői.  

Az ellenzők – Franciaország, Spanyolország, Portugália, Olaszország és Görögország – 

táborát kezdetben a franciák vezették, mert legnagyobb félelmük a hatalmi súlyponteltolódás 

és Németország túlzott megerősödése volt,44 de tartottak a CAP támogatás csökkenésétől is. 

Tekintettel arra, hogy Franciaország45 nem volt határos a volt szocialista államokkal, így 

kevésbé fenyegette az instabilitás átgyűrűzése, az illegális bevándorlók, s a francia befektetők 

is kis érdeklődést mutattak a térség iránt. Ugyanakkor, amikor az Unió végül elhatározta a 

keleti bővítést, mégis támogatta azt, mert nem vonulhatott ki Közép- és Kelet-Európából, az 

ott kialakult hatalmi vákuumot átengedve a német befolyásnak, s nem gyöngíthette a francia – 

német partnerséget.  

Egyedi és ebbe a logikai láncszembe be nem illeszthető Anglia álláspontja, hiszen az 

ország sem gazdaságilag, sem geopolitikailag nem volt érdekelt a régió integrálásában. 

Ugyanakkor a britek a bővítés mellet kardoskodtak, feltehetően azért, mert a bővítés elterelte 

a figyelmet a küszöbön álló mélyítésről. Ezen ellentétes tagállami érdekek miatt hosszú időbe 

tellett, amíg a kompromisszum kialakult, és ez volt az egyik fő oka a csatlakozás hosszúra 

nyúló folyamatának. (Kramer 1993; Smith 1999; Skalnes 2005; Trouille 2002) 

A földrajzi elhelyezkedés a bővítést elemző szakértők szerint erőteljesen nyomott a latba, 

hiszen a keleti országokkal szomszédos tagállamok, Olaszország és Görögország kivételével a 

                                                 
44 A franciák ugyanakkor a mediterrán térség csatlakozásáért sem lelkesedtek, hiszen az az olasz és görög 
pozíciók térnyerését eredményezte volna. 
45 Franciaországnak valójában a térségből csak két országgal voltak jelentős kapcsolatai, egyrészt a történelmi 
hagyományokon alapuló Lengyelországgal, valamint a frankofón kulturális alapokra építve Romániával. 
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bővítés mellett álltak, míg a többi állam Angliát nem számítva lassította volna a folyamatot. A 

déli tagállamok több okból sem preferálták a keleti bővítést. Politikai, geopolitikai 

szempontból előnytelen volt számukra, hiszen keletre tolta el az Unió súlypontját, amely 

ellentétes volt a számukra több hasznot és megerősödést hozó 1995-ben elindított Barcelonai 

Folyamattal, hiszen az a Mediterráneum térségében erősítette a Közösség kapcsolatait. 

Gazdasági szempontból sem voltak érdekeltek, mert kevés kereskedelmi kapcsolatuk volt 

Közép-Európával, így nem, vagy alig részesedtek a Társulási Szerződés biztosította szabad 

kereskedelemből. Ellenkezésük harmadik döntő tényezője, hogy mindaddig ellenségesen 

tekintettek a betolakodókra, amíg a kohéziós politika reformja és a strukturális és kohéziós 

alapok átalakítása meg nem valósult, mert a keleti csatlakozással mintegy 12-13%-kal 

csökkent az egy főre jutó GDP, s ezzel az első célkitűzésben meghatározott 75%-os küszöb 

fölé kerülve, elveszíthették volna korábbi támogatásaik nagy részét. (Schimmelfennig – 

Sedelmeier 2002) Nem véletlen, hogy a bővítési politika – egyéb okok is szerepet játszva – 

éppen a spanyol (2002 első fele)46 és a görög (2003 első fele) elnökség idején számtalan 

akadályba ütközött.  

Tovább tekintve a tagállamok geopolitikai indítékait, természetes, hogy a Balti-államok 

minél gyorsabb integrációja mellett törtek lándzsát a velük szomszédos és kiterjedt gazdasági 

kapcsolatokkal rendelkező északi tagállamok. Ezen országok követelésére került bele az 

elsőkörös bővítésbe a viszonylag fejletlen Észtország.   

A közép-európai tagállamok, valamint Franciaország a többsebességes csatlakozás 

mellett, míg az északiak (kivéve Finnországot) az egyszeri nagy bővítés mellett voksoltak.47 

Ha a tagállami hozzáállást Horvátország esetében is analizáljuk, akkor jól látható, hogy a vele 

szomszédos tagállamok (leszámítva a halászat miatt Szlovéniával elmérgesedő kapcsolatait), 

különösen a közép-európai országok, így Ausztria, Németország és Magyarország mindent 

elkövetnek a csatlakozás meggyorsításáért. Ez nyilvánvaló, hiszen a nemzetközi 

interdependencia a földrajzi közelséggel erősödik, így a térséggel szomszédos uniós 

államokat érzékenyebben érinti a régió fejlődése, ráadásul mélyebb, messzebbre nyúló 

kapcsolatok jönnek létre közöttük. Ténylegesen egyetlen tagállam sem ellenzi Horvátország 

csatlakozását, de láthatóan Hollandia, valamint az északi régió nem is sietteti azt. Ezen 

államok nem a horvát integráció ellen emelik fel szavukat, hanem azt hangoztatják, amíg az 

                                                 
46 A spanyolok már korábban, 2001 májusában vétóval fenyegették a bővítést. 
47 Ez látható abban, hogy a közép-európai országok az elsőkörös bővítés mellett álltak (melybe Észtország is 
beletartozott) 1997-ben, hogy Franciaország, Görögország és Olaszország, vagyis minden déli állam erőteljesen 
támogatta Bulgáriát és Romániát, míg az északi államok közül Dánia és Svédország a Balti-államok 
csatlakozását tartotta fontosnak. 
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Unió nem oldja meg belső problémáit – pl. nem kerül elfogadásra a Lisszaboni Szerződés –, 

addig nem kerülhet sor további bővítésekre. 

Schimmelfenning és Sedelmeier tagállami oldalról vizsgálva a keleti bővítést, arra a 

következtetésre jutott, hogy azt több elem is befolyásolta. Ezek közül a szerzők a geopolitikai 

okok mellett kiemelik a gazdasági tényezőket, mely területeken az eltérő tagállami érdekek 

erősen meghatározzák mind a bővítési folyamat sebességét, mind a csatlakozó országok körét. 

(Schimmelfenning – Sedelmeier 2002)  

A keleti bővítéskor a gazdasági indítékok között először is erősen nyomott a latba, hogy 

sokkal többe került, s hátrányosan érintette a kevésbé fejlett és főleg mezőgazdasággal 

foglalkozó tagállamokat, hiszen ugyanazon tradicionális (mezőgazdaság, textil- és bőripar, 

fémfeldolgozás) gazdasági ágakban és ezek termékeinek kereskedelmében voltak érintettek. 

Másodszor, az összes közép- és kelet-európai ország bruttó befizető, s ez nemcsak megterheli 

a költségvetést, hanem érzékenyen érinti a Közös Mezőgazdasági és a Strukturális Politikát, 

melyek együttesen mintegy 80%-át teszik ki a költségvetésnek. Ezért a csatlakozás 

előfeltétele ezen szakpolitikák reformja volt, s nem véletlen, hogy Spanyolország, 

Görögország, Portugália és Írország mindegyike kétkedéssel tekintett a bővítésre.  

Látható tehát, hogy a tagállamok nem egyformán képzelték el a bővítést, és eltérő rangsort 

állítottak fel, melynek hátterében különböző politikai preferenciáik, földrajzi elhelyezkedésük, 

kétoldali kapcsolataik, valamint történelmi, kulturális kötődéseik és hagyományaik játszottak 

szerepet. Az eltérő tagállami álláspontok alapján megfogalmazható az a bővítési sajátosság, 

mely szerint a harmadik országnak minél nagyobb a centrumtól való távolsága, akár 

földrajzilag, akár politikai berendezkedését, akár gazdasági fejlettségét tekintjük, annál 

nehezebb integrálása a Közösségbe. Ha ezt a megállapítást Horvátország esetében is 

figyelmbe vesszük, akkor az állam jó integrációs esélyekkel rendelkezik. 

A keleti államok felvételére vonatkozó kompromisszumos álláspont kialakítása nehéz és 

időigényes feladatot jelentett, ezért egyszerűbb volt egységesen kezelni a régiót és a 

differenciálás helyett a blokkszerű csatlakozást támogatni. Ugyanezt a dilemmát olvashatjuk 

ki a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos uniós politika változásaiból, s kezdetben félő volt, hogy az 

eltérő érdekviszonyok miatt itt is az egyszerűbb megoldást választva, a horvát csatlakozást a 

térség többi államával együtt kezeli. (Wiener – Diez 2004) Mára már úgy tűnik, hogy 

Horvátországnak nem kell bevárnia a lassabban haladók táborát, s egyedül is beléphet a 

Közösségbe. 
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2. 6 AZ UNIÓBAN FELLÉPŐ VÁLSÁGJELENSÉGEK ÉS AZOK HATÁSA A TOVÁBBI 

BŐVÍTÉSEKRE 

2004 előtt a csatlakozó országok egy jóval biztosabb, szilárdabb Közösségbe integrálódtak. 

Napjainkban az Európai Uniónak – miközben nem mondhat le a további bővítésekről – 

magának is tisztáznia kell olyan alapvető kérdéseket, mint a bővítés vagy mélyítés dilemmája, 

az intézményi reformok, a Lisszaboni Szerződés, az egyes szakpolitikákban bekövetkező 

változások.48 A Közösség ezen belső feladatai álltak a hátterében a hosszúra nyúlt keleti 

bővítésnek, s ugyanezek az akadályai a Nyugat-Balkán, s a horvát csatlakozásnak is. A 

további keleti és déli irányú bővítés legalább annyira múlik a Közösség abszorpciós49 

kapacitásának megteremtésétől és a belső megújulás, az integráció mélyítésének képességétől, 

mint a csatlakozni vágyók teljesítésétől.  

A Közösséget mély gazdasági, politikai és identitásbeli krízis jellemzi. Az Európai 

Unióban mutatkozó válságjelenségek megoldása nagymértékben fogja befolyásolni a későbbi 

bővítéseket, ezért nagyon sok a bizonytalanság az újabb tagfelvételt illetően. A kétségek 

három stratégiai kérdés körül összpontosulnak, így nagy a határozatlanság a csatlakozás 

résztvevőit, a csatlakozás feltételeit és időpontját illetően. A Közösség történetében azonban 

többször is előfordultak nehéz időszakok, melyek minden alaklommal megújulásra, radikális 

változtatásokra ösztönözték a tagállamokat.   

Ezen változtatások között valószínűleg ott lesz a Közösség bővítési politikájának 

átgondolása is, mely feltehetően még nem fogja érinteni a horvát csatlakozást, csak az EU-28 

után, vagyis a Nyugat-Balkán államai esetében lesz meghatározó. Erre azért is szükség van, 

mert az Európai Unió határai végére érkezett a keleti bővítéssel, ezért a belső válság egyre 

több területre tevődött át. Ágh Attila szerint a földrajzi határok meghúzása körüli nehézségek 

(1), a szolidaritásra épített Unió (2), a közös politikák (3), az elit Európa (4) és a reformok 

iránti elkötelezettség (5) elérte határait. (Ágh 2006b) 

Ha az Ágh Attila által felvázolt problémákból indulunk ki, megállapítható, hogy ezen 

kérdések megválaszolása nélkül nem képzelhető el a további bővítés sem.  

1. A meddig terjednek Európa határai problematika az Unió állandóan napirenden lévő 

kérdése. Európa a keleti bővítéssel ugyanis elérte, de legalábbis feszegeti természetes 

földrajzi határait, s ez megállásra ösztönzi a bennlévőket. Az újonnan csatlakozó közép- 

és kelet-európai államok történelmük során egészen a 15. század végéig az Occidens 

                                                 
48 Különös tekintettel a Közös Mezőgazdasági Politikára, a Regionális Politikára és a Strukturális Alapokból 
való részesedésre. 
49 A fogalom használata körül kialakult vitáról lásd a 3. 3 fejzetet. 
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Nyugat részei voltak, ugyanazon társadalmi struktúrák, politikai berendezkedés és 

mintakövető gazdaság jellemezte őket. A földrajzi felfedezéseket követően perifériális, 

fél-perifériális helyzetbe kerültek, s inkább tartoztak a Kelethez, mint a Nyugathoz, habár 

a felzárkózás igénye mindig is mozgósította a térséget, ezért is fogalmazódott meg Szűcs 

Jenő három régiós Európájában a „Köztes-Európa” képe. Ennek a térségnek az 

integrálásával az Európai Unió ténylegesen elérte azokat a földrajzi határokat, 

amelyekkel történelmi, kulturális téren azonosítani tudja magát. Horvátország 

szempontjából nem mellékes megjegyezni, hogy sokkal inkább tartja magát közép-

európai államnak, mint balkáninak, így csatlakozása nem feszíti túl ezeket a határokat. A 

kérdés, hogy hol lesznek az EU jövőbeni határai a kontinensen, ma is megválaszolásra 

szorul, s a már említett Európai Szomszédsági Politika, valamint a teljes jogú tagság 

mellett új formák, pl. a stratégiai partnerség kiutat jelenthetnek.50 

2. Válságba került a szolidaritásra épült uniós struktúra, s különösen a nettó befizető 

országok esetében fogalmazódott meg, hogy a keleti és további bővítéssel csatlakozók 

felzárkóztatásának megnövekedett költségei miatt újra kell gondolni az EU 

költségvetését és a kohéziós politikát. Mindez jól tükröződött a 2007-2013-as 

költségvetés vitájában és a lefaragott strukturális támogatásokban, s ez negatív kihatással 

van a csatlakozás előtt álló Horvátországra, annál is inkább, mert a költségvetés 

elméletileg nem teszi lehetővé a 2013. december 31-ig történő csatlakozást. Ugyanakkor 

kicsi ország lévén a szakértők mégis elképzelhetőnek és finanszírozhatónak tartják 

Zágráb belépését még ebben a költségvetési időszakban. 

3. Az Európai Unió egyik legfőbb megválaszolásra váró kérdése, hogy hol vannak a 

közös politikák kiterjesztésének, elmélyítésének és fenntarthatóságának határai – ez 

különösen látható a Lisszaboni Stratégia kudarcában –, s mivel ezen problémák 

napjainkban prioritást élveznek, ez hátráltathatja a bővítési folyamatot. Tabajdi Csaba 

szerint az Unióban az eddigi kohézió megerősítésével ellentétes folyamatok zajlanak, 

melyek a nemzeti szint felé tolják el a hangsúlyt. Egyre szűkülő anyagi források állnak 

rendelkezésre olyan közösségi kezdeményezésekre, mint az előbb említett Lisszaboni 

Stratégia, vagy a kutatás fejlesztés összehangolása, melyek nélkül az EU nem lesz képes 

helytállni a világméretű versenyben. (Tabajdi 2007) 

                                                 
50 50 Az Európai Unió végső határairól szóló szakmai vita 2002 decemberében, az EU-10 csoporttal lezáruló 
csatlakozási tárgyalások koppenhágai fordulója után kezdődött. A kérdés azóta is a viták középpontjában van, s a 
2005. decemberi Európai Tanács ülése már hivatalosan is napirendjére tűzte. 
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4. Az 1995. évi bővítésig az integrációra lépő országok közös nyugati értékrenddel, 

plurális demokratikus berendezkedéssel és piacgazdasággal rendelkeztek, az „európai 

klub” tagjai voltak. A rendszerváltó államok nem tartoznak bele ebbe a körbe, ezért is 

tartott hosszú ideig maga az elhatározás is, hogy részt vehessenek a Közösség 

működésében, nem is beszélve a csatlakozásról. A történelmi és kulturális hagyományok, 

a szovjet rendszer visszatérésétől való félelem azonban végül meggyőzte a hezitálókat, 

mely sokkal nehezebben megy és hosszabb ideig tart a kulturális értelemben is kívülálló 

Nyugat-Balkán államai esetében, ahol 15 évet kellett várni, míg az első állammal, 

Horvátországgal megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások. 

5. Az állandó megújulást igénylő Unióban fáradtság tapasztalható a reformokat illetően 

is, s elsősorban a nagy alapító tagállamokban (Németország és Franciaország) 

érzékelhető, hogy a reformok iránti elkötelezettség is elérte határait, vagyis a további 

bővítésekkel ki kell várni, míg ezen államok megoldják belső problémáikat. (Ágh 2006b)  

Az Európai Uniónak mindenekelőtt választ kell adnia ezen feszítő kérdésekre, s csak utána 

kerülhet napirendre a további bővítés, melyre verbálisan mindvégig nyitott volt az Unió. Így 

soha nem volt aktuálisabb az a koppenhágai kitétel, hogy a Közösségnek is képesnek kell 

lennie az újabb tagállamok befogadására. Már a 2004-es csatlakozást megelőzően – és azóta 

még inkább – új elem annak hangoztatása, hogy a bővítésre csak akkor kerülhet sor, ha az 

Unió erre fogadóképes lesz, és végrehajtja a szükséges intézményi reformokat, melyeket a 

Nizzai Szerződésben realizált. Nizza hiányossága, hogy csak 27 tagú Közösséggel számolt – 

annak ellenére, hogy az EU ekkor már a Nyugat-Balkán államai számára uniós perspektívát 

kínált –, s nem foglalkozott a további bővítések problematikájával.  

Horvátország és a térség csatlakozásának dátuma nagy mértékben függ attól, hogy maga a 

Közösség végrehajtja-e és ha igen, mikor a szükséges intézményi reformokat, és mit tesz 

abszorpciós kapacitásának kiszélesítése érdekében. Fokozzák a további bővítések 

bizonytalanságát az alkotmányozási folyamat sikertelensége és a lisszaboni reformtervezet 

ratifikációs problémái51, s nagy kérdés, hogy milyen módon sikerül megoldani az integráció 

mélyülése folyamatán esett csorbát. Az Unió további bővítésére nem fog sor kerülni ezen 

problémák megnyugtató rendezése előtt. Ugyanakkor bizakodásra ad okot Olli Rehn, bővítési 

biztos egy 2007-es nyilatkozata a bővítés és/versus mélyítés körül kialakult vitáról: „a 

mélyítés és a bővítés nem egymással ellentétes, hanem egymást kiegészítő folyamatok, és a 

                                                 
51 Mára 23 tagállam ratifikálta a Lisszaboni Reformtervezetet, de az írországi népszavazáson a nemek kerültek 
többségbe, s ez kihathat a bővítések folyamatára is, annál is inkább, mert több tagállam, köztük a 2008. második 
félévében a soros elnöki tisztséget betöltő Sárközy is hangoztatta, hogy a Lisszaboni Szerződés ratifikációjáig 
nem kerülhet sor további bővítésre. 
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kettő ötvöződése teszi napjaink Európáját erősebbé, hatalmasabbá és meghatározóvá.” (Rehn 

2007) 

 

 



 81 

3. AZ EURÓPAI UNIÓ NYUGAT-BALKÁNI POLITIKÁJA 

3. 1 HORVÁTORSZÁG HELYE AZ EURÓPAI TÉRLEHATÁROLÁSBAN 

3. 1. 1 A MEDITERRÁNEUM 

Minden állam politikai berendezkedésére, társadalmi viszonyaira, gazdaságára, 

civilizációs sajátosságaira kihatással van geopolitikai elhelyezkedése. (2. sz. melléklet52 ) Így 

van ez Horvátország esetében is, ahol a nemzetépítés során, valamint külpolitikai törekvései 

kapcsán éppen ez a dimenzió játszik meghatározó szerepet. Az európai térlehatárolás szerint 

látszólag egyszerűen elhelyezhető az ország, hiszen tágabb összefüggésben a legnagyobb 

európai makrorégió, a Mediterráneum része.  

Tekintettel arra, hogy az értekezés Horvátország európai uniós csatlakozásának kérdéseit 

tárgyalja, ebből a szempontból a szűkebb térlehatárolást alapul véve az országot a Balkán, 

illetve a Nyugat-Balkán régió részének tekintettem, hiszen bővítési politikájában maga az 

Európai Unió is ekként kezeli. Az uniós irányultság kapcsán az értekezés ezért elsősorban a 

Nyugat-Balkán összefüggésében beszél Horvátországról, ugyanakkor röviden bemutatja 

azokat a közös vonásokat is, melyek miatt nem kerülhető ki, hogy az állam a Mediterrán 

Európának is része. 

A horvát csatlakozás jól beilleszthető a konstruktivisták bővítésekről szóló elméleti 

megközelítésébe (részletesen 1. 7 és 1. 8 fejezetek), mely szerint a bővítések során döntő érv a 

közös identitás, a közös normák és kulturális értékek. Ennek alapján a horvát retorikában 

kiemelkedő szerepet kap, hogy annak a Mediterráneumnak a része, mely az európai 

civilizáció bölcsője, ahol létrejöttek az első európai államok, melyek öröksége az európai 

identitás alapkövei.53  

A történelem során több nagyhatalom is kísérletet tett a térség egyesítésére, de ez a Római 

Birodalom óta valójában csak részsikereket eredményezett. A Római Birodalomban a mai 

Horvátország területén az első magaskultúrát az illírek hozták létre, s nem véletlen, hogy a 19. 

században, a horvát nemzeti ébredés időszakában az illírizmus meghatározó szerepet játszott.  

A mediterrán térség három küzdelmekkel övezett, egymás mellett élő, egymásra hatást 

gyakorló civilizáció találkozási pontjában található. Fernand Braudel szavaival élve „három 

kulturális közösség, három óriási és életerős civilizáció”, a latin keresztény, az ortodox és az 

                                                 
52  A térkép Horvátországot és a Mediterránum azon országait ábrázolja, mellyel történelmi, kulturális és 
gazdasági kapcsolatai meghatározó szereppel bírnak. 
53 Az európai identitás alapelemei közül három is ehhez a régióhoz tartozik, így a szidó, keresztény hitvilág, a 
görög kultúra és a római jog. 
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iszlám csap össze a régióban. (Braudel 1985) Ennek a három civilizációnak éppen a 

találkozási pontjában – Huntington civilizációs térképe is itt húzza meg a határokat – fekszik 

Horvátország, mely magát a latin kereszténység védőbástyájának tünteti fel. S való igaz, hogy 

keleti szomszédja, Szerbia már ortodox, míg Bosznia-Hercegovina bosnyák lakossága 

iszlámhívő. Az erősen katolikus vallású horvátok számára vallásuk a Nyugathoz való tartozás 

bizonyítéka, mely döntő érv csatlakozásuk során. 

A Mediterráneum, mint régió egységes kezelését nem övezi teljes egyetértés, melynek 

hátterében nem csak a fenti megosztó civilizációs és vallási különbségek állnak. Ezt támasztja 

alá, hogy Róma bukása után a politikai tér erőteljesen megosztottá vált, és a létrejövő államok 

nem voltak képesek konszolidálódni, határaik, kiterjedésük a történelem folyamán gyakran 

változott. Időről időre más és más államok kerültek hatalmi pozícióba, majd ezek 

meggyengülésével, esetleg önállóságuk megszűnésével újabb országok emelkedtek fel, s ezen 

instabilitás ma is jellemzője a régiónak. Ez a széttagoltság tette lehetővé a nagyhatalmak 

beavatkozását, s így a mediterrán térség mindig is nagyhatalmi ütközőzóna volt. (Pap 2001)  

A horvát történelem (részletesen 4. 1) kiválóan példázza mindezt, mint ahogy azt is, hogy 

a Mediterráneum államai etnikai problémákkal küszködő országok, mely ellentétek állandóan 

napirenden tartják a szeparáció lehetőségét. Erre ismét Jugoszlávia rendszerváltás utáni, mind 

a mai napig tartó szétszakadása szolgálhat példaként, s ezt támasztja alá a nemzetiségi 

problémákkal és szeparatizmussal küszködő Spanyolország Koszovó-ellenessége is. 

Az első világháborút lezáró békék, a létrejött új államalakulatok, a területi változások ma 

is ellentétek kiindulópontjai, melyek különösen a Földközi-tenger keleti területeit érintik. 

Gondoljunk csak az értekezés témájához kapcsolódó, a mai napig időről időre felszínre kerülő 

olasz és horvát ellentétekre, melynek alapjául az első világháború után Isztria, Fiume, 

valamint néhány dalmát sziget olasz kézre kerülése szolgált54 (mely persze messzemenően 

nem elégítette ki a dalmát tengerpartra igényt tartó olaszokat), vagy Dél-Tirol kérdésére, mely 

elmérgesítette az osztrák-olasz viszonyt. 

A Mediterráneum egysége ellen szól annak második világháború utáni megosztottsága, 

mely nem egyszerűen kettészelte a térséget – mint Közép- és Észak-Európában, ahol éles volt 

a választóvonal –, mert itt keleten is találunk „nyugati” hatalmakat, sőt még NATO-

tagállamokat is, s Jugoszlávia példázza a harmadik típust, az el nem kötelezett államokat. Ez 

is szerepet játszik abban, hogy a régió a két világrendszer szembenállásának egyik 

                                                 
54 A jugoszláv-olasz határvitában nem a békekonferencia döntött. A két állam 1920. november 12-én Rapallóban 
állapodott meg. Ennek alapján az Isztriát és a Kvarneri-öblöt Olaszországhoz, míg a horvát ás dalmát 
tengerpartot az új délszláv államhoz csatolták. Fiume és környéke szabad város lett, de ezt a megállapodást 
1924-ben felrúgva, az olaszok rátették kezüket a városra. 
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ütközőzónájává vált, s mindemellett számos évtizedek óta húzódó konfliktus – arab-izraeli 

szembenállás, Ciprus problematikája, a kurd kérdés, a marokkói-algériai határviták – terheli a 

térséget.  

A rendszerváltozással új törésvonalak keletkeztek a világban és az eddigi nyugat-keleti 

szembenállás helyébe az Észak-Dél egyenlőtlenség került. Ennek a világot megosztó új 

vonalnak a Földközi-tenger szimbólumává vált, melynek két partján a hatalmas és növekvő 

gazdasági különbségek mellett egyre aggasztóbb a népesség diszparitása. Míg a régió északi 

részén fogy és elöregedik a népesség, addig ezzel ellenkező előjelű folyamatok zajlanak le a 

délen, mely területekről egyre nagyobb mértékűvé válik a munkaerő északra történő 

vándorlása. A makrorégió számos más nehézséggel is küzd, többek között 

környezetszennyezéssel, a megoldatlan hulladékkérdéssel, az édesvíz hiányával és a 

nemzetközi terrorizmussal. (J. Nagy) 

A fentiekben felsorolt gondok olyan biztonsági kockázatot jelentettek, amelyek 

ráirányították a Közösség figyelmét a térségre. Ráadásul a Mediterráneum, mint a nemzetközi 

politika egyik főszereplője és a világ energiaellátásának központi tényezője, stratégiai 

jelentőségűvé is vált a Közösség számára.  

A Mediterráneummal kiépített kapcsolatoknak több formája és lépcsőfoka is van. Az első 

társulási szerződések 1973-ban jöttek létre, s céljuk a Földközi-tenger mentén fekvő egyes 

európai országok csatlakozásának elősegítése, melynek első állomása a déli bővítés 

(Görögország 1981, Spanyolország és Portugália 1986). A régió integrálása azóta is 

folyamatban van, a sorban a rendszerváltás után Szlovénia, valamint Ciprus és Málta uniós 

taggá válása következett (2004), s jelenleg is különböző szinteken folynak a tárgyalások a 

Nyugat-Balkán államaival és Törökországgal. A társulási szerződések másik csoportját a 

Földközi-tenger déli partján lévő államokkal a hetvenes években kötött kétoldalú 

egyezmények alkották, melyek a hagyományos történelmi és gyarmati kapcsolatokra épültek. 

(Szigetvári 2001) 

Globális, a térség egészét átfogó stratégiára azonban még a kilencvenes évekig várni 

kellett. Ekkor azonban, a rendszerváltó országok uniós irányultsága megbontotta a német-

francia egyensúlyt, a Közösség keleti irányba gravitált, s ennek ellensúlyozására, valamint a 

Földközi-tenger térségének közvetlen és közvetett biztonságpolitikai kockázatának 

kezelésére, elsősorban az uniós mediterrán tagállamok nyomására átfogó politikai koncepció 

kidolgozására került sor. A keleti bővítést is meghatározó 1994. decemberi Esseni Csúcson 

megfogalmazták, hogy a Mediterráneum “stratégiai jelentőségű, prioritást élvező térség”. 

(EC 1994)  
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Ennek következében az 1995. november 27-28-án, a 15 uniós tagállam, valamint 11 nem EU-

tag mediterrán ország és a Palesztin Hatóság részvételével megrendezésre kerülő barcelonai 

konferencián (1995. november 27-28.) elfogadták a Barcelonai Nyilatkozatot és útjára indult a 

Barcelonai Folyamat, s minden résztvevővel megkötésre kerültek az euromediterrán 

megállapodások. (Barcelona 1995) 

Ennek a folyamatnak azonban sem Horvátország, sem Szlovénia, sem a Nyugat-Balkán 

többi állama nem volt része, hiszen a térség instabilitása, a polgárháborús viszonyok miatt az 

Európai Unió nem kívánt közeledni és kapcsolatot kiépíteni a régió államaival. Erre még 

évekig, 1999-ig várni kellett, s akkor is más módot talált a közeledésre, mert kiszakítva a 

térséget a Mediterráneumból, létrehozta a Nyugat-Balkánra vonatkozó stratégiáját. Ez a 

magyarázata annak, hogy az értekezésben miért a nyugat-balkáni megközelítés kap 

hangsúlyos szerepet.  

A Barcelonai Folyamat célkitűzéseinek megvalósítása számos külső és belső nehézségbe 

ütközött, s mivel térbeli kiterjeszthetőségének nincsenek korlátai, így nem volt akadálya 

2008-as újjáélesztésének és horizontális kitágításának. A megújítás élére nem véletlen, hogy 

Franciaország állt, s az alig hatalomra került Nicolas Sárközynek kiemelkedő szerepe van 

abban, hogy 2008. július 13-án, Párizsban létrejött az Unió a Mediterráneumért (Union for the 

Mediterraneum).  

A tervezet eredetileg csak a Közösség part menti tagállamait kívánta mozgósítani, de 

Angela Merkel német kancellár nyomására minden tagállamra kiterjesztették. Ezzel azonban a 

francia geopolitikai cél, miszerint ezzel ellensúlyozhatja a német érdekszférába tartozó keleti 

bővítés miatt megbomló egyensúlyt, meg is szűnt, s ráadásul félő, hogy a francia elnökség 

lejárta után következő tagállamoknak nem lesz fontos a Földközi-tenger térsége.  

Az Unió a Mediterráneumért rendkívül nagy kiterjedésű és hihetetlen sokszínű régiót 

kapcsol össze, s az aláíró 43 ország között most már ott találjuk a Nyugat-Balkán államai 

közül Horvátországot, Bosznia-Hercegovinát, Montenegrót és Albániát is – tehát nem minden 

nyugat-balkáni országot –, mely nyitást jelent és új alapokra helyezi ezen országok eddigi 

geopolitikai lehatárolását. Mivel a szövetség legfőbb feladatának a Közösség és déli 

szomszédai közötti kapcsolatok kiterjesztését, a konfliktusokkal terhelt térségben a háború 

elkerülését és a demokratizálódási folyamat elősegítését tartja – mely célok igen hasonlatosak 

egyéb regionális nemzetközi szervezetek, pl. az EU létrehozásakor megfogalmazott 

alapvetésekkel – így az Unió Mediterráneumért tovább erősíti a Nyugat-Balkán integrációs 

esélyeit. (COM 2008m) 
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3. 1. 2  A BALKÁN RÉGIÓ ÉS A NYUGAT-BALKÁN SZUBRÉGIÓ  

Az Európai Unió utolsó, keleti bővítésekor már egyértelmű volt, hogy a Közösség határainak 

újabb kiterjesztése a Balkán irányába tágítja ki az európai teret. Az Unió számtalan 

megnyilvánulása azt bizonyítja, hogy egységesen kezeli a térség államait, annak ellenére, 

hogy még a régió határait sem egyszerű meghúzni, ugyanis a földrajzi, a történelmi, a 

politikai, az etnikai, a kulturális, a nyelvi és a vallási választóvonalak nem esnek egybe. A 

Balkán mint földrajzi és politikai fogalom Európa délkeleti részét öleli fel. A legegyszerűbb a 

földrajzi lehatárolás55, hiszen a Balkán a geográfiai térnek az a része, melyet északon a Száva 

és a Duna, keleten a Fekete-tenger, délen a Földközi- és Égei-tenger, míg nyugaton az Adria 

és a Jón-tenger jelöl ki.  

A természetes földrajzi határvonalak azonban nem fedik egymást a politikai terekkel. A 

Balkán esetében különösen igaz Braudel azon megállapítása, mely szerint ”minden civilizáció 

homogén kulturális teret, entitást alkot, amelynek határai nem egyértelműen húzhatók meg, és 

amelyen belül több politikai, gazdasági egység is kialakulhat. Éppen ezért a politikai tér 

lehatárolása soha nem könnyű”. (Braudel 1985) 

Geopolitikai értelemben a szakirodalom a régió részének tekinti Szlovéniát, 

Horvátországot, Bosznia-Hercegovinát, Szerbiát, Macedóniát56, Romániát, Bulgáriát, 

Albániát, Görögországot és Törökország európai területeit, s itt máris látható a két 

térlehatárolás közötti különbség, hiszen a fentiek alapján, geográfiai szempontból Románia és 

Szlovénia nem, Horvátország pedig részben (metszi a Száva és a Kupa folyó) tartozik a 

Balkánhoz. Az eltérés hátterében az a nyilvánvaló tény áll, hogy a természetes határok kevés 

szerepet játszottak a politikai terek kialakulásában, annál is inkább, mert a térségben nem, 

vagy nagyon későn alakultak ki az önálló politikai egységek. Vannak olyan országok a 

régióban, melyek a rendszerváltást megelőzően nem is rendelkeztek önálló államisággal.  

Ebben szerepet játszik, hogy a Balkán mindig is nagyhatalmi – Római Birodalom, Bizánci 

Birodalom, Török Birodalom, Habsburg Birodalom (Osztrák-Magyar Monarchia) és 

Oroszország (Szovjetunió) – ütközőzóna volt, a nagyhatalmak örökös rivalizálása, 

szakadatlan vetélkedése a területekért, a kizárólagosságért, az elsőbbségért, majd fokozatos 

                                                 
55 A Balkán-félsziget elnevezés is csak a 19. században jelent meg, August Zeune német földrajztudós nevéhez 
fűződik, aki 1808-ban először használta ezt a fogalmat. Azóta a földrajzi fogalom erőteljesen kitágult és politikai 
tartalommal töltődött. 
56 Az ENSZ és más nemzetközi szervezetek a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (Former Yugoslav 
Republic of Macedonia; FYROM) elnevezést használják, elkerülve a Görögországgal kialakult névvitát. [United 
Nations Resolution 225 (1993)] 
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kiszorulásuk a térségből erőteljes megosztottságot eredményezett. Ezt csak fokozta és 

bonyolította a két Balkán-háború, a két világháború és végül Jugoszlávia felbomlása.  

Az állam szétesése kapcsán olyan kérdések merültek fel, mint a tagköztársaságok, 

valamint Koszovó és a Vajdaság autonóm tartományok milyen nemzeti célokat fogalmaznak 

meg maguknak, s ezek mennyire sértik egymás érdekeit. Ha egymás rovására határozzák meg 

nemzeti célkitűzéseiket, az összeütközéshez vezet, mint ahogy ez be is következett a 

kilencvenes évek balkáni háborúiban. Ugyanakkor az új politikai egységek kialakítása nem 

csak belső érdekek és egyéni elhatározás függvénye, hiszen felveti azt a problémát, hogy 

kinek lehet önrendelkezési joga. A balkáni népeknek és nemzetiségeknek? Vagy a korábbi 

alkotmányos különállással rendelkező tagköztársaságoknak? (Hajdú 2007)  

Ez a dilemma és a tartós nemzetállamok hiánya a Balkánt politikailag instabil térséggé 

változtatta, hiszen a politikai határvonalak Jugoszlávia felbomlása óta sem állandóak (Szerbia 

és Montenegró különválása, Koszovó függetlenedése). A Balkán euroatlanti integrálása tehát 

a térség stabilitása szempontjából kiemelkedően fontos, mind a régió államai, mind az 

Európai Unió tagállamai részéről, hiszen a fenti események is igazolják, hogy a hidegháború 

időszakában kialakított 2+2+2 biztonságpolitikai modellre épített egyensúly felbomlott. Hajdú 

Zoltán szavaival élve, a Balkán-félsziget „kicsiben az egész Európát reprezentálta”, hiszen a 

2+2+2 formula értelmében két állam a Varsói Szerződés tagja (Románia és Bulgária), kettő 

NATO tagállam (Görögország és Törökország), s ismét kettő nem tartozott egy szövetségbe 

sem (Jugoszlávia és Albánia). (Hajdú 2007; Vukadinović 2002,)  

A rendszerváltás után kialakult stabilitási vákuum következtében az Unió 

biztonságpolitikai szempontból kezdetben egységesnek tekintette az egész Balkánt. 1999-ben, 

Helsinkiben azonban kettészelte a térséget azzal, hogy Románia és Bulgária zöld utat kapott a 

csatlakozási tárgyalások megkezdésére, s így a keleti bővítés részeként 2007. január elsejétől 

uniós tagok lettek. A Balkánnak ez az „euro-politikai” megosztása vezetett el a Nyugat-

Balkán szubrégió mesterséges kialakításához.  

A Nyugat-Balkán nem földrajzi térként, hanem mint politikai fogalom jelenik meg, és az 

Európai Unió bővítési politikájának részeként azt a területet foglalja magába, melynek államai 

még nem tagjai a Közösségnek, de már részesei az európai integrációs folyamatnak. A 

„nyugat” előtag utal arra, hogy a térséghez tartozó államok külpolitikája európai uniós, vagyis 

nyugati orientációjú. A Balkánnak ez az euro-politikai megoszlása egyben azt is jelenti, hogy 

a Nyugat-Balkán államai egy csokorba foglalhatók, mert hasonló történelmi örökséggel és 

célokkal rendelkeznek, s hasonló problémákkal küszködnek az integrációs folyamatban. Az 
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Európai Unió által létrehozott mesterséges térlehatárolás alapján ma a régióhoz tartozik57 

Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Szerbia, Montenegró, Koszovó és Albánia, 

a hétköznapi szóhasználatban elterjedt politikai felosztás szerint a volt Jugoszlávia, plusz 

Albánia, mínusz Szlovénia. (3. sz. melléklet) (Vuletić 2006) 

A Nyugat-Balkán terminológia használatát meglehetősen ellentmondásossá teszi, hogy a 

régió országai zömében olyan kezdeményezésekben vesznek részt, melyek nevében 

túlnyomóan a Délkelet-Európa szerepel.58 Ráadásul a Balkánnak ez a fajta megosztása 

logikailag és kimondatlanul is azt jelenti, hogy léteznie kellene egy Kelet-Balkánnak is, de ez 

a terminológia nem vált bevetté. Az elnevezést mesterségesnek, negatív tartalommal 

töltöttnek érzik, és éppen ezért nem kedvelik a régióhoz tartozó országok sem. Nem véletlen, 

hogy horvátországi interjúalanyaim is minden alkalommal a Délkelet-Európa kifejezést 

használták.  

A Nyugat-Balkán olyan térséget jelent az Európai Unió számára, melynek további sorsa 

erősen befolyásolja a Közösség fejlődését, s a régió hatványozottan fontos szerepet tölt be az 

Unió külpolitikájában.  Ennek legkézenfekvőbb oka a Nyugat-Balkán geopolitikai 

elhelyezkedése, hiszen a terület, mint az Unión belüli sziget, minden oldalról uniós 

tagállamok által lehatárolva  terül el. Ez a földrajzi közelség különösen aktuálissá teszi 

integrációját, hiszen az itteni konfliktusok könnyen áttevődhetnek a Közösség területére. Ezt 

fejezi ki Christopher Patten külügyi biztos 2002-ben a Nyugat-Balkán Demokratikus Fórum 

ülésén elhangzott nyilatkozata is, mely szerint „a választás nagyon egyszerű: vagy mi 

exportáljuk a stabilitást a Nyugat-Balkánra, vagy a Balkán exportálja az instabilitást 

hozzánk.” (Patten 2002) 

Egyes elemzők szerint a rendszerváltás, illetve a kilencvenes évek újabb törésvonalat 

hoztak létre Európában. Ez közel sem volt olyan megosztó, mint a vasfüggöny, de mégis 

elválasztotta Közép-Európát és a Balkánt. Ebben meghatározó szerepe volt a közép-európai 

államoknak is, melyek az integrációs versenyben igyekeztek elhatárolni magukat attól a 

Balkántól, mely még mindig az autoriter rezsimek és féldemokráciák hazájaként, az elmúlt 

rendszer árnyékaként veszélyeztette a stabilizációt.  

A fordulópont a kilencvenes évek legvégén következett be, mely volt a közép-európai 

államok és az Unió hozzáállásában egyaránt érzékelhető volt. A törésvonal annyiban releváns, 

                                                 
57 A Nyugat-Balkán fogalma változó kategória, hiszen megalkotásakor mindössze öt állam tartozott a 
szubrégióhoz. Az azóta bekövetkező változások, így Szerbia és Montenegró különválása, valamint Koszovó 
függetlenedése miatt mára már hétre bővült az országok száma. 
58 Közép-Európa Kezdeményezés (CEI), Közép-Európa Szabadkereskedelmi Térség (CEFTA), Délkelet-Európai 
Stabilitási Paktum, Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés (SECI), Délkelet-Európai 
Együttműködési Folyamat (SEECP) 
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hogy a régió országainak euroatlanti integrációja még várat magára, ugyanakkor a korábbi 

elhatárolódás megszűnt, s helyébe a térség felzárkózását támogató folyamatok léptek. 

A Balkán a szakirodalomban nem csak a nagyhatalmak ütközőzónájaként, de az Európa és 

a Közel-Kelet közötti összekötőkapocsként is megjelenik, s ez sajátos civilizációs, kulturális, 

nyelvi és vallási sokszínűséget eredményezett. A Balkán civilizációs szempontok alapján 

meghúzható határai egy újabb térleosztást eredményeznek. A volt Jugoszlávia egyes 

utódállamai, így Szlovénia és Horvátország kulturális, történelmi, vallási és gazdasági 

hagyományaira támaszkodva Közép-Európa részeként tekint magára. Ennek igazolása 

Szlovénia esetében egyszerűbb, hiszen geográfiai értelemben sem része a Balkánnak, ráadásul 

mára már az Európai Unió tagállama.  

Horvátország számára nehezebb a kérdés, mivel földrajzilag a Balkánhoz tartozik, s a 

Nyugat-Balkán többi államához hasonlóan lemaradt az euroatlanti integrációban is. Ennek 

ellenére a horvátok minden alkalmat megragadnak a Közép-Európához való tartozásuk 

hangoztatására és bizonyítására. Tény, hogy a két kultúra metszéspontjában lévő állam 

Európa két régiójának, a Balkánnak és Közép-Európának a törésvonalában, valamint a 

nyugati és a keleti katolicizmus találkozási pontjában található, s a latin kereszténység 

védőbástyájának tekinthető.  

A horvát álláspontot támasztja alá Huntington civilizációs elmélete is, mely Európát egy 

észak-déli vonallal kettévágja, s az ezen vonaltól nyugatra található országok – köztük 

Horvátország is – a nyugati, latin kereszténység civilizációs körébe, míg az ettől keletre lévő 

területek az ortodox és iszlám vallás által meghatározott területek közé tartoznak. 

(Huntington, 1995) Nem véletlen, hogy a vallás és a nemzeti identitástudat mind a mai napig 

kulcsfontosságú szerepet játszik a horvát retorikában, mely szerint „Horvátországban az 

Egyház gondoskodó anyaként őrzi, és védelmezi a horvát nép évezredes kulturális 

patrimoniumát”.59 (Gereben 2003) 

Vallási tekintetben a régió határai nehezen húzhatóak meg. Míg a két nyugati állam, így 

Szlovénia és Horvátország lakossága római katolikus, addig a tőlük keletre élők többsége – 

kivéve a jelentős számú muzulmán hívővel rendelkező Bosznia-Hercegovinát és Albániát – 

görögkeleti vallású. Az erős vallási megosztottság összefonódik az etnikai heterogenitással, s 

ezek összekapcsolódva gyakran torkollanak nemzeti ellentétekbe, nehezítve ezzel a 

nemzetállamok stabil térlehatárolását, fokozva a térség instabilitását. 

                                                 
59 Az idézet Šanjek, Franjo – Krajlević, T: Religion und nationale Identitat der Kroaten kéziratából származik. 
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Az eltérő kulturális vonásokat gyarapítja a nyelvi és etnikai megosztottság, az írásbeliség 

különbözősége. Ez utóbbi a valláshoz kapcsolódóan kettéosztja a térséget latin és cirill betűs 

területekre. Etnikai, nyelvi szempontból a Balkán sokszínűségét támasztja alá a szláv, a 

görög, az albán, a román, a magyar és a török60 népcsoport és önálló nyelvi egység létezése.  

Ennek a nagyfokú megosztottságnak és az ebből fakadó állandósuló problémáknak 

köszönhetően a Balkánhoz pejoratív értelmezések társulnak, az európai köztudatban az 

elmaradottság, a kulturálatlanság, a zűrzavaros helyzet szinonimája, s gyakran azonosítják 

véres etnikai konfliktusokkal, autoriter berendezkedéssel, a bűnözés és korrupció hazájával. 

(Glenny 1999) 

 3. 2 EGYSÉG VERSUS HETEROGENITÁS A NYUGAT-BALKÁN SZUBRÉGIÓBAN 

A fentiekben vázolt különböző szempontú térlehatárolás és heterogenitás ellenére az Európai 

Unió az integrációs folyamatban egységesen kezeli a Nyugat-Balkánt. A Közösség több 

tényezővel is alátámasztja térség homogenitását. A régió államai kivétel nélkül rendszerváltó 

(1) és egyben nemzetépítő országok (2), gazdaságuk jóval alatta teljesít az uniós átlagnak (3), 

magas fokú a szervezett bűnözés (4), a térség országai között hiányoznak az intraregionális 

kapcsolatok (5), és hasonló külpolitikai orientációval rendelkeznek (6). Az alábbiakban ezen 

sajátosságok áttekintése következik: 

1. A Nyugat-Balkán államainak közös történelmi öröksége a szocialista berendezkedés, bár 

tartalmát illetően élesen különválik az ízig-vérig sztálinista Albánia és a keleti blokkon 

belül egyedülállónak számító, jóval több szabadságot biztosító jugoszláv önigazgatási 

rendszer.61 Ennek következtében közös vonás, hogy a régió államai kivétel nélkül olyan 

rendszerváltó országok, ahol korábban nem alakultak ki a demokratikus hagyományok és 

intézményrendszer. A múlt ezen hagyatéka erőteljesen rányomta bélyegét a kilencvenes 

évekre is, mert a demokratikus berendezkedés és szabad választások látszata alatt 

erőteljesen autoriter vonások is konzerválódtak. Mindezt elősegítette a civil társadalom 

hiánya és a felemás módon végbement privatizáció, melynek következtében a régi politikai 

elit megőrizte befolyását a kezére játszott állami tulajdon segítségével. Ezt támasztja alá az 

is, hogy ellentétben más (Közép-Európa) rendszerváltó országokkal, a Balkán térségében a 

nyolcvanas években nem alakult ki erős ellenzék, illetve ellenzéki pártok, s Horvátország 

kivételével a gazdaságban sem kaptak teret a nem állami formák. A plurális 

                                                 
60 A magyar és török népcsoport nem rendelkezik önálló államisággal a térségben. 
61 Mindehhez, ha az egész Balkánt vizsgáljuk egy harmadik variáció is társul Bulgária és Románia ortodox 
kommunista berendezkedésével. 
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demokráciának és piacgazdaságnak még a csírái sem létezetek 1990 előtt, így csak a 

rendszerváltással indulhatott el az átalakulás folyamata. A politikai kultúrából hiányoztak 

olyan alapértékek, mint a párbeszéd, a tolerancia és a kompromisszumkészség. A politika 

színterén két meghatározó csoportosulás jött létre. Egyrészt a nacionalista, etnikai alapon 

szerveződő autoriter pártok, melyek a nemzetállamok megteremtésének ideológiájával át 

tudták menteni hatalmukat, és a kilencvenes években meghatározó szerepet játszottak a 

térség államaiban. Az ő retorikájukban nem szerepelt az euroatlanti integráció, ellentétben 

a másik oldallal, mely éppen ezt tűzte zászlajára, de nem rendelkezett kellő erővel és 

hatékony stratégiával ennek érvényre juttatásához. A Nyugat-Balkánon tehát a 

rendszerváltás sajátosan, a szovjet blokk országaitól eltérő módon, megkésve, számos 

antidemokratikus elemet megőrizve, a régi pártállami elit hatalmának átmentésével ment 

végbe. Ezen homogenitás éles ellentétben áll azzal, hogy az átalakulás időben és 

mélységében nagyon eltérő módon valósult meg, és a régió országai a demokratikus 

intézményrendszer és plurális demokrácia kiépítésének különböző szintjein állnak. 

(Gallagher 1998) 

2. A Jugoszlávia felbomlásával létrejövő régi-új államok számára a rendszerváltás mellett az 

elsődleges feladat a nemzetépítés volt. A Nyugat-Balkán országainak közös jellemzője a 

nemzetállamiság megteremtésének ezen késői volta, mely nem csak a nemzeti identitás 

megfogalmazásában, de a politikai tér minél nagyobb kihasításában és etnikailag homogén 

terek kialakításában is jelentkezett, napirenden tartva a helyi és regionális konfliktusokat. 

A Nyugat-Balkán kvázi „bukott államai” számára a nemzetállam megteremtése megkésve 

jelentkezett, s olyan új problémákat vetett fel, mely a radikális nacionalizmus 

újjáéledésével a véres összetűzésektől sem riadt vissza. Nem véletlen, hogy a régióban 

azok a politikai pártok és csoportosulások jutottak hatalomra, amelyek nacionalista, 

populista célokat tűztek ki maguk elé, s ez hatékony eszköznek bizonyult mind a hatalom 

megszerzése, mind megtartása esetén, elterelve a figyelmet a belső politikai problémákról. 

(Gallagher 1998; Ágh 2006d; Longo 2003)  

Bonyolítja a helyzetet, hogy a régió országaiban a régi pártállami vezetők sikeresen 

átmentve hatalmukat, a nacionalizmus álcája mögé bújva legitimitást nyertek. Grúber 

Károly ezt a jelenséget nómenklatúra-nacionalizmusnak nevezi. (Grúber 2002) A 

nacionalista expanziós stratégia legfőbb támogatói éppen a régió országainak vezetői: 

Szerbiában Milošević, Albániában Berisha, míg Horvátországban Tudjman elnök. Egyedül 

Macedóniában sikerült elkerülni a nacionalista túlkapásokat, bár a nemzeti büszkeség 

felélesztése az itteni politikai vezetés számára is lehetővé tette az államépítés 
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nehézségeinek elfedését. Longo Matthew, aki „új nacionalizmusnak” nevezi a fogalmat, 

arra is rámutat, hogy éppen a nemzetépítésből fakadóan nagyon ellentmondásos az 

Unióhoz való csatlakozás kérdése, mely a közvéleményben azt a látszatot kelti, hogy a 

létrejövő állam képtelen az önállóságra és egy új nagyhatalom, az EU árnyékában tud csak 

fennmaradni. Ezért is veszélyes az Európai Unió ragaszkodása a csatlakozási feltételek 

szigorú és maradéktalan betartásához, mely a Nyugat-Balkánon kontraproduktív 

folyamatokat indíthat el, megerősítve az újnacionalizmust és az Európa-ellenességet. 

(Longo 2003; Ágh 2006d) 

3. A Nyugat-Balkán homogén kezelését elősegítik a régió gazdaságának közös vonásai is. 

Így a gazdaság teljesítőképessége meglehetősen alacsony, melynek hátterében a megkésett 

modernizáció, a gazdasági szerkezetátalakítás lassú, megtorpanásokkal teli folyamata, a 

szükséges reformok felemás volta, a gazdasági életben való túlzott állami szerepvállalás, a 

késői privatizáció és az elmúlt rendszer politikai elitjének átmentése az un. „nómenklatúra 

privatizáció” állnak. (Bugajski 2001) A Nyugat-Balkán tartósan magas, 6% körüli 

inflációval, az államháztartás súlyos hiányával, a folyó fizetési mérleg 12,1%-os 

deficitjével, rendkívül nagyarányú munkanélküliséggel (2007-ben 25,6%) küszködik. A 

gazdaság fő motorja évek óta változatlanul a fogyasztás, valamint a beruházások 

növekedése. (ICEG 2008b)  

A térség általában vett elmaradottsága még élesebben kirajzolódik, ha összevetjük a 

többi rendszerváltó ország, főként Közép- és Kelet-Európa gazdaságának jellemzőivel. 

Utóbbi a kilencvenes évek elején kialakuló gazdasági krízisből 1996-97-re talpra állt, míg 

a Balkán (nem csak a Nyugat-Balkán) esetében 1997 ellentétes fordulópontot jelentett. A 

régió gazdasági teljesítőképességének kilencvenes évek elején végbemenő lelassulása után 

1997-ben még erőteljesebb dekonjunktúra vette kezdetét, mely kihatással volt az élet 

egyéb területeire, többek között lelassította a társadalmi-politikai változásokat is. Ennek 

eredményeképpen a két térség közötti gazdasági különbségek a kilencvenes évek végére 

nem hogy csökkentek, de még nőttek is, s az azóta felgyorsult gazdasági növekedés 

ellenére – a GDP az elmúlt két évben 5,1%-ról 6,2 %-ra nőtt – a  Nyugat-Balkán még 

mindig igen messze van nem csak az uniós normáktól, de a szomszédos régió 

fejlettségétől is. A GDP Közép- és Kelet-Európában két-háromszorosa a balkáni 

államokéinak, melynek következtében az interregionális divergencia gazdasági, társadalmi 

és politikai téren egyaránt nő a két térség között. (Ágh 2006d) Mindez arra indította a 

Közösséget, hogy egységesen kezelje a gazdasági problémákkal küszködő térséget, amely 

azonban éles ellentétben áll a régió egyes országainak gazdasági fejlettsége és 
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teljesítőképessége közötti hatalmas különbségekkel. Erre Horvátország szolgál jó 

példával, mely makrogazdasági mutatói tekintetében kiemelkedik a régióból (4. fejezet), 

ennek ellenére az Unió a Nyugat-Balkán részeként kezeli. 

4. A Nyugat-Balkán integrálásának elmaradása, illetve késleltetése nem csak a politikai 

instabilitás miatt jelent veszélyt az Unió számára, hanem a térségben uralkodó szervezett 

bűnözés is komoly kockázat. A régió egészére jellemző hogy a transznacionális kihívások 

közül a szervezett bűnözés különféle formái állandósultak, s nem véletlen, hogy az uniós 

bírálatok túlnyomó többsége is erre vonatkozik. Hátterében a múltból örökölt, hivatalosan 

is támogatott bűnözés húzódik meg, mely kihasználva a rendszerváltás kapcsán kialakult 

bizonytalanságot még jobban felerősödött. A szervezett bűnözés szinte minden formájával 

találkozhatunk a térségben, melyek közül a legnagyobb problémát az illegális bevándorlás, 

az emberkereskedelem, az etnikai, politikai célzatú merényletek, valamint, a drog-, 

fegyver- és különféle árucikkek csempészete, az iszlám extrémizmus és a terrorizmus 

jelentik. A szervezett bűnözés számára a Nyugat-Balkán ideális tér, hiszen a régió 

geográfiai helyzete, az Európát és Ázsiát összekötő történelmi balkáni útvonal felélesztése, 

a járhatatlan hegyvidéki területek és a gyakorta ellenőrizhetetlen határok kedvező 

körülményeket teremtenek. Ezt fokozza a hatékony intézményi és jogi háttér hiánya, az 

igazságszolgáltatás reformjának késleltetése és a politikát is behálózó hatalmas méreteket 

öltő korrupció. Érdemi változások és eredmények a szervezett bűnözés visszaszorítása 

terén azonban mindaddig nem is várhatóak, amíg a gazdaság olyan fejlettséget nem ér el, 

mely az itt élők számára más megélhetési alternatívát is biztosít, mint a szervezett 

bűnözés.62 

5. A Nyugat-Balkán olyan egyedülálló szubrégió Európában, melynek államai egymáshoz 

nem, vagy csak nagyon lassan közelednek. Ez teljesen ellentétes azzal a nemzetközi 

gyakorlattal, hogy a szomszédos országok számára prioritást élvez az egymással való jó 

kapcsolatok ápolása. Tekintettel arra, hogy a térség országai nemzetállamukat és annak 

határait, valamint etnikai homogenitásukat csak egymás rovására, de legalábbis egymás 

ellenében voltak képesek kialakítani, ezért a legnagyobb ellenséget éppen egymásban, 

illetve közvetlen szomszédságukban látták. Ez vezetett a véres balkáni háborúkhoz, melyek 

csak a nemzetközi közösség közbeavatkozásával értek véget, de az ellenséges viszonyt 

nem tudták megszüntetni. Nem véletlen, hogy az Európai Unió részéről a csatlakozás egyik 

előfeltétele az intraregionális kapcsolatok kiépítése és elmélyítése a Nyugat-Balkán 

                                                 
62 Sándor Mátyás és Urbán József interjú alapján. 
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országai között, mely alapvető biztosítéka lehet a háború okozta ellentétek 

felszámolásának. 2006. január 26-án a Bizottság is megerősítette, „hogy a Nyugat-Balkán 

államainak nagyobb szerepet kell vállalnia a regionális kapcsolatok kiépítésében a 

kereskedelem, a menekültek visszatérése, az energia, a közlekedés, a környezetvédelem 

kérdéseiben,” (COM 2006b) Emerson több munkájában is rámutat arra, hogy nem 

elégséges a régió államai közötti kapcsolatok normalizálása, legalább annyira fontosak az 

interregionális kapcsolatok, különösen Közép-Európa és a Nyugat-Balkán országai, 

valamint a két térség szubrégiói között. A régióban a földrajzi határok gyakran átszelik a 

történelmi és etnikai szempontból korábban egységes tereket, ezért különös kohéziós 

szerepe lehet ezen területek jószomszédi viszonyának, melyben a határ nem elválaszt, 

hanem összeköt. (Emerson 2001, 2004) Ez lehetővé teszi, hogy az új tagállamok – többek 

között Magyarország is – tapasztalataikkal segítsék a nyugat-balkáni államok euroatlanti 

integrációját. 

6. Radovan Vukadinović professzor úr, a vele készített interjú kapcsán a régió kohéziós erői 

közé sorolta, hogy a térség kis államai történelmük során érdekeiket csak valamely 

nagyhatalom támogatásával tudták érvényesíteni, tőlük várták belső és egymással szemben 

fennálló problémáik megoldását. A régió országaira tehát jellemző a hagyományosan 

nagyhatalmi orientáció – mely azonban nem ugyanazt a nagyhatalmat jelenti minden állam 

számára, s ez mindig is lehetőséget adott a külső beavatkozásra –, illetve az erős 

hatalmakkal való kapcsolattartás. A rendszerváltás után ennek tudható be, hogy a Nyugat-

Balkán államainak külpolitikai célja az uniós, illetve NATO csatlakozás.63 

Összességében elmondható, hogy a Nyugat-Balkán mind politikai, mind gazdasági, mind 

társadalmi téren sajátos, kohéziós vonásokkal rendelkezik. A régió minden állama erőteljes 

nemzetépítő tevékenységet végez, miközben a rendszerváltás nehézségeivel küszködik. A 

térségre jellemző az éppen kialakulóban lévő demokratikus berendezkedés, az etnikai és 

szociális problémákkal terhelt társadalmi viszonyok, a háború negatív hatásai miatt a 

gazdaság szerkezetátalakításának befejezetlensége és alacsony teljesítménye, valamint az 

egymással szembeni gyanakvás. Természetesen ezen közös vonások a régió egyes államaiban 

nem egyforma mélységben, hanem specifikus jegyekkel tarkítva jelennek meg, s elemzők 

éppen azzal magyarázzák a térség csatlakozási nehézségeit, hogy lényegesen heterogénebb, 

mint Közép- és Kelet-Európa volt. Ezek a későbbiekben bemutatásra kerülő sajátosságok és 
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különbözőségek jól tükröződnek a nyugat-balkáni államok euroatlanti integrációjában, s 

abban, hogy melyik állam éppen hol tart ebben a folyamatban. 

3. 3 AZ EURÓPAI UNIÓ NYUGAT-BALKÁNI POLITIKÁJÁNAK FŐ ÁLLOMÁSAI ÉS 

SAJÁTOSSÁGAI  

Az Európai Uniónak már a keleti bővítés kapcsán nagy dilemmákkal kellett szembenéznie, 

melyekre mind a mai napig nem sikerült megnyugtató választ találni, márpedig ezek 

erőteljesen kihathatnak a további növekedésre. Egyre sürgetőbben meg kellene válaszolnia azt 

a kérdést, hogy hol vannak Európa földrajzi és funkcionális határai, térben meddig, és milyen 

módon folytatható a terjeszkedés, hogy a további bővítések célja az európai jólét és gazdaság 

kiterjesztése, vagy inkább a regionális stabilitás megteremtését és kiteljesedését irányozza elő. 

Bár a megoldás még várat magára, az azonban egyértelműen látható, hogy az Unió 

elkötelezett a további bővítések mellett. A Nyugat-Balkán esetében annyi világosan 

megfogalmazódik, hogy a régió csatlakozásának elsősorban nem gazdasági előnyei, hanem 

biztonságpolitikai elemei kerülnek előtérbe.  

Az EK Európáért érzett felelőssége már Jugoszlávia szétesése és az azt követő háborúk 

idején gondolkodásra késztette a Közösséget, bár némi időnek el kellett telnie, mire a 

Maastrichtban létrehozott Közös kül- és biztonságpolitika megfelelő választ tudott adni a 

térség stabilizálására. A jugoszláv eseményeket az EU második pillére kudarcként élte meg, 

hiszen nem hogy nem volt „közös”, de még csak nem is működött. A Közösség nem tudott 

mit kezdeni a közvetlen szomszédjában kialakuló háborús eseményekkel, s ez lehetőséget 

adott a NATO és az USA beavatkozására.  

Hiányzott a tagállamok közötti politikai konszenzus, a fellépéshez szükséges intézményi 

és katonai feltételek sem voltak meg, s ezért részvétele a balkáni konfliktusok megoldásában 

nem az EU keretein belül, hanem nemzetközi műveletekhez kapcsolódva valósult meg. Az 

EU a kilencvenes években indirekt eszközök – segélyek és támogatások – alkalmazásával 

tudott csak hozzájárulni a balkáni válságkezeléshez. (Gazdag 2000; Rácz 2005)  

Az első halvány jel Dayton után villant fel, amikor a Bizottság 1996. február 14-én először 

tett említést arról, hogy a térség stabilitását regionális együttműködéssel lehet megvalósítani. 

Erre építve 1996 decemberében az emberi jogok, a kultúra és a regionális együttműködések 

támogatására útjára indították a Royaumont Folyamatot. Az 1997 áprilisában a Tanács által 

kezdeményezett „Regionális megközelítés” (Regional Approach) öt állam, Jugoszlávia 
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utódállamai (Szlovénia kivételével) és Albánia esetében szorgalmazta bilaterális kapcsolatok 

kiépítését, és vázolta az EU lehetséges jövőbeni szerepét a területen. 

A Nyugat-Balkán elnevezést még nem használta, de ez az első eset, hogy a térséget egy 

régióként kezelte. (COM 1996) A fordulópontot az 1999-es koszovói krízis jelentette, mely 

kilendítette bénultságából a Közösséget. Az 1999. június 10-én Cologneben elfogadott 

Stabilitási Paktumban az Unió magára vállalta a balkáni válság megoldását, melyet 

összekapcsolt a nemzetépítés és az abból fakadó szélesebb körű politikai feladatok 

támogatásával és a Nyugat-Balkán stabilitásának megteremtésére meghirdette a Stabilizációs 

és Társulási Folyamatot (Stabilisation and Association Process; SAP), az Unió legfőbb 

eszközét a térségben.64 (3. 4 fejezet) (EC 1999a) 

Ezt követte az 1999. évi decemberi Helsinki csúcs, mely megerősítette a Közösség 

elkötelezettségét a Balkán irányában. Helsinki döntő momentum a Nyugat-Balkán fogalom 

megszületése szempontjából is, mert leválasztva és külön kezelve a „Kelet-Balkánt”, itt 

kapott zöld utat Románia és Bulgária a csatlakozási tárgyalások megkezdésére. (EC 1999b)  

1999-ben felerősödött az aktív Európa-politizálás a térségben, mely időben eltolódva 

kétirányú volt. Először a békefenntartás, valamint a katonai és politikai stabilizáció kapott 

prioritást, majd 2000-ben mindez gazdasági támogatással is kibővült. Mindeközben az 

Uniónak meg kellett birkóznia a fennállása óta legnagyobb méretű bővüléssel, így nem csoda, 

ha figyelmét inkább ez kötötte le. Csak amikor 2002 decemberében Koppenhágában 

befejeződtek az EU-10-zel folytatott tárgyalások, akkor gyorsult fel a Közösség nyugat-

balkáni aktivitása, s nem véletlen, hogy a szakértők kutatásainak középpontjába is ekkor 

került az a kérdés, mely az EU további kiterjesztésének lehetőségeit boncolgatta. 

Románia és Bulgária 2007. évi belépése mind földrajzi szempontból, mind időzítését 

tekintve jelzésértékű a Nyugat-Balkán országai számára is. A két ország csatlakozása időben 

valahol félúton van a keleti és az EU elkövetkezendő bővítései között (különösen igaz ez 

Horvátország esetében). Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a Bizottság 

terminológiájában Románia és Bulgária annak a Délkelet-Európának a része, mely irányban a 

Közösség bővítése már Görögország felvételével elkezdődött, majd folytatódott Ciprus és 

Málta 2004. évi belépésével. 1999-ben a már említett Helsinki Csúcson Törökország tagjelölt 

státuszt kapott. Mindezen események az Unió erős elkötelezettségének jelei Délkelet-Európa 

integrálására, melynek részét képezi a Nyugat-Balkán is. (Phinnemore 2006)  

                                                 
64 A Stabilizációs és Társulási Folyamattal, annak meghatározó és szerteágazó szerepe miatt az értekezés külön 
alfejezete fogalakozik 
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S valóban, a következő lépés már közvetlenül a régiót érintette, mert a 2000 júniusában Santa 

Maria de Feiraban megtartott Európai Tanács ülésén a térség lehetséges jövőbeni 

csatlakozásáról esett szó, mely ígéret úgy gondolták, hogy motiválhatja a Nyugat-Balkán 

országaiban a megkezdett reformok véghezvitelét, a jogállamiság, demokratikus 

berendezkedés és stabil intézményrendszer, valamint piacgazdaság megteremtését. A csúcson 

azonban azt is világosan a térség értésére adták, hogy az európai uniós orientáció önállóan 

nem, csak jószomszédi és bilaterális kapcsolatokon keresztül valósítható meg. (EC 2000)  

Ezt követte három év múlva, 2003 júniusában az Európai Tanács Thesszaloniki 

Csúcstalálkozója, mely uniós perspektívát kínált a Nyugat-Balkán országai számára, feltéve, 

ha teljesülnek a Stabilizációs és Társulási Megállapodásokban foglaltak, és tagjelölti státust 

kap az illető ország. Alapelve a 2004-es bővítés kapcsán is megfogalmazásra kerülő 

differenciálás, mely a Nyugat-Balkán államainak egyéni előrehaladásán alapul, s felvillantja a 

közép-kelet-európai tagjelöltek utolérésének lehetőségét, elsősorban Horvátország számára.  

Maga Romano Prodi, az Európai Bizottság akkori elnöke Thesszalonikiben úgy fogalmazott, 

hogy „Európa egysége addig nem valósulhat meg, ameddig a Balkán országai nem lesznek az 

Unió tagjai”. (EC 2003)  

A Közösség egyidejűleg megteremtette a Thesszaloniki Agendát, melyben az Európai 

Unió prioritásai közé emelte a régió országainak támogatását, s számtalan új eszköz 

bevezetésével próbálta előmozdítani az integrációt, így az Európai Partnerség felkínálásával, a 

Közös kül- és biztonságpolitika terén megerősített együttműködéssel, a gazdasági fejlődés és 

intézményi átalakulás fokozott támogatásával, az előcsatlakozási alapokból való 

részesedéssel, és felvetette a térség számára egyes közösségi programokban való részvétel 

lehetőségét. (EC 2003)  

A Thesszalonikiben megfogalmazásra került uniós perspektíva a Nyugat-Balkán államai 

számára mintegy katalizátorként hatott, felgyorsítva a politikai, gazdasági és intézményi 

reformokat, s elősegítve a közeledést és a regionális kapcsolatok kialakítását. Az integrációs 

lehetőség biztosítása nélkül valószínűsíthető, hogy még a status quo is nehezen lett volna 

tartható, a reformok lelassulása, a fejlettségbeli különbségek közötti szakadék további 

növekedése, euroszkepticizmus, instabilitás, akár újabb konfliktusok kialakulása 

következhetett volna be. Az EU reálisan látva ennek esélyét, túllépett belső konfliktusain, 

kifele demonstrálta erejét és a növekedés melletti elkötelezettségét.  

Horvát interjúalanyaim ezzel párhuzamot vonva legalább ekkora jelentőséget 

tulajdonítottak a Horvátországgal 2005 októberében megkezdett tárgyalásoknak, mely nem 

csak az állam, de a régió többi országa számára is jelzésértékű. Demonstrálja, hogy az Unió 
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nem lép vissza korábbi ígéreteitől, elismeri az SAA-ban megfogalmazott feltételek 

teljesítését, s ezzel motiválja a térséget a reformok megvalósításában. Horvátország példaként 

szolgálhat, s új erőt adhat a nehézkesen haladó kormányzatoknak a továbbhaladásban. 

Horvátország csatlakozása bebizonyíthatja, hogy az Unió bővítési stratégiája sikeresen 

működik a Nyugat-Balkánon is, s eloszlathatja a bővítésben kételkedők félelmeit is. 

(Samardžija 2007; Grubisa 2007)  

Erre annál is inkább szükség van, mert a Nyugat-Balkán nem felejtette el, amikor Európa 

magára hagyta a kilencvenes években, s megfelelő biztosítékok hiányában aggódik amiatt, 

hogy az EU nem tartja be ígéreteit. Ezt a félelmet erősíti a bővítési fáradtság, ezért a 

Közösségnek láthatóan időről-időre, két-három évenként (2000, 2003, 2005, 2006, 2008) 

újabb lépésekkel kell elősegítenie a Nyugat-Balkán integrációs folyamatát. (Avery 2007) 

Az Unió elkötelezettségét a tagállamok külügyminiszterei a 2006. március 11-12-én 

Salzburgban tartott találkozójukon is megerősítették. Erre azért is szükség volt, mert elérhető 

közelségbe került Románia és Bulgária csatlakozása, mely megvalósulása után, 2007. január 

1-től a Nyugat-Balkán államait integrációs eredményeik alapján két nagy csoportba 

oszthatjuk.  

Két állam, Horvátország és Macedónia (valamint Törökország) tagjelöltként, a horvátok 

és a törökök már a tárgyalási folyamatban, míg a többi SAP ország potenciális tagjelöltként 

szerepel. Ezzel ellentétes, a térség egységes kezelésére utaló tény, hogy 2005-től kezdve a 

Barroso Bizottság a Nyugat-Balkán minden tagjelölt és potenciális tagjelölt országáról évente 

megjelenteti ország jelentését, legyen az tagjelölt, vagy potenciális tagjelölt állam. 

A látványos akciók ellenére azonban látható, hogy az EU nem akarja olyan mértékben 

elkötelezni magát, mint a közép- és kelet-európai országok esetében, s tartózkodik az olyan 

konkrét ígéretektől, mint akár a tagság, akár annak időpontja. A Thesszaloniki Agenda csak a 

„lehetséges csatlakozás” kifejezést említi, de önmagában a „csatlakozás” szó nem szerepel a 

dokumentumban.  

Ugyanez figyelhető meg az Európai Tanács Thesszaloniki Csúcstalálkozóján, ahol 

homályosan úgy fogalmaznak, hogy a Nyugat-Balkán államai az „EU integrált részeivé 

válnak”, de a „csatlakozás”, vagy „taggá válás” kifejezések szintén nem jelennek meg, 

ellentétben a keleti csatlakozással, ahol az EU mind 1994-ben Essenben, mind 1995-ben 

Cannesban ennek hangot is adott. (EC 1994; 1995) 2004 decemberében Brüsszelben, az 

Európai Tanács ülésén szintén nem ejtenek szót a tagságról, helyette olyan általánosságban 

fogalmaznak, mint „az EU eltökélt a tagjelölt országokkal megkezdett folyamat 
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továbbvitelében, mely a térség számára a fejlődés, a stabilitás, a biztonság és egység ígéretét 

hordozza.” (EC 2004)   

A végső cél, a tagság megszerzése – melyet 1997 decemberében Luxemburgban 

garantáltak a 10 közép-kelet-európai országnak, majd két évvel később Helsinkiben 

Törökországnak – szintén hiányzik az EU retorikájából a Nyugat-Balkán esetében. (EC 1997; 

1999) S habár a politikai megnyilvánulásokból és a Közösség programjaiból nem kétséges az 

Unió elkötelezettsége a régió államainak teljes körű integrálására, mégis sok a kérdőjel a 

csatlakozás mikéntje és időzítése körül, hiányzik az egyes államok csatlakozási menetrendje, 

és bizonytalan az előcsatlakozási támogatások mértéke és futamideje. Valószínűsíthető, hogy 

a Nyugat-Balkán államainak nyújtott pénzügyi támogatás nem fogja elérni a Bulgáriának és 

Romániának, de még a taggá válás tekintetében élenjáró Horvátországnak a szintjét sem.  

Még bizonytalanabb a helyzet Törökország esetében – mellyel ugyan az Unió 2005 

októberében megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat –, ahol még mindig vita tárgyát képezi, 

hogy van-e egyáltalán helye a legkevésbé sem európai és keresztény államnak a Közösségben. 

Ezt a dilemmát tükrözi, hogy Törökországgal kapcsolatban a Közösség politikájában egy 

újabb fogalom, a privilegizált partnerség jelent meg az EU-tagság elodázására.  

Az Unió további bővítése körüli fentiekben bemutatott bizonytalanság rögzítésre is került 

2004 decemberében az Európai Tanács ülésén. Amíg korábban a csatlakozási tárgyalások 

megkezdése a biztos csatlakozást jelentette, most az elnökségi beszámoló szerint a 

tárgyalások „nyílt végű folyamatot jelentenek, melynek végkifejletét nem lehet garantálni.” 

(EC 2004) Ezt a 2004-es kijelentést elsősorban Törökországnak szánták, de valójában a 

későbbi, így a nyugat-balkáni államok esetében is alkalmazható metódus. (Phinnemore 2006) 

Az Unió tartózkodik a konkrét ígéretektől a Nyugat-Balkán csatlakozásának időpontját 

illetően is. Amíg a Balkán Nemzetközi Bizottság 2005-ben elkészült, a „Balkán Európa 

jövője” (The Balkans in Europe’s Future) című dokumentumában várhatóan 2014-15-re teszi 

a térség integrációját, mintegy szimbolizálva a pontosan egy évszázaddal korábban kitört 

háború kezdetét, addig az Unió nem hajlandó időpontot megnevezni. (International 2005) Az 

EiT 2006 decemberében úgy fogalmaz, hogy „a csatlakozás céldátuma addig nem is kerül 

kitűzésre, amíg a tárgyalások a vége felé nem közelítenek.”  

Ezen szándékát korábbi, főként Romániával és Bulgáriával kapcsolatos tapasztalatai is 

megerősítik, hiszen a csatlakozás időpontjának ismeretében mindkét országban erőteljesen 

lelassultak a reformok. Ezzel szemben a jelölteknek saját maguk számára kell kitűzniük a 

céldátumot, mely segíti a tervezést, programozást, továbbá mobilizáló hatása lehet a 

lakosságra is. Horvátország többször módosította ezt az időpontot, s jelenleg 2009-ben, még 
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az Európai Parlament választása és a Barroso Bizottság mandátumának lejárta előtt szeretné 

befejezni a tárgyalásokat. Ebben az esetben a ratifikációs folyamat végén, 2011-ben – magyar 

politikusok többször is hangot adtak annak, hogy Horvátország a magyar elnökség idején, 

mely vitathatatlanul jótékony hatással volna a két ország kapcsolatára – lehetne az EU teljes 

jogú tagja. (Avery 2007) 

A fenti példákkal nem azt kívántam bizonyítani, hogy az Európai Unió nem elkötelezett a 

további csatlakozások iránt, hiszen az „Egy Európa” deklaráció is leszögezi a bővítés 

folyamatosságát és teljes körű támogatását. Célom annak érzékeltetése, hogy az EU 

lelkesedése csökkent, s összehasonlítva a 2004-es bővítéssel, szemmel látható az EU 

szóhasználatában és retorikájában, hogy kevésbé elkötelezett, és nem kíván olyan ígéreteket 

tenni, melyeket esetleg később nem tud teljesíteni.   

S itt el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, amely nem csak a jelöltek felkészültségétől teszi 

függővé a további bővítést, hanem az Unió integrációs (abszorpciós) kapacitásától is. Ez a 

kritérium – bár csak Koppenhágában került rögzítésre – nem újkeletű dolog, hiszen egyetlen 

korábbi bővítésre sem került sor anélkül, hogy a Közösség ne biztosította volna a befogadás 

feltételeit. Nyilvánvaló, hogy bármilyen további bővítés kontraproduktív lenne, ha aláásná a 

Közösség működését, intézményeit és pénzügyi alapjait. Györkös Péter mesterségesnek és 

eltúlzottnak tartja azt a vitát, amely mint új felvételi kritériumot kezeli az abszorpciós 

képességet. Amennyiben nincs meg a csatlakozás költségvetési fedezete, ha a tagjelölt nem 

illeszthető be a közösségi politikákba és az intézményekbe, akkor nem kerülhet sor 

felvételre.65 (Györkös 2006) 

Ha mindezt a nyugat-balkáni államokra vonatkoztatjuk, akkor látható, hogy a 2007-2013 

költségvetési időszakban pénzügyi oldalról minimális esélye van a további csatlakozásoknak, 

míg intézményi oldalról még ez a halvány eshetőség is hiányzik. A Nizzai Szerződés ugyanis 

27 tagú Közösséggel számolt, s csak 27 tagállamra alakította ki intézményi strukturáját. A 

további bővítések alapfeltételei az intézményi változások, melyre sikertelen kísérletet tett az 

Alkotmányos Szerződés, illetve kiutat jelenthet a ratifikációs problémákkal küszködő 

Lisszaboni Szerződés.  

Ez is magyarázatként szolgálhat az Unió Nyugat-Balkánnal kapcsolatos terveinek 

lelassulására és az integrációjával kapcsolatos bizonytalanságokra. Mindezt erőteljesen 

befolyásolta a Közösség eddigi legnagyobb bővítése 2004-ben, mely felerősítette az 
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euroszkeptikusokat és azokat a hangokat, amelyek inkább az EU belső problémáinak 

megoldására helyezték volna a hangsúlyt és a bővítést elodázták volna ezek orvoslásáig.  

Ez a „bővítési fáradtság” („fatigue”) különösen jellemző volt a 2004-es bővítés utáni 

időszakban, mely „reflexiós” („gondolkodási”) időszak 2006-ban túllendülni látszott 

holtpontjáról. Ezt olyan uniós dokumentumok megszületése igazolja, mint a 2006 januárjában 

megjelenő „A nyugat-balkáni országok az Európába vezető úton: a stabilitás megszilárdítása 

és a jólét megteremtése”, valamint az ugyanazon év végén elfogadott „Bővítési Stratégia”. 

Előbbi konkrétan megnevezte az Unió által bevezetésre kerülő új eszközöket, így a 

szabadkereskedelmi térség kialakítását, a Nyugat-Balkánról exportált áruk uniós 

felvevőpiacának szélesítését, a vízumkötelezettségek enyhítését, a szubrégió hallgatói 

számára egyetemi ösztöndíjak felajánlását, valamint a Thesszaloniki Agendában három évre 

tervezett a Kis- és középvállalkozások Európai Chartájának három évvel történő 

meghosszabbítását. Értékelve az eddig elért eredményeket, a Bizottság közleményében 

kiemelte, hogy az EU-hoz való csatlakozási kilátások pozitívan hatottak a térségben lezajló 

gazdasági és politikai reformokra. (COM 2006b) A közleményt az EU és a nyugat-balkáni 

országok külügyminiszterei március 11-én Salzburgban aláírásukkal hitelesítették. (Salzburg 

2006) 

Ehhez szorosan kapcsolódott, hogy az Unió 2006. január 30-án európai partnerségi 

megállapodásokat kötött a Nyugat-Balkán államaival – kivéve az ezzel már rendelkező 

Horvátországot –, mely szintén jelzésértékű volt a térség integrálódása és a prioritást élvező 

feladatok megnevezése szempontjából. (EC 2006b) 

A bővítés folyamatának elhidegült légkörében újabb mérföldkőnek tekinthető a Bizottság 

2006. novemberi 8-án, majd az Európai Tanács 2006. decemberi ülésén elfogadott „Bővítési 

stratégia és főbb kihívások 2006-2007” című dokumentuma, melyben az Európai Unió állam- 

és kormányfői konszenzusra jutottak, eloszlatták a mélyülés és/vagy bővülés körül kialakult 

bizonytalanságot, hitet tettek a bővítés további folytatása mellett. Ugyanakkor kikötötték, 

hogy az újabb bővítések nem gördíthetnek akadályokat az Unió továbbfejlődése elé, s az 

integrációs képesség a Közösség részéről alapvetően három feltétel teljesítésén nyugszik. Az 

első pillér az intézmények és a döntéshozatali mechanizmus átalakítása és képessé tétele a 27-

tagra méretezett EU további bővítésére.  

A második feltételt az Unió pénzügyi forrásai és az azok hozzájárulása a gazdasági és 

társadalmi kohézióhoz jelenti, míg a harmadikat az EU politikai céljainak, a közös és 

közösségi politikák további elmélyítésének és az új tagok ehhez való 

alkalmazkodóképességében határozták meg. Ennek alapján jól látható, hogy az EU bővítési 
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stratégiáját külső és belső dimenzió egyaránt jellemzi. A külső dimenziót az uniós normáknak 

megfelelő belső reformok, míg a belsőt a szorosabb együttműködés demonstrálja. 

A stratégia elkészítése során elméleti vita bontakozott ki az abszorpciós kapacitás, mint 

feltétel alkalmazhatóságáról és a terminológia helyes használatáról. Utóbbit illetően könnyebb 

volt a döntés, s a tagállamok megállapodtak abban, hogy az abszorpciós kifejezés helyett 

célszerűbb az „integrációs képességről” beszélni, mert ez jobban kifejezi az „EU-tagság 

természetét”. (COM 2006c) 

Előbbit, vagyis hogy az abszorpciós kapacitás kritériuma legyen-e a további bővítéseknek 

a tagállamok zöme ellenezte, hiszen a legkevésbé sem igazságos egy olyan tényezőt 

kritériumként megfogalmazni, mely semmiben nem függ a tagjelöltektől. Ez a vita azonban 

nem kérdőjelezte meg azt, hogy az Uniónak a maga részéről meg kell teremtenie a bővítés 

fentebb említett feltételeit, s ily módon nem újszerű dolog ennek kikötése, mely először a 

görög csatlakozás alkalmával merült fel.  

A kritérium hangoztatása aztán hosszú időre feledésbe merült – nem volt rá szükség az 

EFTA államok belépésekor –, s csak a keleti bővítéssel került újra napirendre, akkor is 

leginkább a német és osztrák kereszténydemokraták részéről a török csatlakozás 

megakadályozására. (Absorption 2006) A dilemma a 2007. január elsejétől csatlakozó 

Romániát és Bulgáriát már nem érintette, így legelőször Horvátországnak kell szembesülnie 

vele.  

Mind a mai napig, ebben a kérdésben egymásnak ellentmondó nyilatkozatok röppennek 

fel, legyen az az Alkotmányos, vagy a Lisszaboni Szerződés. Egyes nézetek szerint ezek 

nélkül nem kerülhet sor további bővítésre, s pl. maga az Európai Parlament elnöke, Hans-Gert 

Pöttering több alkalommal úgy nyilatkozott, hogy új szerződés és valódi intézményi reform 

nélkül minden további csatlakozás ki van zárva. (Pöttering 2007)  

A bővítési stratégiában megerősítették, hogy a csatlakozási tárgyalások minden 

szakaszában ragaszkodnak a szigorú feltételrendszerhez és azok maradéktalan teljesítéséhez, s 

a bővítést alapvetően a leendő tagállamok kapacitása határozza meg, tehát minden csatlakozni 

kívánó országot külön-külön, saját előrehaladása alapján értékelnek. Pontos csatlakozási 

határidő megjelölésére az Unió addig nem vállalkozik, amíg a tárgyalások lezárása belátható 

közelségbe nem kerül. A bővítési stratégia felületesen szemlélve úgy tűnik, hogy csak 

megismétli az Unió elkötelezettségét a Nyugat-Balkán irányában. Mélyebbre tekintve 

azonban jól látható, hogy erőteljesen eltér a korábbi dokumentumoktól, s újabb feltételekhez, 
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a „3C” – konszolidáció, kondicionalitás és kommunikáció – megvalósításához köti a további 

bővítést.66 (COM 2006c)  

Az Unió leszögezi, hogy az eddigi és főként a legutolsó bővítés eredményeinek 

konszolidálása az előfeltétele a további tagfelvételeknek. Ezzel körvonalazódott az a stratégia, 

mely elveti a csoportos bővítést, de nem foglalt állást abban a kérdésben, hogy vajon hány 

hullámban fog mindez megvalósulni. 1981 óta először villant fel annak a reális esélye, hogy 

egy ország – Horvátország – egyedül csatlakozhasson, anélkül, hogy be kellene várnia társait.  

Ez azt a kételyt veti fel, hogy a nemzeti ratifikációk elhúzódása miatt a további bővítési 

folyamat nagyon fragmentálttá válhat, ami további kérdéseket – pl. mégis csak csoportosan 

kellene bővíteni – generál, annál is inkább, mert a Közösség az eddigi tapasztalatok alapján 

jobban kedveli a kiscsoportos bővítéseket.  

A „második C”, a kondicionalitás már a keleti bővítés esetében is alapvető kritériumként 

szerepelt, mégis láthatóan a Közösség most még jobban ragaszkodik a feltételek maradéktalan 

teljesítéséhez, mely megkönnyíti a jelölt integrálását a Közösségbe. A bővítési stratégia 

harmadik pillére, a „harmadik C”, a kommunikáció kiemelt feladat, hiszen a további 

csatlakozások csak a nyilvánosság egyértelmű es tartós támogatásával valósulhatnak meg. A 

közvéleménynek korábban nem volt döntő befolyása a bővítésekre, de 2004 ebből a 

szempontból is fordulópontot jelent, s szemmel látható, hogy a tagállamok álláspontja 

hogyan, s milyen módon segítheti, illetve hátráltathatja a Nyugat-Balkán csatlakozási 

folyamatát.  

A kommunikáció kiemelt prioritást kap, mert az újabb csatlakozás előnyeinek ismertetése 

megóvhatja a Közösséget az olyan alaptalan félelmektől, amelyek a 2004-es bővítés kapcsán 

felmerültek. A további bővítéshez elengedhetetlen az uniós intézmények, a tagállamok és 

tagjelöltek kormányainak és civil szerveződéseinek összehangolt kommunikációs politikája. 

A kommunikációs hiány a Nyugat-Balkán csatlakozását is erősen gátolja, mert a térséggel 

szemben kialakult negatív hozzáállás, az Unió részéről jelentkező pejoratív képzetek is 

lassítják a folyamatot. 

A kommunikáció fontos szerepére utal a 2005 októberében elfogadásra kerülő 

kommunikációs akcióterv és a 2006 februárjában megjelent a „Fehér könyv az európai 

kommunikációs politikáról”67 című dokumentum. Ez az un. „3 D” terve, mely a demokrácia, 

párbeszéd és vita hármasára épít,68 s kiegészíthető egy nem hivatalos negyedik „D”-vel, a 
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decentralizációval, tekintettel arra, hogy a kommunikációnak állami, regionális és helyi 

szinten egyaránt meg kell megvalósulnia.. (Fraize 2006; COM 2005c; COM 2006k) A 

bővítési stratégia „3C”-jéhez nem hivatalosan szakértők gyakran hozzátesznek még két C-t, 

így az Unió „kötelezettségvállalását” a tagjelöltek támogatására és integrálására, valamint a 

bővítésben kialakítandó teljes „konszenzust”.69 

A bővítési stratégia néhány igen fontos lépést tett az Unió további kiterjesztése 

tekintetében. Megerősítette a Közösség integrációs elkötelezettségét, azt, hogy a tagállamok 

egyéni elbírálásban, saját előrehaladásuk alapján kerülnek megítélésre, s az új szerződés 

ratifikálása nem előfeltétele a horvát csatlakozásnak. Ez utóbbi két megállapítás kiemelkedő 

motivációs jelentőséggel bír Horvátország számára, mellyel 2007 első felében érzékelhetően 

felgyorsultak a tárgyalások. (COM 2006c)  

A csatlakozási feltételek állandó bővüléséről, különös tekintettel a 2004-es kiterjesztés 

esetében, már a második fejezetben részletesen szó volt. Az alábbiakban csak azon 

momentumok kerülnek kiemelésre, amelyek a kondicionalitás terén új elemként jelentkeznek 

a Nyugat-Balkán integrálása kapcsán. Az új kritériumok túlnyomó része a Stabilizációs és 

Társulási Folyamatból adódik, s olyan feltételeket szab, mint a menekültek visszatérése, 

együttműködés a hágai Nemzetközi Törvényszékkel, a kisebbségek jogainak garantálása. 

Nagyon valószínű, hogy ezek bármely korábbi bővítésnél is szerepeltek volna, ha a tagjelölt 

hasonló gondokkal küszködött volna, mint a Nyugat-Balkán államai. (Samardžija 2007; 

Pippan 2004)  

Az új kritériumok közül a kisebbségek helyzetének és jogainak napirenden tartása további 

kérdéseket vet fel. Vajon milyen jogon kéri számon az Unió a kisebbségvédelmet a nyugat-

balkáni államoktól, ha önmagának sincsen erre kidolgozott rendszere, ha ez nem része az 

acquisnak, sőt mi több maga a nemzeti kisebbség fogalom nem szerepel a Közösség egyetlen 

hivatalos dokumentumában sem. Ez a hiányosság megmagyarázza azt is, hogy a keleti bővítés 

előtt – ahol szintén hangsúlyos kritérium volt a kisebbségek védelme – az Unió láthatóan 

pozitív hatással volt a kisebbségek helyzetére, de amint ezen államok EU-tagok lettek és a 

Közösség ellenőrző szerepe megszűnt, ez a nemzetiségek helyzetének csatlakozás utáni 

rosszabbodását idézte elő (mint ahogy azt tapasztalhattuk Szlovákiában és Romániában). 

(Tabajdi 2007) 

Már a rendszerváltó országok belépésekor megfogalmazódott, de a Nyugat-Balkán 

esetében hangsúlyozottabban szerepel a jószomszédi viszony kialakítása. Az 1999. évi 
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Helsinki Európai Tanács is írásba foglalta, hogy a tagjelölteknek „minden erőfeszítést meg 

kell tenniük a fennálló határviták rendezésére” (EC 1999b)70  

Új elem viszont a regionális együttműködések erősítésének állandó hangoztatása. Ebben a 

kérdésben érthető az Unió álláspontja, hiszen nem kívánja a térség országai közötti vitákat 

beengedni az EU-ba, csak ezen nézeteltérések rendezése után, egy viszonylag „békés” régiót 

hajlandó integrálni. Az is látható, hogy a Közösség nem következetes, és csak 2004 után, 

vagyis jelenleg a Nyugat-Balkán esetében ragaszkodik a feltétel maradéktalan teljesítéséhez. 

Ezt példázza Horvátország és Szlovénia máig meglévő ellentéte, mely nem újkeletű és az 

önállóvá válás óta terheli a két ország kapcsolatát. Szlovénia számára mégsem vált a kérdés 

rendezése csatlakozási kritériummá. Így állt elő az a helyzet, hogy Szlovénia csatlakozása 

után, EU-tagállamként „erőpozícióból” kívánja megoldani a problémát, nem egyszer 

megfenyegetve Horvátországot a tárgyalások lassításával, esetleges akadályozásával. 

(részletesen az 5. 8. 1 fejezetben) 

Szintén új elem annak a korábban magától értetődő feltételnek a gyakori és nyílt 

emlegetése, hogy a leendő tagállamoknak végre kell hajtaniuk az EU-val kötött 

megállapodásokban foglaltakat, vagyis a Nyugat-Balkán államainak a Stabilizációs és 

Társulási Megállapodást. Amíg a 2004-es bővítésnél a hangsúly az acquis elfogadására 

helyeződött, addig jelenleg annak teljesítésére. Ezt emeli ki a Horvátországról készített avis, 

akárcsak a Törökország és Horvátország számára összeállított tárgyalási keretprogram, mely 

szerint a csatlakozás feltétele „az acquis átvétele és végrehajtása a megfelelő adminisztratív 

és igazságszolgáltatási rendszeren keresztül.” (EC 2002; EC 2005)  

Nem arról van tehát szó, hogy ezek a feltételek korábban nem álltak volna fenn, csupán 

arról, hogy explicitté váltak. Megváltozott a feltételek elfogadásának dinamikája, a szabályok 

sokkal szigorúbb betartására kötelezik a jelölteket. Amíg korábban a csatlakozás utánra is 

elhúzódhatott a teljesítés, most mielőtt a tárgyalási fejezetek végleg lezáródnának, a 

végrehajtásnak is be kell fejeződnie. (Phinnemore 2006) 

A 2004-es bővítés tapasztalataira építve a csatlakozási folyamat új eleme a 

„benchmarking”, mely szerint a csatlakozás előtt álló országoknak egyes fejezetek 

megnyitása, illetve ideiglenes lezárása előtt, sőt elviekben az is előfordulhat, hogy mindkettő 

esetében előzetes feltételeket (benchmark) kell teljesítenie, nagymértékben lassítva ezzel a 

csatlakozási folyamatot. Ezzel ellentétben a keleti bővítéskor a fejezetek tárgyalása közben 

kérték be a hiányzó adatokat, így az nem volt negatív hatással az időbeliségre. 

                                                 
70 A feltétel elsősorban Törökország felé irányult (Ciprus), de ma már látható, hogy a Nyugat-Balkán esetében is 
erőteljesen alkalmazásra kerül. 
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A követelmények szigorodása lehetővé teszi az EU számára, hogy bármikor elégedetlenségét 

fejezze ki a tagjelölt előmenetelével kapcsolatban, s ezen biztonsági fékek lelassíthatják a 

csatlakozást. Ilyen volt Románia és Bulgária esetében a védzáradék, mely precedens értékű 

lehet a további bővítéseknél, de szintén jelzésértékű a Parlament szavazása, melynek során 

Románia az eddigi legalacsonyabb támogatást (68%) kapta.71    

2004-ig a gyakorlat az volt, hogy a tárgyalások sikeres befejezése és a Csatlakozási 

Szerződés ratifikációja után létrejött a csatlakozás. Ma azon kívül, hogy az Uniónak jogában 

áll a taggá válás utáni években monitoring alá venni az újonnan érkezők teljesítményét, olyan 

védzáradék készülhet, mely elhalaszthatja a csatlakozás időpontját. Először Románia és 

Bulgária belépése kapcsán fogalmazódott meg a lehetséges új eszközök bevezetése, bár 

tényleges alkalmazásukra nem került sor. Az egyik, az általános védzáradék egyhangúság 

esetén lehetőséget adott a tagállamoknak, hogy egy évvel elhalasszák akár Románia, akár 

Bulgária belépését. A másik, a megerősített védzáradék pedig minősített többség esetén egy 

évvel visszatarthatta volna Romániát, ha súlyos hiányosságokat tapasztalnak a 

versenypolitika, a Schengeni Akcióterv, a külső határok, az igazságszolgáltatás és rendőrségi 

reformok, a korrupcióellenes intézkedések, a szervezett bűnözési stratégia és az állami 

segélyezés terén történő előrelépésben. (Protocol 2005) 

Nem lehet kétséges, hogy ezen két újabb intézkedés az elkövetkezendő bővítések kapcsán 

is az Unió fegyvertárának részét fogja képezni, hiszen nyilvánvaló, hogy a Közösség nyitott 

olyan új eszközök – akár újabbak – elfogadására is, mellyel elhalaszthatja a csatlakozást. A 

védzáradékok megfogalmazása a differenciálás elvének előtérbe kerülését is jelenti, hiszen 

ezzel fennállt az a lehetőség, hogy a két tagjelölt nem egyszerre lép be az Unióba. Ugyancsak 

a differenciálást erősíti, hogy bár a Közösségnek egységes politikája van a Nyugat-Balkánra, 

mégsem egyszerre kezdi el a tárgyalásokat a térség országaival, sokkal nagyobb teret engedve 

az elért eredmények és sikerek alapján az egyéni teljesítményeknek. 

2008. március 5-én az Európai Bizottság felzárkóztatási csomagot fogadott el a Nyugat-

Balkán számára, mely számos új kezdeményezéssel segíti a régió felzárkóztatását. Ennek 

keretében hangsúlyozottan kiemeli, hogy a Nyugat-Balkán számára biztosított pénzügyi 

források az EU által valaha nyújtott legnagyobb összegű stabilizációs támogatás. A Közösség 

nagy hangsúlyt fektet a térséget az Unióhoz kapcsoló közlekedési rendszerek fejlesztésére, 

melyek lehetővé teszik a Nyugat-Balkán bekapcsolódását Európa gazdasági vérkeringésébe. 

                                                 
71 Összehasonlításképpen, a 2004-ben csatlakozó államok 78,1%-os parlamenti támogatottságot szereztek. 
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A spill over hatás következtében a gazdaság megszilárdulása jótékony hatással lehet a 

társadalmi, politikai stabilitásra is.  

Az Európai Beruházási Bank (EIB) 2005 és 2007 között 1,9 milliárd, 2008 és 2010 között 

pedig várhatóan 2,8 milliárd euró hitelt nyújt a térség országai számára, melyet a kis- és 

középvállalatok, a közlekedés és az energiapolitika fejlesztésére, környezetvédelemre, 

oktatásra és egészségügyre fordítanak. A közlekedési rendszerek fejlesztését az EU, az EIB és 

az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közösen finanszírozza. 

A csomag a személyes kapcsolatok javítására és bővítésére helyezte a hangsúlyt, s ebben 

kulcsszerepet szán a vízumkérdésnek és a hallgatói ösztöndíjak kiterjesztésének. A Nyugat-

Balkán országai számára az egyik legfájóbb pont a vízumkérdés, s a régió lakói évek óta 

számos hivatalos és informális találkozón vetik fel, hogy milyen módon integrálódjanak az 

Unióba, ha annak megismerése a szigorú utazási feltételek miatt nehézségekbe ütközik.  

Ezt orvosolják a 2008. január 1-én életbe lépő vízumkönnyítési megállapodások, melyek 

szerint 60 euróról 35-re csökkent a vízumköltség, s kiállításának idejét is 10 napban 

limitálták. 2008-ban pedig egymás után indultak meg72 a régió országaival a tárgyalások a 

végső cél, a vízummentesség kérdéséről, mellyel egyedül Horvátország rendelkezik a 

régióban. A megállapodások négy fő kérdésre fókuszálnak, a dokumentum-biztonságra, az 

illegális migrációra, a közrend és biztonság kérdésére, valamint a külkapcsolatokra.  

A felzárkóztatási csomag részét képezi a nyugat-balkáni államok egyetemi hallgatóinak és 

posztdoktori képzésben résztvevői számára biztosított ösztöndíjrendszer kiépítésének és 

bővítésének. Az Erasmus Mundus a Nyugat-Balkán Ablaka elnevezésű kezdeményezés 

keretében a 2007/2008-as tanévben 100, a 2008/2009-es tanévben 500 hallgató számára tették 

lehetővé valamely európai uniós tagország egyetemén való tanulást. Ehhez szorosan 

kapcsolódik, hogy a Nyugat-Balkán államai egyre több közösségi programban vehetnek részt. 

2007 óta kapcsolódnak a 7. Kutatási Keretprogramhoz, többen aktívan tevékenykednek a 

„Kultúra”, a „Haladás”, a „Versenyképesség és Innováció”, a "Vámok" programokban. (COM 

2008l; EC 2008) 

Az energiapolitika megoldása terén a Közösség az útkeresés stádiumában van. Éppen ezért 

van nagy jelentősége annak a 2007 áprilisában Zágrábban megkötött megállapodásnak73, 

mely szerint a Constanca-Pancsova-Trieszt útvonalon kialakításra kerülő páneurópai 

                                                 
72 2008 januárjában Szerbiával, februárban Macedóniával és Montenegróval, márciusban Albániával és Bosznia-
Hercegovinával indultak el a tárgyalások a vízummenteségről. 
73 Az aláírók: Horvátország, Szlovénia, Olaszország, Románia energiaügyi miniszterei és Andris Piebalgs, az EU 
energiaügyi biztosa. 
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olajvezetéken keresztül az Urál és Kaszpi-tenger térségéből juttatják el az olajat az európai 

piacokra. 

Összegezve, jól látható, hogy az Unió a kilencvenes évek második felében kialakított 

regionális megközelítése óta egyre inkább elkötelezett a térség irányában, melynek 

felzárkózását, az uniós politikai és gazdasági feltételekhez való közelítését különböző 

eszközök bevezetésével segítette. Amíg kezdetben a feltételek megteremtésére helyeződött a 

hangsúly, addig napjainkban már politikai ígéretek is megfogalmazódnak, anélkül azonban, 

hogy a Közösség bármilyen legális és konkrét elkötelezettséget vállalna. A Nyugat-Balkán 

államaiban kivétel nélkül jelentős gazdasági és politikai reformokat hajtottak végre, ha azok 

eredményei nem is minden esetben láthatóak és még sok tennivalót kívánnak. Kérdés, meddig 

lehet az Unió részéről tovább ösztönözni a változásokat, anélkül, hogy tényleges politikai 

elkötelezettséget kellene vállalni. 

3. 4 A STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI FOLYAMAT  

Az Európai Bizottság 1999. május 26-án a Nyugat-Balkán országai – Albánia, Macedónia, 

Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Jugoszláv Szövetségi Köztársaság (Szerbia és 

Montenegró) – számára meghirdette a Stabilizációs és Társulási Folyamatot. A SAP a 

közösség politikai programja a térség biztonságának és fejlődésének megvalósítására, az 

Európai Unió legfőbb eszköze a Thesszaloniki Agendában foglaltak végig vitelére, egy 

hosszú távú keretprogram, mely magában foglalja a katonai és politikai biztonságot, a 

piacgazdaság megvalósítását, a regionális kapcsolatok és együttműködések támogatását és 

megteremti a térséghez tartozó országok és az EU kapcsolatainak stratégiai kereteit. A SAP 

távolabbi célja a tagjelöltség külső és belső feltételeinek megteremtése. (COM 1999) 

A Stabilizációs és Társulási Folyamat terminológiában a „stabilitás” szűkebb 

értelmezésben a nemzetépítés békés megvalósításának programja, mely elsődleges, „belső” 

feltétele az ország sikeres átalakításának, s mint ilyen a Tanács hatáskörébe tartozik. A 

„társulás” elsősorban a külső fejlődést indukálja, melyre a Bizottságnak van rálátása. Ily 

módon a külső és belső tényezők együttesen teremtik meg a SAP elindításához szükséges 

feltételek teljesülését. (Ágh 2006d)  

A SAP eszközeinek megnevezésére a 2000. november 24-én Zágrábban tartott csúcson 

került sor, ahol a 15 tagállam állam- és kormányfői, valamint a SAP országai vettek részt. A 

folyamat olyan progresszív partnerségen alapult, melynek megvalósítására az Unió 

kereskedelmi engedményeket, gazdasági- és pénzügyi támogatásokat (CARDS), valamint 
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Stabilizációs és Társulási Megállapodásokat (Stabilisation and Association Agreement, SAA) 

ajánlott a térség államainak.  

A folyamat két fő részből áll. Az első szakaszban az Unió szabadkereskedelmi 

megállapodásokat köt a térség országaival és segítséget nyújt a Nyugat-Balkán államainak az 

átalakulás megvalósítására. Ezen felkészülési időszak alatt a Bizottság éves jelentésekben 

értékeli az elért eredményeket, s ha elégedett a fejlődés ütemével, és megfelelően stabilnak 

tartja, mind politikai, mind gazdasági, mind intézményi vonatkozásban az államot, 

megvalósíthatósági tanulmányában (Feasibility Report) javaslatot tesz a SAP második 

szakaszának elkezdésére. Ez az adott ország viszonyainak megfelelő, testreszabott 

Stabilizációs és Társulási Megállapodás megkötését jelenti az Unió és a Nyugat-Balkán egyes 

államai között.  

A SAP kritériumainak teljesítése tehát előfeltétele a folyamat legfontosabb elemének, a 

Stabilizációs és Társulási Megállapodásnak, melynek rendkívül fontos szerepe abban rejlik, 

hogy aláírásával speciális szerződéses viszony alakul ki a jelölt, az Unió és annak tagállamai 

között. A megállapodások sajátossága, hogy nem bilaterális jellegűek, mert a Közösség és 

külön-külön minden tagállam, valamint az adott nyugat-balkáni ország között köttetik. A 

Stabilizációs és Társulási Megállapodások a tíz közép- és kelet-európai tagjelölt országgal 

kötött Európai megállapodásokhoz hasonlíthatóak, ugyanakkor lényegesen több és szigorúbb 

feltételt szabnak az új államoknak, ráadásul csak a Tanács jóváhagyásával, a Parlament 

hozzájárulásával és minden tagállam ratifikációjával léphetnek életbe. Ez is magyarázatot ad 

arra, hogy miért tartott nyolc évig, míg az utolsó nyugat-balkáni állammal is aláírták a 

megállapodást, s Horvátország és Macedónia kivételével miért vannak még mindig 

folyamatban a ratifikációk.  

Összehasonlítva az Európai megállapodásokkal, látható, hogy jelen esetben a hangsúly 

nem a csatlakozáson, hanem a stabilizáción van. Az elnevezés megváltoztatása is ezt tükrözi, 

melyben mindemellett szerepet játszott az is, hogy a tagállamok nem értettek egyet a bővítés 

kérdésében, ezért a látszatát is el kívánták kerülni annak, hogy a Megállapodás megkötése 

után nyitva áll az út az EU-ba (mely a közép- és kelet-európai országok számára adott volt). 

Ezért az aláíró nyugat-balkáni államok továbbra is potenciális jelöltek maradnak, s a 

megállapodás utalást sem tett arra, hogyan érhető el az uniós tagság. (Phinnemore 2003) 

Az SAA jelentősége mindemellett számos pozitívummal jár, így lehetővé teszi a 

szabadkereskedelmi övezetbe való bekapcsolódást, segíti az EU-tagsággal kecsegtető 

változásokat, arra ösztönzi a potenciális tagjelöltnek számító országot, hogy minél gyorsabban 

hajtsa végre az Unió által szükségesnek tartott reformokat, és gazdasága minél inkább 
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közelítsen az uniós szinthez. A megállapodás – kimondatlanul – a csatlakozás első lépésének 

tekinthető, mely legfőbb eszköze az uniós tagság elérésének. Az SAA hatékony alkalmazása 

az előcsatlakozás szakaszának központi eleme, s előfeltétele bármely további, az uniós 

csatlakozás irányába tett lépésnek.  

A megállapodások testre szabottak és ország-specifikusak, de a végső célok tekintetében 

minden jelölt számára ugyanazokat az előírásokat tartalmazzák. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 

hogy a tárgyalási folyamat zömében azonos, de a végrehajtás sebességét illetően már igen 

nagyok az eltérések, vagyis elsősorban a tagállamon múlik az SAA életbelépése. (Phinnemore 

2003) A csatlakozási folyamat időhorizontját szemlélteti az alábbi táblázat, melyből jól 

látható, hogy az egyes nyugat-balkáni államoknak milyen hosszú ideig tartott az SAA 

aláírásához vezető út.  

 

3. 1. táblázat Az Európai Unió és a Nyugat-Balkán államainak kapcsolatai (Koszovó 

nélkül) 

 

 SAA 

tárgyalások 

kezdete 

SAA aláírása SAA életbe 

lépése 

Ideiglenes 

Megállapodás 

Tagjelöltség Csatlakozási 

tárgyalások 

kezdete 

Albánia 2003. 01. 31. 2006. 06. 12. - 2006. 12. 01. - - 

BiH 2005. 11. 21. 2008. 06. 

16.74 

- - - - 

Horvátország 2000. 11. 24. 2001. 10. 29. 2005. 02. 01. 2002. 03. 01. 2004. 06. 18. 2005. 10. 03. 

Macedónia 2000. 11. 24. 2001. 04. 09. 2004. 04. 01. 2001. 06. 01. 2005. 12. 16. - 

Szerbia 2005. 10. 10. 

2007. 06. 

13.75 

2008. 05. 

29.76 

- - - - 

Montenegró 2005. 10. 10. 

2007. 03.  

2007. 10. 15. - 2008. 06. 01.  - - 

Saját szerkesztés 

 

A Stabilitási és Társulási Folyamat meghirdetésétől számítva Bosznia-Hercegovinának kellett 

a leghosszabb ideig, majdnem hat évig várnia a tárgyalások megkezdésére, és a legkésőbb írta 

alá az SAA-t. Hosszú utat kellett bejárnia az időközben kettéváló Szerbiának és 

                                                 
74 Bosznia-Hercegovinával 2007. december 14-én parafálták az SAA-t 
75 Szerbia-Montenegróval 2006. május 3-án felfüggesztették a tárgyalásokat. 
76 Szerbiával 2007. november 7-én parafálták az SAA-t 
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Montenegrónak, miközben a legjobban teljesítő államokkal, Macedóniával és 

Horvátországgal szinte azonnal megindultak a tárgyalások, s a következő évben már aláírásra 

is kerültek, bár életbe lépésükig még évek teltek el. A két ország útja azonban 2005-ben 

kettévált, mert amíg Horvátországgal megkezdődtek az érdemi tárgyalások, addig Macedónia 

kezdeti lendülete alábbhagyott, s mind a mai napig nem kezdhette el a csatlakozási 

tárgyalásokat. A harmadik legjobban teljesítő állam Albánia, mellyel három év várakozás 

után az EU megindította, majd három év múlva alá is írta az SAA-t. 

Az SAA aláírása után a reformfolyamat az abban előírt kötelezettségeknek megfelelően 

zajlik, illetve iránymutatást ad az EU és az adott állam között megszülető jóval részletesebb 

szerződés, az Európai Partnerségi Megállapodás (European Partnership Agreement) is. Az 

Európai Partnerség az SAA-hoz hasonlóan egy országra vonatkozik, s messzemenően 

figyelembe veszi annak speciális helyzetét és igényeit. Tartalmazza a rövid és középtávú 

prioritásokat, az ezek megvalósítására biztosított pénzügyi és technikai segítséget, valamint 

akárcsak az SAA, lehetőséget biztosít az EU-nak arra, hogy figyelemmel kísérje a reformok 

végrehajtását. (COM 2003b)  

A monitoring folyamatosságát biztosítja az Európai Parlament és a tagállamok 

törvényhozásai közötti kapcsolattartás, melynek eszköze a tagjelölt Horvátország és 

Macedónia esetében a Közös Parlamenti Bizottságok (Joint Parliamentary Committees), a 

többi országnál a parlamentközi találkozók (Inter-parliamentary meetings). 

Az Unió a SAP keretén belül lezajló változásokat és fejlődést évente értékeli. Kezdetben a 

Bizottság „éves jelentéseket” (Annual Report) (COM 2002, COM 2003a, COM 2004a), 2005-

től pedig új név alatt „haladási jelentéseket” (Progress Report) – hivatalos fordításban ország 

jelentést – készít. Míg az éves jelentések egyszerre foglalkoznak a régió és az egyes országok 

fejlődésével, addig az utóbbiak már országokra lebontva jelennek meg, s jobban 

koncentrálnak a feladatok teljesítésére, az elért sikerekre, a progresszióra.  

3. 5 AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSA A NYUGAT-BALKÁNNAK 

Az Unió bővítési stratégájának része a tagjelölteknek és a potenciális tagjelölteknek nyújtott 

pénzügyi támogatás. A Nyugat-Balkán számára biztosított közösségi támogatásokat 

kronológiai és tartalmi szempontból egyaránt három szakaszra oszthatjuk.  

Az első etap az 1991 és 1999 közötti időszakot öleli fel, melyben az EK/EU 5,5 milliárd 

euróval segítette a térség kis országait a nemzetépítés és rendszerváltás nehézségeinek 

megoldásában. Ebben a korszakban a Közösség még nem alakította ki a régióval kapcsolatos 
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stratégiáját, így nem csoda, hogy a támogatás is ad hoc jellegű segélyezésekben – legtöbbször 

a háború miatti sürgős szubvenciókban – merült ki. A segélyek országonkénti lebontását 

bemutató alábbi táblázat adataiból leolvasható, hogy melyek voltak a háború és rendszerváltás 

nehézségei miatt a legrászorultabb országok és mely államok élveztek prioritást az EU 

részéről. 

 

3. 2. táblázat A Nyugat-Balkán számára nyújtott uniós támogatások 1991- 2000 (millió 

euró) 

 

ország 1990 -1995 1996 - 2000 összesen 

Albánia 363 549 912 

BiH 495 1665 2160 

Horvátország 205 161 366 

Szerbia Montenegró 171 519 690 

Koszovó - 783 783 

Macedónia 97 314 411 

regionális 

támogatások 

98 129 227 

összesen 1429 4121 5550 

Forrás: COM (2001a) CARDS Assistance Programme to the Western Balkans. Regional Strategy Paper 2002-
2006. http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/cards/index_en.htm. (Letöltés dátuma: 2007. 10. 20.) 
 

A kilencvenes években az Unió az ECHO, az OBNOVA és a PHARE keretein belül nyújtott 

támogatást a térségnek. Az ECHO humanitárius segélyeihez képest az 1996-ban útjára indított 

OBNOVA előrelépést jelentett, mert jóval konkrétabb és átgondoltabb politikát takart. A 

programból a legnagyobb összeget a háború pusztította területek rekonstrukciójára fordították. 

Az első korszak legjelentősebb, már hosszú távú fejlesztésekre, főként a demokratikus 

intézményrendszer kiépítésére meghirdetett programja a PHARE 1997-ben került bevezetésre 

a régióban. Bár az évtizedben a támogatási politikában a fejlődés és átgondoltság egyre 

fontosabb szerepet kapott, ennek ellenére a kilencvenes évek végére ezen programok egyre 

kevésbé voltak átláthatóak és koordinálhatóak, s az Uniónak szüksége volt egy egységes 

támogatási struktúra kialakítására, mely a második szakasz kezdetét is jelentette.  

Erre a 2000 és 2006 közötti időszakban került sor, amikor a SAP részeként bevezették az 

első strukturált pénzügyi és technikai támogatást, a CARDS-ot (Community Assistance for 
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Reconstruction, Development and Stabilisation), mely több mint 5,3 milliárd euróval járult 

hozzá a régió újjáépítésének és stabilitásának megteremtéséhez.77 Ellentétben a kilencvenes 

évek támogatási rendszerével, ebben az esetben pontosan megfogalmazásra került az a négy 

alapvető célkitűzés is, amelyekre a CARDS fordítható volt: 

1. az újjáépítés, a menekültkérdés rendezése, stabilizáció;  

2. a demokratikus berendezkedést, a jogállamiságot, az emberi jogokat és a kisebbségi 

jogokat biztosító intézményi és jogszabályi keretek kialakítása; 

3. fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés, strukturális reformok; 

4. a regionális, transznacionális, határ menti és interregionális együttműködések 

kialakítása a Nyugat-Balkán államai között, a régió országai és az EU, a tagjelöltek és a 

közép-európai országok között. (Rechnitzer 2007; COM 2001a) 

 

3. 3. táblázat CARDS program a Nyugat-Balkán számára 2000-2006 (millió euró) 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 összesen 

Albánia     33,4   37,5   44,9   46,5    63,5   44,2   45,5   315,5 

BiH     90,3 105,2   71,9   63,0    72,0   49,4   51,0   502,8 

Horváto.     16,8   60,0   59,0   62,0    81,0     278,8 

Macedónia     13,0   56,2   41,5   43,5    59,0   45,0   40,0   298,2 

Szerbia 

Montenegró 

  650,5 385,5 351,6 324,3 307,9 282,5 245,5 2547,8 

egyéb   241,7 282,5 187,5   95,5   96,5 136,6 146,8 1187,1 

összesen 1045,7 926,9 756,4 634,8 679,9 557,7 528,8 5130,2 

Horváto. 

előcsatlakozás 

     105,0 140,0   245,0 

összesen      662,7 668,8 5375,2 

Forrás: COM (2001) CARDS Assistance Programme to the Western Balkans. Regional Strategy Paper 2002-
2006. http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/cards/index_en.htm. (Letöltés dátuma: 2007. 10. 20.) 
 

Bár a CARDS stratégiailag átgondolt és a korábbi időszakhoz viszonyítva lényegesen 

hatékonyabb rendszert valósított meg, mégis számos hiányossággal rendelkezett. 

                                                 
77 Az európai uniós forrásokban mindenhol 5,37 milliárd szerepel, de ha árnyalni akarjuk a kérdést, akkor 
valójában a CARDS 4,6 milliárdot tett ki. A különbözet abból adódik, hogy az első évben ehhez még 
hozzájárultak a PHARE és OBNOVA támogatások is. Ráadásul az 5,37 milliárd euró magában foglalja a 
Horvátországnak tagjelöltségéből fakadóan 2005 és 2006-ban biztosított előcsatlakozási támogatásokat is. 
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Működésének legfőbb akadályai a centralizáltság, a programozási rendszer, és az értékelés 

fogyatékosságai (utóbbiak kiemelten gyenge területei az intézményrendszer kiépítése, a 

kisebbségi és női egyenjogúsági kérdések, valamint a jogalkotás reformja), a regionális 

dimenzió gyengesége. A legnagyobb probléma az átláthatóság hiánya. Ennek hátterében a 

CARDS kettős rendszere állt, mely szerint Szerbia és Montenegró, Koszovó és Macedónia 

esetében az Európai Újjáépítési Ügynökség (European Agency for Reconstruction, EAR)78, 

míg a többi államban független bizottságok irányítják a programot. (Szemlér 2008) 

Ezek a CARDS program lebonyolítása során jelentkező problémák is szerepet játszottak 

abban, hogy az Európai Unió a következő költségvetési időszaktól, vagyis 2007-től kezdve új 

eszköz alkalmazására szánta el magát. Az IPA (Instrument for pre-Accession Assistance) 

bevezetése jelenti a harmadik szakasz kezdetét. Tanulva a CARDS hibáiból megszüntették a 

korábbi formákat – PHARE, ISPA, SAPARD és a CARDS – és egyetlen eszköz, az IPA 

alkalmazásával lényegesen egyszerűbbé és átláthatóbbá tették a tagjelöltek, a potenciális 

jelöltek és a Törökország számára nyújtandó támogatásokat.  Az IPA megteremtve a 2007 és 

2013 közötti időszakban tervezett 11,5 millió euró pénzügyi támogatás felhasználásának 

általános kereteit, segítséget nyújt a régió országainak a csatlakozás feltételeinek 

teljesítésében, kiemelt figyelmet szentelve a prioritásoknak, valamint a programozási és 

értékelési folyamatnak. 

Az IPA 5 területet támogat, a tagjelölt országok – így Horvátország, Macedónia és 

Törökország – mindegyikből részesülhetnek, míg a potenciális jelöltek csak az első kettőből. 

Az 5 támogatott terület: 

1. Rendszerváltás és intézményi reform (PHARE és CARDS helyett); 

2. Határokon átnyúló kapcsolatok (PHARE és CARDS helyett); 

3. Regionális fejlesztések (ISPA helyett); 

4. Emberi erőforrás fejlesztése; 

5. Vidékfejlesztés (SAPARD helyett) (COM 2004c) 

Az IPA bevezetése kapcsán az Unió célja egyrészt, hogy támogassa a potenciális jelöltek 

tagjelöltté válását, megkönnyítse az átmenetet a két kategória között, ugyanakkor kifejezze a 

két csoport közötti különbségeket, s értékelje a tagjelöltek eddig elért eredményeit az 

adminisztratív és programozási kapacitás, valamint az irányítás területén. Ez azt jelenti, hogy 

míg a potenciális jelöltek számára mindkét elérhető komponens felhasználása erősen 

centralizált keretek között és a Bizottság irányításával valósulhat meg, addig a tagjelöltek 

                                                 
78 Az EAR 2000 februárjában alakult a CARDS támogatások kezelésére a térségben. 
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számára nem csak teljesen nyitott mind az öt összetevő, hanem felhasználása is önálló 

programozáson és decentralizált irányítással működik. A csak tagjelöltek számára elérhető 

utolsó három szegmens segítségével ezek az országok olyan tapasztalatokat szerezhetnek, 

melyekkel felkészülhetnek a csatlakozás utáni állapotra és a Strukturális Alapokból való 

optimális részesedésre.(COM 2006e; Szemlér 2008; Vuletić 2007) 

Az Európai Bizottság 2006 novemberére négyéves programozási időszakra vonatkozóan 

elkészítette az IPA országokra és komponensekre lebontott keretprogramját. A pénz közel 

felét Törökország kapja, bár az összeg messze elmarad attól, ami az államot népessége alapján 

illetné. Szerbia után Horvátország a harmadik legnagyobb összegű támogatásban részesül, 

melynek túlnyomó részét a közös agrárpolitika és kohéziós politika alkalmazására való 

felkészülésre használja, míg a harmadik tagjelölt, Macedónia az IPA támogatásokat a 

közigazgatás, a rendőrség és bíróság reformjára, az infrastruktúra fejlesztésére és a közösségi 

jogszabályok átvételére fordítja. Az alábbi táblázat alapján nyomon kísérhetőek az egyes 

államok által 2007 és 2010 között felhasználható összegek: 

 

3. 4. táblázat IPA támogatások a Nyugat-Balkán országai számára 2007-2010 (millió 

euró) 

 

Ország 2007 2008 2008 2010 

Törökország 497,2 538,7 566,4 653,7 

Horvátország 138,5 146,0 151,2 154,2 

Macedónia   58,5  70,2   81,8   92,3 

Szerbia 186,7 190,9  194,8 198,7 

Montenegró  31,4  32,6   33,3   34,0 

Koszovó 63,3  64,7   66,1   67,3 

BiH 62,1  74,0   89,1 106,0 

Albánia 61,0  70,7   81,2   93,2 

összesen     1098,7     1188,6      1263,9      1399,4 

Forrás: COM (2006d) Communication from the Commission to the Council and the European Parliament – 
Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) Multi-annual Indicative Financial Framework for 2008-2010. 
COM (2006) 0672 final. 
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3. 6 A NYUGAT-BALKÁN ÁLLAMAI AZ INTEGRÁCIÓS FOLYAMATBAN 

3. 6. 1 ALBÁNIA 

Az évtizedekig bezárkózott Albánia nyugat felé történő nyitásában az első jelentős állomást 

1991-ben az Unióval létesített diplomáciai kapcsolat felvétele jelentette, melyet az 1992. 

május 12-én aláírt Kereskedelmi- és Együttműködési Egyezmény (Trade and Coopeartion 

Agreement) követett. Ezen szerződés megnyitotta a kapukat az ország számára a PHARE 

támogatásokból való részesedésre, s jó alapokat biztosított  a reformfolyamat elindításához. 

Az SAA tárgyalások 2003. január 1-én vették kezdetüket, s olyan kérdések álltak a 

középpontjában, mint a közigazgatás és igazságszolgáltatás reformja, a rendőrség átalakítása, 

a demokrácia megerősítése és az emberi jogok védelme.  

2006. június 12-én – mintegy három éves tárgyalássorozat után – a térségben harmadik 

államként írta alá a Stabilizációs és Társulási Megállapodást, melynek ratifikációja jelenleg is 

tart. Az ország erős euroatlanti elkötelezettsége miatt pozitív helyet foglal el a regionális 

stabilitás megteremtésében, s ez is közrejátszik abban, hogy 2008-ban Horvátországgal együtt 

Bukarestben meghívást kapott a NATO-ba. Tagja számos regionális együttműködésnek, s 

elfogadható – bár nem problémamentes – a viszonya a térség államaival. Ennek ellenére az 

ország főként történelmi, kulturális örökségéből, földrajzi adottságaiból eredően nagyon 

gyenge, torz gazdaságából következően biztonságpolitikai veszélyt jelent az Unió számára.  

A Bizottság által évek óta kifogásolt területen 2008-ban jelentős előrelépés következett be 

a választójogi és igazságszolgáltatási reformmal. Lassú ütemben haladnak a közigazgatási és 

gazdasági reformok, jelentősek a sajtószabadság terén tapasztalt fogyatékosságok, a magas 

korrupció – a 2008-as ország jelentés szerint a legnagyobb a térségben –, a szegénység, a 

folyamatos válsággal fenyegető belpolitika, a szervezett bűnözés, a pénzmosás, az ember- és 

drogkereskedelem, melyet nagymértékben elősegítenek a hegyvidéki átjárható és 

ellenőrizhetetlen határok. Súlyosan terheli az országot a patriarchális társadalom íratlan jogi 

normáinak és szokásainak továbbélése79, a gyakran előforduló természeti katasztrófák – 

erdőtüzek és földrengések –, valamint a globális természeti és környezetvédelmi hatások, így 

az ivóvíz szennyezettsége, az ipari szennyezés és az elektromos energia hiány. Pozitív 

értékelést kapott az ország az emberi jogok, a vallási tolerancia és kisebbségvédelem kapcsán 

elért eredményekért. A Bizottság a demokrácia nagy erőpróbájának tartja a 2009-es 

                                                 
79 Ezen íratlan ősi szabályok közül ma is él, hogy a közösség érdeke háttérbe szorította az egyén érdekeit, az 
adott szó (besa) szentsége, a vérbosszú egyes észak-albániai és nyugat-koszovói vidékeken, mely a tettes 
családjának valamennyi férfitagjára kiterjedhet, sőt nők is lehettek érintettek (1990 óta 20 ezer családot érint, 
600 fő halt meg, 1200 gyerek nem járhat iskolába) és a fegyverviselés. 



 116 

parlamenti választások előkészítését és lebonyolítását.80 (COM 2006f; COM 2007c; COM 

2008c; UNDP 2005) 

3. 6. 2 BOSZNIA-HERCEGOVINA  

A Jugoszlávia szétesésekor létrejövő állam 1992 áprilisában kiáltotta ki függetlenségét, 

melyet véres és elhúzódó háború követett. A nemzetközi közreműködéssel 1995-ben aláírt 

Daytoni Szerződés ugyan véget vetett a térségben uralkodó háborús viszonyoknak, de a 

helyzetet közel sem sikerült megnyugtatóan rendezni.  

A három szerződő fél, a Bosznia-Hercegovina Köztársaság, a Horvát Köztársaság és a 

Jugoszláv Szövetségi Köztársaság  nagyhatalmi segítséggel81 létrehozta azt a polgári államot, 

mely három államalkotó nemzetével (bosnyák, horvát, szerb), három különböző jövőképével, 

két entitásával (a bosnyák-horvát Bosznia-Hercegovina Föderáció és a szerb Republika 

Srpska), három vallásával (latin keresztény, ortodox és iszlám), három kultúrájával és eltérő 

nemzetközi kötődéseivel (hátterében nagyhatalmi érdekszférákkal) ma is a legtöbb 

problémával küszködő állama a Nyugat-Balkánnak. A három közösség egymáshoz való 

viszonya nem megoldott, sőt 2006 óta ismét romlás tapasztalható, de szerencsére sem Zágráb, 

sem Belgrád euroatlanti elkötelezettségébe nem illeszthető bele az ellentétek szítása és az 

állam szétszakítása.  

A túlméretezett és túl komplikált állam és annak szervezetei alacsony hatékonysággal és 

magas költségekkel működnek, s bármilyen módosítási törekvés a felszínre hozza és kiélezi a 

nemzetiségek közötti érdekellentéteket (a szerbek függetlenséget, a bosnyákok hegemóniát, 

míg a horvátok önrendelkezést akarnak). Dayton katonai előírásai maradéktalanul, de polgári 

feltételei csak részben teljesültek, szakértők szerint a megállapodás mára már gátjává vált a 

továbbfejlődésnek. Ezt tükrözi az is, hogy az Unióval való tárgyalások a térségben a 

leglassabban haladtak, és legkésőbb sikerült aláírnia az SAA-t is. Valójában a 2006 

januárjában elkezdődött tárgyalások többször elakadtak, s az egyezmény véglegesítése azon 

múlt, hogy képes-e teljesíteni a továbblépés négy alapvető feltételét, így a rendőrség az, 

alkotmány és a nemzeti műsorszórás reformját, valamint a Hágával való teljes mértékű 

együttműködést.  

2007. december 4-én Szarajevóban – utolsóként a nyugat-balkáni országok közül – 

parafálták a Stabilitási és Társulási Egyezményt, mely aláírása mindaddig nem valósulhatott 

                                                 
80 A Katonai Felderítő Hivatal szakembereinek előadásai és interjúi alapján. 
81 Az un. Peace Implementation Council tagjai: USA, Anglia, Franciaország, Németország, Oroszország, és az 
EU speciális tárgyalója. 
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meg, amíg a rendőrségi reform bevezetésre nem került (az országban mindhárom nemzetiség 

külön rendőrséget működtetett). Miután 2008. április 16-án megszületett a megállapodás a 

rendőri erők integrációjáról, az utolsó akadály is elhárult, s az EU 2008. június 16-án, 

többszöri elhalasztás után – fordítási kapacitás hiányára hivatkozva – aláírta az országgal a 

Stabilizációs és Társulási Megállapodást.  

A Bizottság 2007. és 2008. évi jelentése alapján az ország fejlődése lelassult, s az 

állandósult politikai feszültségek, a parlament pártok közötti békés kommunikáció hiánya 

akadályozza a reformokat. Pozitívum, hogy 2008-ban elindult a közigazgatás reformja, 

megszületett a nemzeti igazságügyi fejlesztési terv és a nemzetközi elvárásoknak megfelelően 

zajlottak le a helyhatósági választások, de ettől függetlenül még mindig a térség 

legproblémásabb állama. Az ország integrálása azonban fontos biztonságpolitikai érdeke az 

Uniónak, ugyanis az állam magas korrupciója, a terrorizmus, az iszlám extrémizmus, a 

társadalmi elégedetlenség olyan kockázati tényezőket jelentenek a Közösség számára, melyek 

felszámolásához szükség van külső támogatásra.82 (COM 2006g; COM 2007d, COM 2008d) 

3. 6. 3 MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 1991. november 20-án nyilvánította ki függetlenségét. 

Az Unióval 1996-ban aláírt megállapodás értelmében a PHARE támogatások igénybevétele, 

majd az ezt követő együttműködési és kereskedelmi egyezmények segítségével jelentős 

eredményeket könyvelhetett el a gazdaság szerkezetátalakítása terén. 2000 novemberében a 

térségben elsőként zárta le az SAA tárgyalásokat, melyet 2001 áprilisában, Luxemburgban 

írtak alá, s mely elsőként került ratifikálásra is 2004. február 23-án. Az ország ezt 

jelzésértékűnek véve már 2004. március 22-én beadta tagfelvételi kérelmét, melyre az EU 

2005. december 17-én bólintott rá, s ezzel Macedónia elnyerte a tagjelölti státuszt.  

A kezdeti sikereket azonban nem követte az integráció gyors megvalósulása, mert a 

tárgyalásokat azóta sem tudta megkezdeni, ugyanis a Bizottság ország jelentéseiben kevésnek 

ítélte meg a reformok mélységét és mennyiségét. Úgy tűnt, hogy 2008 második fele 

sorsfordító lesz az ország számára, ugyanis a Régiók Bizottsága, mely 2008 tavaszán a 

bővítési stratégia alapján értékelte az ország elmúlt két évben elért eredményeit, javaslatot 

fogalmazott meg a Tanács felé a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről, mely várakozásokat 

azonban a 2008. évi ország jelentés szertefosztotta.  

                                                 
82 A Katonai Felderítő Hivatal szakembereinek előadásai és interjúi alapján 
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A 2008. évi ország jelentés, valamint a Régiók Bizottságának monitoring jelentése alapján az 

ország jelentős előrelépést tett a koppenhágai politikai és gazdasági kritériumok 

teljesítésében, valamint az SAA rendelkezéseinek betartása terén, de mindkét dokumentum 

aláhúzta a legfőbb hiányosságokat és tennivalókat is, s ezekre alapozva nem adott dátumot a 

csatlakozási tárgyalások megkezdésére. A Tanács 2008. február 18-án Csatlakozási 

Partnerséget ajánlott az országnak, s ennek kapcsán is megnevezésre kerültek a legfontosabb 

tennivalók. Mindezen dokumentumok alapján a kifogásolt tényezők között a kezdetektől első 

helyen szerepel a kéttöbbségi (macedón és albán) etnikai közösség és az etnikai kisebbségek 

demokratikus együttélésének és beilleszkedésének megteremtése, a kisebbségek 

közigazgatásban való képviseletének, jogainak, kulturális autonómiájának biztosítása.  

Szintén visszatérő probléma a korrupció – s bár némi előrelépés történt –, a közigazgatás és 

pénzügyi források decentralizációja, az adminisztráció átláthatósága, az igazságszolgáltatás 

reformja, a gazdaság alacsony teljesítőképessége és átláthatatlansága, a munkanélküliség 

csökkentése, a befektetők számára stabil gazdasági környezet megteremtése és a nyilvánosság 

hiányosságai. A 2008-ban leginkább kifogásolt probléma a választások szabálytalanságai és a 

politikai párbeszéd hiánya körül kulminálódtak. Nem sikerült rendeznie a névvitát83 

Görögországgal sem, mely többek között Bukarestben 2008 áprilisában akadályává vált a 

NATO-tagságra vonatkozó reményei valóra válásának,84 s Athén többször is hangot adott 

annak, hogy a kérdés megnyugtató rendezéséig nem adja beleegyezését a tárgyalások 

megkezdésébe. (COM 2006j; COM 2007g; Committee 2008; COM 2008g) 

3. 6. 4 SZERBIA 

1992 áprilisában a többi volt jugoszláv tagállam elszakadása után, Szerbia és Montenegró 

kikiáltotta az új Jugoszláv Szövetségi Köztársaságot (Federal Republic of Yugoslavia; FRY), 

mely a szocialista állam jogutódjának tekintette magát. Az ország a térségben jelentkező 

újnacionalizmus legszélsőségesebb példája, a „nagyszerb” törekvések megvalósítására harcot 

indított a szomszédos, szerb kisebbséggel rendelkező államok ellen, s ezért a nemzetközi 

közösség embargóval sújtotta, és kizárták az ENSZ-ből is, mely egészen az ország élén álló 

szerb elnök, Slobodan Milošević elfogásáig érvényben maradt. A Jugoszláv Szövetségi 

Köztársaság 2003. február 4-én történt felbomlása után az FRY helyébe a két állam laza 

                                                 
83 Az ország függetlenné válása óta húzódó névvitában egyik fél sem enged álláspontjából. Görögország ugyanis 
burkolt területi követelést lát abban, hogy Macedónia egy északi görög tartomány nevét viseli. A névvitáról az 
ENSZ égisze alatt 17 éve folynak a tárgyalások, s most  Macedónia úgy próbálja meg az eseményeket kijuttatni a 
holtpontról, hogy 2008. december 18-án beperelte a hágai Nemzetközi Bíróság előtt Görögországot. 
84A Katonai Felderítő Hivatal szakembereinek előadásai és interjúi alapján  
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államszövetsége lépett, melynek alkotmányos alapokmánya lehetővé tette, hogy három év 

elteltével bármelyik köztársaság népszavazást tarthat a kiválásról. 2006. május 21-én a 

montenegrói népszavazás a függetlenségről sikerrel járt, s június 5-én az államközösség 

megszűnt. 

Az Európai Unió 2003 után jelentős lépéseket tett az ország integrálására, s akciótervet 

dolgozott ki az egységes külkereskedelem és belső piac kialakítására, majd 2005 áprilisában 

elkészítette az SAA tárgyalások megvalósíthatósági tanulmányát (Feasibility Report), melyet 

az un. „ikerpályás”85 (twin-track approach) megközelítésre épített. 

Az Európai Unió 2005. november 7-én még Szerbia Montenegró államközösségével 

kezdte meg az SAA-t előkészítő tárgyalásokat, melyeket 2006. május 3-án, az átalakítás 

problémái, a Hágával való együttműködési hiányosságok és a két állam kérdőjeles jogi 

státusza miatt felfüggesztett, s csak a különválás után indított újra mindkét országgal. 

Szerbiával 2007. június 13-án folytatták a megszakított SAA tárgyalásokat, s az azóta elért 

eredményeknek köszönhetően az Unió 2007. november 7-én parafálta az egyezményt, de a 

tényleges hatályba lépést a Hágával való teljes körű együttműködéstől és a még szabadlábon 

lévő háborús bűnösök kiadatásától tette függővé. A Bizottság 2007. évi ország értékelése 

kevésnek tartotta a korrupció leküzdésében elért eredményeket (bár az állam nemzeti 

stratégiát fogadott el a korrupció elleni hatékonyabb fellépés érdekében), lassúnak az 

igazságszolgáltatás reformját és az emberi jogok érvényesülését. (COM 2006h; COM 2007e) 

Koszovó86 kiválása az újnacionalista és Európa-ellenes erők olyan megerősödését 

eredményezte, mely kormányválságba és új választások kiírásába torkollott. Bizonyára ez is 

közrejátszott abban, hogy az EU 2008. április 29-én, alig két héttel a választások előtt aláírta 

az SAA-t, mely az után vált lehetővé, hogy Hollandia és Belgium engedett azon 

követeléséből, hogy csak Ratko Mladić, egykori boszniai főparancsnok letartóztatása és 

átadása után hajlandó erre.  

Az SAA aláírása jelzésértékű és belső stabilizációs tényező volt, megerősítve a szerb 

demokratikus erőket, akik megnyerték a május 11-i parlamenti választásokat. Ez 

fordulópontot hozott az ország életébe, hiszen hosszú idő először a Demokrata Párt lett a 

legerősebb politikai szereplő, míg a másik oldalon bíztató jel, hogy a Szerb Radikális Párt 
                                                 
85 Ennek alapján a Stabilizációs és Társulási Megállapodás egy egységes dokumentum, melyet mind az 
államszövetséggel, mind a két tagköztársasággal megkötöttek volna. Ugyanakkor a két köztársaság külön-külön 
tárgyalt azokról a kérdésekről, melyeket önállóan, köztársasági szinten intéztek (gazdaság, vám- és pénzügyek, 
kereskedelem, szektorális politikák, bíróság, rendőrség), s együtt azokról, melyek az államszövetség 
hatáskörében maradtak (hadügy, bel- és igazságügyi jogalkotás, emberi- és kisebbségi jogok, regionális 
együttműködések). 
86 Szerbia nem ismeri el Koszovó függetlenséghez való jogát, s a szerb diplomácia sikernek könyveli el, hogy 
javaslatára az ENSZ Közgyűlése felkérte a Nemzetközi Bíróságot a kérdés tisztázására. 
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három részre szakadt. Ez a belpolitikában a demokratizálódás kezdetét jelentette, és olyan 

változások kiindulópontja, mely az Unió részéről is pozitív visszajelzést eredményezett a 

2008. évi novemberi ország jelentésben. 

A Bizottság pozitívan nyilatkozott a reformfolyamatok felgyorsításáról és az ország 

euroatlanti elkötelezettségének megerősödéséről, s felvillantotta, hogy az ország 2009-ben 

akár hivatalos tagjelöltté is válhat. Ugyanakkor mind az SAA, mind az azt bevezető 

ideiglenes megállapodás nemzeti parlamenti megerősítését az EU még ahhoz a feltételhez 

köti, hogy Belgrád a Hágai Nemzetközi Törvényszékkel teljes körű együttműködést mutat. 

(COM 2008e) 

Amikor 2008. július 21-én letartóztatták Radovan Karadžićot (azt megelőzően Stojan 

Zjuplanint), ez olyan jelzésnek bizonyult, melytől Szerbia közelebb került az SAA ideiglenes 

életbe lépéséhez és az abban foglalt kereskedelmi rendelkezések megvalósításához (ez 

utóbbinak Hollandia vétója a legfőbb akadálya). Nagy várakozás előzte meg Serge 

Brammertz87 hágai főügyész 2008. december 12-én, az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtti 

féléves beszámolóját, hiszen ez nagy mértékben befolyásolhatja az ország uniós közeledését. 

A főügyész jelentésében aláhúzta, hogy Hága nem szabott újabb határidőt a két utolsó hágai 

vádlott – Ratko Mladić és Goran Hadžić – kiadatására, mivel a határidő már jó ideje lejárt, s 

így ez az országgal szemben megfogalmazott legfőbb prioritás. Ugyanakkor beszámolója 

alapvetően pozitív hangvételű volt, melyben kiemelte a demokratikus vezetés 

együttműködését, az ügyért felelős szerb nemzeti tanács pozitív hozzáállását és a 

dokumentumoknak a hágai Nemzetközi Törvényszék rendelkezésére bocsátását. (Address 

2008) 

A bővítések eddigi tapasztalatai alapján valószínűleg a tagjelölti státuszra még várnia 

kell, amíg eredményeket tud felmutatni az SAA végrehajtása terén.88  Nem elhanyagolható 

azonban az a tény, amely 2008 végén több uniós nyilatkozatból is kihallható, hogy Szerbiát a 

régió biztonságpolitikai kulcsszereplőjének tartják, a s nem elképzelhetetlen, hogy 2009-ben 

tagjelölti státuszt kap. 

3. 6. 5 KOSZOVÓ  

A probléma gyökerét és az ellenségeskedés kezdetét a jugoszláv alkotmány 1990. évi azon 

módosítása jelentette, mely megszüntette Koszovó autonóm státuszát. Az 1999. évi válság 

következményeként Koszovó az ENSZ BT 1244. számú határozata (1999. június 10.) alapján 

                                                 
87 Serge Brammertz 2008 elején váltotta fel Carla del Pontét a főügyészi székben. 
88 A Katonai Felderítő Hivatal szakembereinek előadásai és interjúi, valamint Oláh László interjú alapján. 
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ENSZ irányítás alá került (UN Interim Administration Mission in Kosovo; UNMIK), mely a 

politikai konszolidáció, a demokratikus intézményrendszer és közigazgatás kiépítése után a 

jogkörök fokozatos átadásával kívánta a helyzetet normalizálni. Mindez azonban nagyon 

lassan haladt, s a nemzetközi közösség által előírt alapkövetelmények (standardok) nem 

teljesültek. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy folytatódtak az etnikai ellenségeskedések (szerbek 

elleni támadások, szerb történelmi és vallási helyek megrongálása) és a radikálisok akciói a 

státus rendezetlensége miatt. Mindez gazdasági és szociális problémákkal párosult (60 %-os 

munkanélküliség, alacsony ipari termelés, gyakori áramkimaradások, gyenge infrastruktúra, 

egyes településeken megoldatlan ivóvízellátás, alacsony szintű egészségügyi ellátás, oktatás, 

virágzó feketegazdaság és kereskedelem).  

Megoldásként 2007 februárjában Ahtisaari89 nyilvánosságra hozta Koszovó jövőjéről 

szóló javaslatát, melyben ugyan nem szerepel az önállóság, de Koszovó nem képezné Szerbia 

részét. A javaslatot Belgrád elutasította, míg Pristina ragaszkodott hozzá a 2006 februárja és 

2007 áprilisa (14 hónap, 17 forduló, 26 szakértői látogatás) valamint a 2007 szeptember-

december között folyó 120 napos státustárgyalásokon, így az ellentétek miatt nem született 

megállapodás. Ez vezetett el ahhoz, hogy Koszovó 2008. február 17-én egyoldalúan 

kinyilvánította függetlenségét.90 (Szilágyi 2008) Az Európai Unió szinte azonnal, már 

márciusban elkezdte rendőri és igazságügyi missziójának kiépítését, s az EULEX 2008 

decemberében átvehette Koszovóban az irányítást az ENSZ csapataitól.  

Az önálló Koszovót 2008 végéig az ENSZ 53 tagállama, köztük 22 uniós ország ismerte 

el. A Nyugat-Balkán állami közül Szerbia mellett egyedül Bosznia-Hercegovina – a szerb 

Republika Srpska esetleges függetlenségi törekvéseitől tartva – nem ismerte még el Koszovót. 

Az állam önálló, az uniós normáknak is megfelelő alkotmánya június 15-én lépett életbe. A 

Bizottság 2008. évi jelentése alapján számottevő előrelépés történt a jogbiztonság és a 

független bíróság megteremtése területén és számos jelentős törvény elfogadására került sor. 

Ezek betartására azonban ki kell építenie és megszilárdítania adminisztratív kapacitását, és a 

legfőbb tennivaló továbbra is a kisebbségek védelme, a korrupció és szervezett bűnözés elleni 

küzdelem. (COM 2008h) 

                                                 
89 A nemzetközi konfliktusok megoldásáért több kontinensen és több mint három évtizeden át tett kiemelkedő 
erőfeszítéseiért 2008-ban béke Nobel-díjjal jutalmazták. 
90 Urbán József, Oláh László és Rábai Zsolt interjú alapján. 
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3. 6. 6 MONTENEGRÓ 

A megszűnt államszövetség jogutódja Szerbia lett, így miután 2006. június 3-án a 

montenegrói parlament kikiáltotta függetlenségét, az államnak kérnie kellett felvételét a 

nemzetközi szervezetekbe. A Tanács már júliusban felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy 

külön-külön folytassa a tárgyalásokat a két országgal. Az Unió 2007. március 15-én parafálta, 

majd október 15-én aláírta a Stabilizációs és Társulási Megállapodást – ratifikációja még 

mindig folyamatban van – Montenegróval, mely a függetlensége kivívása óta jelentős 

előrelépést tett az intézményi, közigazgatási és jogszabályi átalakítás terén végrehajtott 

reformokkal.  

Biztató, hogy 2007. októberében az uniós normáknak megfelelő alkotmány elfogadására 

került sor, 2008 elején az EU megkötötte az országgal a szabadkereskedelmi megállapodást, 

majd 2008. április 6-án az az Európa-párti Filip Vujanović nyerte meg az elnökválasztást, 

akinek a személye garancia az integráció iránti elkötelezettségre. A 2008. évi bizottsági 

jelentésben az ország az elismerések mellett bírálatot kapott a korrupció és a szervezett 

bűnözés megfékezése – melyben kiemelten szerepel a felső vezetés korrupciós ügyekben való 

részvételének megszüntetése – és az igazságszolgáltatás reformja terén elért csekély 

előrehaladás miatt. Meg kell teremteni a független bíróságot és vissza kell szorítania az orosz 

befektetéseket.91 (COM 2006i; COM 2007f, COM 2008f) 

Az elért sikerek alapján Montenegró 2008. december 15-én hivatalosan is benyújtotta 

csatlakozási kérelmét az Európai Unióhoz. 

                                                 
91 Urbán József interjú alapján  
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4. A FÜGGETLENNÉ VÁLÓ HORVÁTORSZÁG POLITIKAI, 
TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI VISZONYAI 

4. 1 A HORVÁT ÁLLAMISÁG TÖRTÉNETE 

A Horvát Köztársaság 1991. június 20-án kiáltotta ki függetlenségét – bár a nemzetközi 

elismerésére még 1992. január 15-ig várnia kellett –, mely önálló államiság nem volt 

előzmények nélküli, s kezdetei a középkorba nyúlnak vissza. A horvát államiság története 

magyarázatul szolgálhat az önállóság és a mai modern nemzetállam megteremtése körül 

kialakult dilemmák, nehézségek és félelmek megértéséhez, s segítségével világosabbá válik 

Horvátországnak a szomszédjaihoz, így Magyarországhoz fűződő, ellentmondásokkal teli 

viszonya. A horvát államiság hosszú időre tekint vissza, s a középkori független királyság 

mintegy két évszázados története után évszázadokra összefonódott a magyar állammal, 

mellyel perszonális uniós kapcsolatban volt, de ennek keretén belül nagyfokú autonómiával 

rendelkezett és megőrizte államiságának számos elemét. Államisága a 20. században, a Szerb-

Horvát-Szlovén Királyság létrejöttével átmenetileg megszűnt és csak a rendszerváltáskor vált 

a nemzetközi közösség független, teljes jogú tagjává. Mindezek alapján a horvát államiság 

története három nagy szakaszra bontható.  

Az első időszak a horvát népcsoportok Balkánra történő 626 után történő betelepedésével 

veszi kezdetét, mely két tengely körül, a Tengermellék, valamint a Száva környékén valósult 

meg. A terület már ekkor nagyhatalmak találkozási pontjában feküdt, ezért a horvátoknak 

meg kellett küzdeniük a bizánci, majd a frank befolyással, utóbbi a nyugati kereszténységhez 

kapcsolta a horvátokat. Mivel mindkét birodalom végvidékén helyezkedett el, így a Trpimir 

uralkodóház uralma idején, 879-ben képes volt kivívni függetlenségét, s 925-től, Tomiszlav 

királlyá koronázásától államformája királyság lett. Az uralkodóház kihalása utáni zavargások, 

valamint a rokoni kapcsolatok lehetővé tették Szent László, majd Könyves Kálmán 

beavatkozását, melynek eredményeképpen Kálmánt 1102-ben királlyá koronázták, s ezzel 

létrejött az a 816 évig fennmaradó magyar-horvát államközösség, melynek kialakulása a két 

nemzet historiográfiájának egyik legvitatottabb kérdése.92  

A második etap a horvát-magyar államközösség kialakulásával veszi kezdetét, s egészen 

1918-ig tart. Horvátország hazánkhoz történt csatlakozása kapcsán a két nép sorsa vallási és 

                                                 
92 A magyar historiográfia szerint Szent László és Könyves Kálmán fegyveres erővel támadtak Horvátországra 
és fegyverrel vetették hatalmuk alá a területet. A horvát történészek szerint a horvát nemesség megegyezve a 
magyar királlyal, szabad akaratából ismerte el a magyar uralkodó hatalmát. Valójában mindkét feltevés 
elhibázott. A magyar királyok ugyanis a korabeli Európában megszokott családi segítségnyújtás, a „familiáris 
beavatkozás” miatt avatkoztak be a horvát eseményekbe. 
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kulturális tekintetben összefonódott, s a horvát nép sorsa visszavonhatatlanul a Nyugathoz 

kötődött. Az államközösség elősegítette a horvát államiság megszilárdulását, az ország 

geopolitikai helyzete stabilabb lett, s sikeresebben vette fel a harcot a külső (bizánci, velencei) 

hódítókkal.  

Természetesen az állam berendezkedése a hosszú időszak alatt többször is kisebb 

változásokon ment keresztül, de a lényegen, az államközösség tényén ez nem változtatott. A 

Dalmát-Horvát-Szlavón Királyság a magyar korona elkülönített részeként jött létre. A 

perszonáluniós kapcsolat legfőbb eleme, hogy a két államot a közös uralkodó személye 

kötötte össze, aki hatalmát az általa kinevezett királyi helytartón, a bánon keresztül 

gyakorolta, meghagyva a horvátok saját törvényeit és szokásjogát, állam- és jogrendjét, a 

zsupánságokat és nemesi kiváltságokat. A horvát államiság meglétét igazolja a horvát Sabor 

működése, mely saját törvényeket alkothatott, s ezen autonómiát az 1790: LVIII. tc. is 

megerősítette.  

A török hódítás kisebb változásokat hozott ezen a berendezkedésben, melynek alapvető 

eleme annak hangoztatása, hogy Horvátország a magyar királyhoz és nem a magyar 

nemzethez tartozik. Erre kiváló lehetőséget teremtett, hogy a horvát nemesség Habsburg 

Ferdinándot választotta uralkodónak, mely lépésnek az előbbi indok mellett aktuálpolitikai 

okai is voltak, hiszen védelmet a törökök ellen csak a Habsburg Birodalomtól remélhettek, 

mely fel is állította a Katonai Határőrvidéket. A horvát területi integritás azonban súlyos 

csorbát szenvedett, mert Bécs a területet kivette a Sabor és a bán irányítása alól – a 19. század 

végéig nem is egyesítve Horvátországgal –, s ezzel a horvát államiságot egy szűk területre 

szorította vissza. Súlyosbította a helyzetet, hogy a Habsburgok határvédelmi feladatok 

ellátására különböző népcsoportokat telepítettek be, ezzel jelentős változásokat előidézve az 

ország etnikai térképén. Az intézkedésnek máig ható következményei lettek, hiszen 1991-ben 

éppen ezen a területen robbant ki a polgárháború a szerbek és a horvátok között. 

A 17. század végén a horvát területek nagy része is felszabadult a török uralom alól, de a 

horvátok a harcok után is erőteljesebben támaszkodtak a Habsburgokra, mint a magyarokra. 

Ezt tükrözi a horvát Pragmatica Sanctio, melyben ismételten elhangzik, hogy a horvátok nem 

Magyarország, hanem a magyar királyok alattvalói, s ezen döntésüket saját akaratukból 

hozták. Ez a nézet egyre jobban megerősödött az 1790-ben kezdődő, a magyar 

országgyűlésben „horvát kérdésként” ismert közjogi vita során, melynek középpontjában 

olyan kérdések álltak, mint Szlavónia és Fiume hovatartozása, a magyar nyelv ügye, valamint 

a protestáns kérdés (Horvátországban a protestánsoknak nem volt polgárjoguk). Ezen 
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problémák kiélezték – a korábban nagyobb konfliktusoktól mentes – magyar-horvát viszonyt, 

s az ellentétek végül az 1848-ban bekövetkező nyílt összecsapásba torkollottak. 

A két nép évszázados együttélésének utolsó időszakát az 1868: XXX. tc., vagyis a horvát-

magyar kiegyezés határozta meg, melynek alapján a két ország társországként egy 

államközösséget alkotott. A közös ügyek intézése a magyar-horvát országgyűlés feladata volt, 

ahol az alsóházban 29 (a későbbiekben 40), a felsőházban két horvát képviselő kapott helyet, 

akik anyanyelvükön szólalhattak fel. Horvátország teljesen önállóan intézhette belügyeit, az 

igazság-, a vallás- és az oktatásügyet, saját országgyűléssel rendelkezett, használhatta saját 

zászlaját és címerét, s az országban a horvát volt a hivatalos nyelv. A Háromegy Királyság 

kormányzatának élén a bán állt, aki a horvát Sabornak volt felelős, de az uralkodó csak a 

magyar miniszterelnök ellenjegyzésével nevezte ki. Az előző korszak közjogi kérdéseinek egy 

részét sikerült rendezni, mivel hazánk lemondott a szlavón megyékről, támogatta Dalmácia 

egyesítését Horvátországgal, Fiume esetében azonban nem született megegyezés.  

Az államközösség a korabeli Európában szinte egyedülálló autonómiát biztosított a 

horvátoknak, valamint jelentős előnyökkel járt területi és gazdasági téren. Ugyanakkor 

Horvátország hiába lett hazánk társországa, ez nem jelentette a teljes egyenrangúságot sem a 

törvényhozásban, sem a végrehajtó hatalom terén, sőt önálló külpolitikát sem folytathatott, 

vagyis nem volt teljesen önálló állam. A magyar-horvát kiegyezés „Horvátországot saját 

területtel, széles körű autonómiával rendelkező társországnak, a területén élő lakosságot 

pedig politikai nemzetnek ismerte el, amíg a horvát ügyek intézését a horvát hatalmi szervekre 

bízta. Horvátország majdnem hogy állam volt az államban, de Magyarország szuverenitása a 

társországok fölött nem volt kétsége.” (Heka 2004 ) 

Mindezek miatt a horvátok is saját nemzetállamuk megteremtését tűzték ki célul, s az első 

világháború vereségei miatt felbomlóban lévő Monarchia nem tudta megakadályozni a 

nemzetiségek, így a horvátok elszakadását sem. A horvátoknak nem lévén anyaállamuk, a 

délszláv egységben – melynek eszméje Horvátországban látott napvilágot, s fő képviselői, így 

Gundulić, Gaj, vagy Strossmayer egyaránt horvátok voltak – látták a megoldást. 

(Niederhauser 2001, Juhász 1999, Goldstein 1999, Heka 2004; Magyar 1941) 

1918. október 29-én a horvát Sabor kimondta az Osztrák Magyar Monarchiától való 

elszakadást, s ezzel, valamint a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság létrejöttével kezdetét veszi a 

horvát államiság történetének harmadik szakasza, mely a horvát autonómia megszűnését 

vonta maga után. Az új államban megszüntették a nemzeti kormányok működését, így a 

horvát kormányét is, Belgrádban központi kormányzat jött létre, a Sabor nem ülésezett, 

Horvátország egyike lett az új állam nyolc tartományának, s ezzel átmenetileg megszűnt 
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Horvátország államisága. Az elégedetlenséget erőszakkal törték le, s az uralkodó 1929. január 

6-án diktatúra bevezetésével válaszolt, melyben a korábbi történelmi határok figyelmen kívül 

hagyásával kilenc bánságra osztotta az országot, így az államiság megszűnése után 

Horvátország évszázados területi integritása is elveszett. Nem csoda, hogy a belső ellentétek 

találkozva a háborús készülődéssel Jugoszlávia föderalizálása felé tolták Belgrádot, melyből 

azonban csak az 1939. augusztus 26-án, a horvát-szerb kiegyezésben létrehozott Horvát 

Bánság valósult meg. A Horvát Bánság nem rendelkezett teljes szuverenitással, de nagyfokú 

önállóságot kapott, különösen a gazdaság terén, s egyesítette a horvátlakta területek túlnyomó 

részét.  

A német csapatok bevonulásának hatására 1941. április 10-én kikiáltották a Bosznia-

Hercegovinát is magába foglaló Független Horvát Államot, mely csak nevében volt független, 

valójában a német és olasz támogatásnak köszönhette létét, s a központi hatalmak veresége 

után összeomlott. 

A háború után Jugoszlávia föderatív alapon szerveződött újjá, de elsősorban a legnagyobb 

nemzet, a szerbek érdekeit szolgálta. A szövetségi államot hat köztársaságra – köztük 

Horvátországgal – osztották, s határaik meghúzásánál a történelmi állam- és tartományi 

határvonalakat vették figyelembe. A tagköztársaságok elviekben rendelkeztek a kiválás 

alkotmányos jogával, de valójában ez csak papíron megvalósuló lehetőség volt. Az erősen 

centralizált és főként szerb érdekeket kiszolgáló formális föderalizmus elleni elégedetlenség 

1971-ben a vérbefojtott horvát tavaszba torkollott. Az eseménynek nem kis szerepe volt 

abban, hogy az 1974-ben bevezetett új alkotmány a tagköztársaságoknak jóval nagyobb 

önállóságot és szélesebb jogokat biztosított, s számos konszenzuális-konföderális elemmel 

törekedett a nemzetek közötti egyensúly biztosítására, de valójában mindenki elégedetlen volt 

vele. Horvátország az 1974-es alkotmány szerint önrendelkezési joggal bírt, saját parlamentje 

és kormánya volt, s Jugoszlávia ténylegesen a külügyet és a hadsereg irányítását tartotta 

kezében. Ez a nagyfokú – de nem teljes – önállóság a dezintegrálódási folyamat kezdetének is 

tekinthető, mely a rendszerváltáskor válaszút elé állította a jugoszláv köztársaságokat, így 

Horvátországot is. (Juhász 1999; Kardos 2004; Romsics 1998) 

4. 2 A TÖBBPÁRTI DEMOKRÁCIA MEGTEREMTÉSE 

A nyolcvanas évektől egyre erősebben jelentkező gazdasági, politikai, államjogi és 

nemzetiségi feszültségek végül – a dominó-elv hatására a keleti blokk többi országában 

lezajló rendszerváltással egyidejűleg – Jugoszlávia szétbomlásához vezettek. 1989-től 
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mindenki számára egyértelmű volt, hogy a jugoszláv állam már nem működőképes. A kérdés 

csupán az volt, hogyan történik meg az átalakulás. Egyben marad-e, s ha igen milyen 

formában, vagy felbomlik, s békésen vagy háborúban, a nemzeti önrendelkezés vagy a 

köztársasági határok mentén hullik-e darabjaira és hány utódállam jön majd létre? (Hajdú 

2001)  

A szlovének és a horvátok kezdetben a meglévő határok sérthetetlensége mellett 

újjászervezett konföderációban látták a megoldást, de Milošević ellenállásán javaslatuk 

elbukott. A szerbek ugyanis továbbra is a föderatív államot preferálták, s ha bele is mentek 

volna Horvátország elszakadásába azt csak határrevízióval tudták volna elfogadni. Mindez a 

horvát álláspont radikalizálódásához vezetett, s a cél ekkor már a független állam 

megteremtése volt. Ennek érdekében 1991. május 10-én a horvátok 94%-a a kérdésben 

megrendezésre kerülő népszavazáson a teljes függetlenség mellett tette le voksát. Ezután már 

hiába ültek le tárgyalni a tagköztársaságok vezetői, s hiába támogatta a megegyezést az 

Európai Unió és az USA, Horvátország (és Szlovénia) kikiáltotta függetlenségét, s a 

feloldhatatlan ellentét végül katonai konfliktushoz vezetett. Az identitását és önálló 

államiságának kereteit kereső, a saját függetlenségéért polgárháborúban síkra szálló horvátok 

ugyanakkor Bosznia-Hercegovina esetében szívesen vettek volna egy nemzeti alapon történő 

megosztást. 

A horvát rendszerváltás során megalakuló pártoknak egymástól jól elkülöníthetően két 

problémára kellett választ találniuk. Egyrészt a horvát függetlenség kivívásának 

nehézségeiből fakadó gondokra, az újjáéledő horvát nacionalizmus kérdéseire, másrészt meg 

kellett oldani a politikai élet demokratizálását, s a plurális demokrácia kialakítását. Mindez 

hosszú és gyakran fájdalmas folyamat volt, melyben az is szerepet játszott, hogy nehezen és 

későn jöttek létre a különböző politikai csoportosulások, s a reformerők is lassan 

szerveződtek. 1989 és 1990 folyamán azonban Horvátországban is kialakultak az ellenzéki 

pártok, igaz, hogy csak 1990 februárjában döntött úgy a Sabor, hogy engedélyezi a 

többpártrendszer működését.  

Az újonnan formálódó ellenzék két legjelentősebb pártja a Horvát Szociálliberális Párt 

(HSLS) és a Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) lett. Előbbi a polgári demokratikus 

viszonyok megteremtésére helyezte a hangsúlyt, melyet a föderális alapon újjászerveződő 

Jugoszlávián belül kívánt megteremteni, míg az 1989 júniusában Franjo Tudjman vezetésével 

létrejött Horvát Demokratikus Közösség93 – mely gyűjtőpárt lévén magába tömörítette a 

                                                 
93 A párt programja már 1989. február 27-én megjelent, de az alapító ülésre csak júniusban került sor. 
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baloldali nemzeti liberálisokat, a jobboldaliakat és a Tudjman vezette „technokratákat” – a 

nemzeti kérdést állította előtérbe. Programjának középpontjában a horvát nép önrendelkezési 

jogának és állami szuverenitásának, a horvát nemzetállamnak a megteremtése állt. (Kasapović 

– Zakošek 1997; Goldstein 1999; Szilágyi 2000; Szilágyi 2002b) 

Ezzel a retorikával a párt nem csak az 1990-es választásokat nyerte meg (mandátumok 

68%-a), hanem az azt követő kettőn is a parlamenti férőhelyek több mint 60%-át képes volt 

megszerezni. Az egypárti győzelem és az abszolút többségű kormányzás a nemzeti-

konzervatív erők hatalmát hosszú távon biztosította, s 2000-ig a pártviszonyokat a 

pluralizmus helyett az egy domináns párt megkérdőjelezhetetlen uralma jellemezte. Szilágyi 

Imre megfogalmazásában, a horvát pártrendszer nem más, mint egy „hegemón párt polarizált 

pluralizmusban”. (Szilágyi 2002) A HDZ olyan fölénybe került a többi párthoz képest, hogy 

10 éven keresztül meg tudta őrizni hatalmát, sőt a háborús időszakot leszámítva egyedül 

kormányzott. Az ellenzéki tömörülések nem tudtak nagy támogatást szerezni, ezért az 

ezredforduló előtt nem alakult ki erős parlamenti ellenzék és stabil pártrendszer, számos kis 

párt jött létre, szűnt meg, olvadt össze. Ebben a fragmentált struktúrában a kisebb pártok 

összefogás nélkül nem voltak képesek hathatósan beleszólni az országos politikába, s ez a 

megosztottság egészen a kilencvenes évek végéig jellemző maradt.94 (Žakosek 1997)  

A Sabor 1990. május 30-án ült össze, s első ülésén a 338 szavazatból 281 igennel 

köztársasági elnökké választotta Franjo Tudjmant, a HDZ elnökét. 1990. december 22-én 

életbe lépett az új horvát alkotmány (Ustav Republike Hrvatske), mely a parlament által 

választott köztársasági elnök helyett közvetlen elnökválasztást vezetett be, vagyis a francia 

gyakorlathoz hasonló prezidenciális rendszert hozott létre, amely azonban a horvát viszonyok 

között sajátos formában, az elnöknek túl nagy hatalmat biztosítva valósult meg. (Tóth 1997)  

A félelnöki szisztéma hátterében Tudjman autoriter személyisége mellett egyéb körülmények 

is szerepet játszottak, így azon kívül, hogy az alkotmány kiterjedt elnöki jogosultsággal 

ruházta fel, rendkívüli népszerűségnek örvendett a függetlenségi háború sikerei miatt, 

ráadásul megmaradt a kormányzópárt, a HDZ elnöke is. Mindezek következtében Franjo 

                                                 
94 Az első választások időszakában 34 pártot regisztráltak, amelyek közül csupán 10 pártnak sikerült bekerülnie 
a parlamentbe. A 90-es években megalakuló legjelentősebb horvátországi pártokat politikai hovatartozásuk 
alapján is áttekintve az alábbi pártok játszották a legfőbb szerepet. A centrumhoz tartozik a Horvát 
Szociálliberális Párt (HSLS), valamint a Horvát Néppárt (HNS). A regionális pártok, az Isztriai Demokratikus 
Gyűlés (IDS), a Dalmát Csoport (DA) és a Rijekai Demokratikus Unió (RDS) inkább a baloldalhoz húzódnak. A 
baloldal legerőteljesebb tömörülése a Szociáldemokrata Párt (SDP), de mellette még ott találjuk a Szocialista 
Pártot (SSH). A jobboldal erőteljesen megosztott. Horvátországban szélsőséges jobbként a Horvát Jogpárt (HSP) 
képviselteti magát, a jobbközépen helyezkedik el a Horvát Demokratikus Közösség (HDZ), a Horvát Néppárt 
(HNS) és a Horvát Kereszténydemokrata Unió (HKDU), míg a centrumhoz közelítő mérsékelt jobboldalon 
csupán egy nagyobb pártot, a Horvát Parasztpártot (HSS) találjuk. 
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Tudjmant 1992-ben közvetlen elnökválasztáson nagy fölénnyel köztársasági elnökké 

választották, és 1997-ben újra elnyerte ezt a tisztséget, melyet haláláig viselt. Ezen erős elnöki 

hatalmon csak a politikus halála után, a 2000. novemberi és 2001. márciusi 

alkotmánymódosítással változtattak, mely véget vetett a végrehajtó hatalom duális 

rendszerének és a túlzott elnöki jogosítványoknak.  

Az erős elnöki hatalom és a megingathatatlannak tűnő HDZ autoritárius volta rányomta 

bélyegét a horvát politikai rendszerváltásra, így Horvátország berendezkedése 

antidemokratikus vonásokat tükrözött, melyben keveredtek az állampárti elemek és a 

tradicionális formák a modernizációval és legalább retorikai szinten az európai integráció 

igenlésével. Mindezek miatt az ország a demokratizálódást ellentmondásosan és lassú 

folyamatként élte meg, s a Tudjman-rendszer ezért vált az egyik legfőbb akadályává 

Horvátország euroatlanti integrációjának. 95(Fábián 1996) 

A fordulópont a politikai berendezkedés területén 2000-ben következett be. Ennek előjelei 

már 1998-tól láthatóak voltak, mert a HDZ népszerűsége a körülötte kialakult korrupciós és 

privatizációs botrányok, a média felett gyakorolt korlátlan hatalma és főként sikertelen 

gazdaságpolitikája miatt fokozatosan csökkent. Így nem véletlen, hogy amikor Tudjman elnök 

halála után (1999. december 10.) 2000 januárjában választásokat tartottak, pártja 

megsemmisítő vereséget szenvedett.  

A legjelentősebb ellenzéki csoportosulások a választásokra két koalícióba tömörültek. A 

többséget a balközép Horvát Szociáldemokrata Párt (SDP – a Demokratikus Átalakulás Pártja 

utódszervezete) és a Horvát Szociálliberális Szövetség kétpárti szövetsége szerezte meg. A 

másik, négypárti ellenzéki koalíciót a Horvát Parasztpárt, az Isztriai Demokratikus Gyűlés, a 

Liberális Párt és a Horvát Néppárt alkotta. A két koalíció együttesen alakított kormányt, s a 

miniszterelnök Ivica Račan, az SDP elnöke lett. Köztársasági elnöknek a Horvát Néppárt 

(HNS) színeiben induló Stjepan Mešićet választották meg. (2000. február 7.) Az új kormány 

intézkedéseinek központjában a demokratikus jogállamiság megteremtése állt, ezért 

módosították az alkotmányt, korlátozták az elnök jogkörét, valamint megerősítették a 

parlament szerepét. Nagy hangsúlyt fektettek az ország euroatlanti integrációjának 

meggyorsítására is, mely területen szinte azonnali áttörést jelentett a nemzetközi közösséggel 

kialakított jó viszony. (Kasapović 2000)  

Az átalakítás és a külpolitikai irányváltás nem volt zökkenőmentes, így a következő, a 

2003. november 23-án megtartott parlamenti választásokon, egy ciklus kihagyása után 

                                                 
95 Damir Grubisa interjú alapján 
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ismételten a Horvát Demokratikus Közösség szerezte meg a szavazatok 43,42%-át. Ez a párt 

már nem volt azonos a kilencvenes évek tömörülésével, mert a szélsőséges nacionalistáktól 

megtisztított szervezet politikai programja az uniós csatlakozás és piacgazdaság 

megteremtését célozta meg. A kormányalakításhoz elnyerte a Horvát Szociálliberális Párt és a 

Demokratikus Centrum koalíciójának, valamint a Horvát Nyugdíjasok Pártjának és a 

kisebbségeknek a támogatását. Az újonnan megválasztott Sabor 2003. december 22-23-án 

megtartott alakuló ülésén Ivo Sanader, a HDZ elnöke kapott bizalmat. (88 képviselő 

támogatta, 24 ellene szavazott, 14 tartózkodott). (Statistička 2005; Hrvatski 2003) 

Köztársasági elnökválasztásra 2005. január 2-án az első, majd január 16-án a második 

fordulón került sor, ahol ismét Stjepan Mešić szerezte meg a szavazatok túlnyomó részét, 

65,93%-át.  

 

4. 1 ábra A horvát parlament összetétele 2008 január 

 

 

Forrás: Tenth Government (2008) http://www.hidra.hr/rhe/rhl.htm (Letöltés dátuma: 2008. 05. 15.) 

 

A legutolsó horvát választások 2007. november 5-én zajlottak le, melyen a mérsékelt 

nacionalista alapon álló HDZ meg tudta ismételni győzelmét, 66 parlamenti férőhelyet 

szerzett, míg nagy riválisa a Szociáldemokrata Párt tízzel kevesebbet. A HDZ-nek ez azonban 

nem volt elég a parlamenti többséghez (összesen 153 tagja van a horvát Sabornak), s több 

mint egy hónapig tartó tárgyalások eredményeképpen koalícióra lépett a centrumhoz tartozó 

és a választásokon közösen induló Parasztpárttal és a Szociálliberális Párttal, valamint a 

Független Demokratikus Szerb Párttal, sőt sikerült a mérleg nyelvének tartott nyolc 
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kisebbségi képviselő támogatását is elnyernie. Így 2008 januárjában a parlamenti többség 

megszerzése után ismét Ivo Sanader alakíthatott koalíciós kormányt. Az új vezetés 15 

minisztériummal (kettővel több, mint az előző ciklusban) kezdte meg munkáját. (Tenth 2008; 

Hrvatski 2008, Nations 2008) 

A választások eredményei tükrözik, hogy a horvát pártrendszerben is kikristályosodni 

látszik a két nagy rivális párt, a HDZ és az SDP vezető szerepe, de még mindig igen sok a 

kicsi tömörülés, s maga a parlament is sokpárti jellegű. Az előző parlamentben 16, a 

jelenlegiben 12 politikai párt képviselői ülnek. Horvátországra még mindig jellemző a pártok 

magas fokú fluktuációja és fragmentációja. Ugyanakkor az elmúlt néhány évben jól láthatóak 

a változások jelei, mert egyre kevesebb az újonnan alakuló párt, s csak néhány tömörülés 

rendelkezik hosszabb hagyományokkal. Az utóbbi évekre jellemző az is, hogy megnőtt a 

hajlandóság a hasonló értékrendet képviselő pártok közötti közeledésre, együttműködésre, sőt 

koalíció alakítására is. A szakszervezeti mozgalom újjáéledt a rendszerváltás utáni 

agóniájából, s napjainkban a munkaképes lakosság közel 70%-át tömöríti. Mindehhez 

közepes szintű választói aktivitás társul. (Kušić 2006; Nations 2008) 

A 2003-as választások óta az is jól látható, hogy bármelyik nagyobb párt is kerül ki 

győztesen, fő feladatának az euroatlanti integrációt és a piacgazdaság megteremtését, a 

korrupció megfékezését és a magas munkanélküliség csökkentését tartja, s ezekben a 

kérdésekben csak árnyalatnyi eltérések vannak a legnagyobb támogatottságú pártok között. 

4. 3 A TERÜLETI - KÖZIGAZGATÁSI SZERKEZET JELLEMZŐI 

HORVÁTORSZÁGBAN 

A Horvát Köztársaság, mint rendszerváltó és a demokratikus átalakulás folyamatában lévő 

ország területi-közigazgatási szerkezete lényeges változásokon ment keresztül a függetlenné 

válás óta, mely folyamat nem volt mentes a politika befolyásától. Bár rövid idő alatt 

megteremtették az önkormányzatok működésének törvényi hátterét, ennek ellenére a fiatal 

köztársaság máig számos problémával küzd a regionális politika terén. Az első tíz évben 

újjászerveződtek a helyi- és területi önkormányzatok, de ezek továbbra is erőteljesen függtek 

a központi kormányzattól, megmaradt az ország örökölt erőteljes centralizált irányítása. 

Ehhez még hozzájárult a demokratikus rendszer kiforratlansága és a háború, így az áttörést 

ebben az esetben is a 2000-ben végbemenő politikai változások hozták meg. A 2001-es 

törvény megteremtette a kereteit egy demokratikusabb, de még mindig számos megoldandó 

feladattal küszködő rendszernek.  
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4. 3. 1 KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS 

Az országos irányítás kereteit az 1990-es új alkotmány teremtette meg. A többpárti 

parlamentáris demokrácia államformája köztársaság, melynek köztársasági elnökét öt évre 

választják, de csak kétszer lehet betölteni ezt a pozíciót. A Tudjman-éra félprezidenciális 

rendszerében az elnök jelentős szerepet játszott a végrehajtó hatalomban, ugyanis a kormány 

egyszerre volt felelős a parlamentnek, valamint a köztársasági elnöknek. Ráadásul a 

kormánypárt vezetőjeként a törvényhozásra is számottevő befolyást gyakorolt, s meghatározta 

a politika alakulását. Csak halála után nyílt meg a lehetősége az elnöki jogkör 

csökkentésének, valamint a törvényhozás megerősítésének. 

A miniszterelnököt a köztársasági elnök nevezi ki. A kormányfő jelölése alapján a 

mindenkori kormány tagjait, s a kormány programját a horvát parlament, a Sabor hagyja jóvá.  

Az 1990-es alkotmány megváltoztatta az 1974. évi alaptörvény által létrehozott parlamenti 

struktúrát, és a korábbi három helyett két kamarát hozott létre, mely egészen 2001-ig, az 

alkotmány módosításáig állt fenn.  

Az alsóház a Képviselők Háza, melynek minimálisan 100, maximálisan pedig 160 tagja 

lehetett. A Képviselők Háza tagjainak többségét elsősorban arányossági alapokon, 

pártlistákon, kisebbik részét egyéni országgyűlési választókerületekben, egy fordulóban a 

szavazatok relatív többségével választották. Az országgyűlés másik kamarája, a felsőház, a 

Zsupánságok Háza, ahol a képviselők választására közvetlenül került sor, s függetlenül attól, 

hogy milyen népességszámmal rendelkezett a megye, minden zsupánság 3 főt delegálhatott. 

Ehhez még hozzáadódott a köztársasági elnök által közvetlenül kinevezett 5 képviselő, így 

összesen 68 tagja volt a parlament eme házának. Ezen struktúra a megyék számára igen 

jelentős politikai befolyást biztosított, ezért 2002. március 28-án feloszlatták a Zsupánságok 

Házát, s azóta a Sabor egykamarás. (Republika 2000; Hajdú 2001; Tóth 1997) Nem történt 

viszont változás a parlament létszámát illetően, vagyis 10 választókerületből pártlistákról 

minimum 100, maximum 160 képviselő kerülhet be a törvényhozásba, mely jelenleg 153 

taggal végzi munkáját. 

A horvát központi kormányzati struktúra rendkívüli változatosságot mutat, s a 

rendszerváltás, vagyis az első demokratikus kormány megválasztása (1990. május 30.) óta 

egészen a kilencedik, 2008-ban hatalomra lépő kormányig, mindegyik azzal kezdte 

működését, hogy átalakította a kormányzati-minisztériumi struktúrát. Az állandóság hiánya 

nem kedvezett a stabil és átlátható politikai rendszer kiépítésének. Ezen gyakori átszervezések 

ellenére senki nem változtatta meg a minisztériumok szocialista ágazati beosztását, s a 
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minisztériumi szerkezet továbbra is az ágazatok dominanciájára épít az integráció szinte teljes 

kizárásával. (Hajdú 2001)  

Mindez felső, de helyi szinten is megnehezíti a döntési- és végrehajtási folyamatot, 

rendkívül sok az átfedés az egyes minisztériumokhoz tartozó feladatok esetében, ami 

átláthatatlanná, bonyolulttá és igen pazarlóvá teszi a rendszert. Ezen próbált meg némileg 

javítani a 2003-2007 között hatalmon lévő kormány, amely lényegesen csökkentette a 

minisztériumok számát, mely 2008-ban ismét kettővel növekedett. 

4. 3. 2 TERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK 

A Horvát Köztársaság Alkotmánya biztosítja a helyi önkormányzatok megalakulásának jogát, 

melynek fajtáit és fő feladatait az alkotmány VI. fejezetének, 128-131. paragrafusai 

tartalmazzák. (Hajdú 2001; Tóth 1997; Local 2001) Működésük törvényi kereteit azonban 

csak később, több ciklusban, több törvényi szabályozással és törvénykiegészítéssel teremtette 

meg a horvát parlament. Ezek között első az 1992. december 29-én elfogadott Önkormányzati 

törvényt (Zakon o lokálnoj samoupravi i upravi), amely létrehozta az ország új területi 

beosztását, pontosan lehatárolta a kialakított régiók területét, megnevezte központjaikat, a 

lehetséges változások mikéntjét, valamint tételesen felsorolta a 49 városi jogállású települést. 

(Regional 2005)  

A közigazgatási beosztás kialakításánál figyelembe vették egyrészt az ország kulturális, 

történelmi hagyományait, földrajzi sajátosságait, másrészt az Európa Tanács Helyi 

Önkormányzatainak Európai Chartája (The Council of Europe’s European Charter of Local 

Self-Government) előírásait, melyet 1997. október 11-én ratifikált az ország. Mindezek 

alapján Horvátország területét megyékre (zsupánságokra), općinákra96 és városokra tagolták. 

Ezt rögzítette az 1997-ben elfogadásra került „Horvát Köztársaság megyéinek, városainak és 

općináinak területéről” szóló törvény is. 1997-ben törvényi úton rendezték Zágráb különleges 

helyzetét. (Croatia 2008) 

A területi önkormányzati egységek a megyék, melyek történelmi előzményei a 

középkorba, a 10. századba nyúlnak vissza. Már a Horvát Királyság megszervezése után 

kialakított horvát adminisztratív-közigazgatási alapegység a župa, županija (megye) volt, élén 

a župannal. A 14. század második felében végrehajtott reformok értelmében a régi župa neve 

kotar lett, ugyanakkor megőrizték az ősi župa elnevezést is, mellyel a nagyobb, 3-4 župaból 

                                                 
96 Az općinák, települési önkormányzatok, melyek a 14. századtól létező alapvető közigazgatási egységek, s 
jugoszláv önigazgatási rendszerben a települési és megyei szint közti alapelemeit képezték. Az angol 
terminológia szerint megfelelnek a municípiumoknak, a magyar nyelvben kistérségnek fordíthatnánk, s nagyban 
emlékeztetnek a rendszerváltás előtti magyar járásokra. 
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kialakított egységeket illették. Ekkor hozták létre az općinát is, mely a közigazgatás legkisebb 

egysége volt. A 19. század végén az ország nyolc županijara (Lika-Krbava, Modrus-Rijeka, 

Zagreb, Varazdin, Bjelovar-Krizevci, Pozega, Virovitica, Srijem), 66 kotarra és 300-500 

općinára tagolódott. 

A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság megalapítása után jelentős változásokat hajtottak 

végre, s az egységes állam és a központi irányítás megerősítése céljából a hagyományos 

közigazgatási egységeket felszámolták. A jugoszláv önigazgatási rendszer bevezetése után az 

općinák lettek a rendszer alapvető szociális és politikai egységei. Az općinák akár területük 

nagyságát, akár népességüket tekintjük, hatalmas eltéréseket mutattak, s a differenciáltságból 

fakadó problémákat örökölte az önálló állam. A függetlenné válás után a legjelentősebb 

változást a horvát identitás alátámasztására is alkalmas, történelmi előzményekkel rendelkező 

zsupánságok, mint területi önkormányzati egységek visszaállítása, valamint a helyi 

önkormányzati egységek számának növelése jelentette. (Shinichi 2003; The Institute 2005) 

Ma az ország 20 zsupánságra és Zágráb zsupánsági jogú városra tagolódik, vagyis 

összesen 21 területi önkormányzat működik. (4. sz. melléklet) A zsupánságok kialakításában, 

határaik meghúzásában szerepet játszottak a közös természeti és földrajzi adottságok, a 

történelmi, kulturális hagyományok, a közlekedés, a gazdaság és a szociális háló 

egységességének megőrzése. A megyék élén álló választott képviselőtestületek a régió 

érdekeit védik, s működésük kereteit az Alkotmány 134., valamint az Önkormányzati törvény 

20. cikke határozza meg. (Tóth 1997; Startegy 2004)  

A zsupánságok kettős szerepet játszanak, mert egyrészről az állam adminisztratív 

központjai, másrészt területi önkormányzatként is működnek, s valójában a még mindig erős 

központi kormányzat meghosszabbított kezeiként foghatjuk fel működésüket. (Practicing 

2003) 

A zsupánságok között jelentős különbségek húzódnak, akár területük nagyságát, akár 

népességük számát, illetve népsűrűségüket, akár településállományukat vizsgáljuk. A 

legnagyobb lélekszámú a 779 145 lakossal rendelkező Zágráb zsupánsági jogú város. Ez azt 

jelenti, hogy a fővárosban a népsűrűség 7,5-szer nagyobb (1 215,5 fő/km2), mint az utána 

következő Međimurjeben (162,4 fő/km2) és Zágráb 15,5-szer sűrűbben lakott, mint az 

országos átlag (78,4 fő/km2). Hasonló diszparitás mutatkozik a két szélsőséget jelentő Lika 

Senj és Međimurje népsűrűségében is, ahol az arány 1: 16,2. (Startegy 2004; Regional 2007) 

Ugyanilyen aránytalanságot tapasztalunk, ha a megyék területi nagyságát vesszük figyelembe. 

A legnagyobb kiterjedésű Licko-Senjska megye (5 353km2) – a legalacsonyabb 10 fő fő/km2 

népsűrűséggel – területe több mint hétszerese a legkisebb területű megyének, Međimurjenek 
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(729 km2). Zágráb és a zágrábi zsupánság együttesen nemcsak az ország demográfiai 

értelemben vett súlypontja, hanem gazdasági, térszerkezeti, politikai szempontból is centrális 

szerepet tölt be.  

A zsupánságok térbeli kiterjedésük alapján a Horvát Köztársaság területének 1,1%-a és 

9,5%- között mozognak, s ez az eltérés is igazolja a hatalmas különbségeket. A megyék 

átlagosan 2 700 km2 területtel, kb. 200 000-es népességgel, 6 várossal és 21 municípiummal 

rendelkeznek, de természetesen itt is rendkívül nagyok az ezen átlagtól való eltérések. A 

zsupánságok határainak kialakításánál a megyéhez tartozó városok jelentik a választóvonalat, 

s ezen helyi önkormányzatok a zsupánságoknak vannak alárendelve. (Ivanišević 2001, 

Croatia) 

Hasonló differenciáltság jellemzi a megyék egy főre jutó GDP-jét, a diplomások és a 

munkanélküliek számát. Az egy főre jutó GDP vonatkozásában a két szélső adat között 

háromszoros a különbség, míg a felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma között 1:5 

aránypárt tudunk felállítani. (Startegy 2004, Regional 2007) 

Zágrábban koncentrálódnak a felsőfokú végzettségűek a legnagyobb számban, itt a 

lakosság 25,3%-a rendelkezik diplomával. A másik végletet Krapina-Zagorje megye jelenti a 

maga 4,95%-os diplomás arányával. Nem véletlen, hogy a diplomások – főként a fiatal, 

pályakezdők – nagyvárosokban élnek, hiszen ezen centrumokban széles a tárháza  a 

munkaalkalmaknak, több lehetőséget biztosítanak a tanulásra, művelődésre. Zágráb 

kiemelkedik a városok közül, mert kétszer annyi diplomás él a városban, mint az utána 

következő megyékben. A munkanélküliek számát tekintve hasonló megállapításokat tehetünk, 

vagyis Zágrábban (12,8%) és Isztria megyében (13,0%) a legalacsonyabb, míg van néhány 

megye, ahol ennek négyszerese a munkával nem rendelkezők száma. (5. sz. melléklet) 

(Cenzus 2001) 

4. 3. 3 TELEPÜLÉSI (HELYI) ÖNKORMÁNYZATOK 

Az ország 2007-ben 127 városra, 429 općinára és 6751 falura tagolódott. (Statističke 2008; 

Statistički 2008; CROSTAT 2008) A jelenlegi törvények nem tesznek lényegi különbséget a 

települési önkormányzatokat jelentő városok és općinák, s különösen nem azok eltérő 

nagysága, népessége, fejlettsége tekintetében, így a városok és az općinák lényegében 

ugyanazokat a feladatokat látják el. 

A városok olyan nagyobb kiterjedésű települések, amelyek átlagos területe 172 km2, 21 

település és 24 721 lakos tartozik hozzá. A város az ott élők történelmi, kulturális, természeti 

gazdasági és szociális közösségét jelenti, térbeli kiterjedése túlmutat magán a városon, hiszen 
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a hozzá tartozó szuburbán területek is részét képezik. Város a legalább 10 000 lakossal 

rendelkező település lehet, s túlnyomó többségük Horvátországban 10 000 és 20 000 közti 

népességgel bír. A városi önkormányzatok ugyanolyan jogosítványokkal rendelkeznek, 

ugyanazt az adminisztratív szintjét jelentik a közigazgatásnak, mint az općinák. 

A rendszerváltás után mind a városok, mind az općinák lényeges változásokon mentek 

keresztül, így többek között mindkettő helyi önkormányzati egység száma megnövekedett, a 

városoké majdnem megduplázódott, 70-ről 124-re nőtt. A számbeli növekedésből fakadóan 

azonban a városok átlagos nagysága, az egy városban élő népesség száma nagymértékben 

csökkent, hiszen az újonnan városi rangot kapott települések sokkal alacsonyabb 

lélekszámmal rendelkeznek. Ennek következtében a városok között hatalmas különbségek 

alakultak ki, mely a népességi adatok mellett funkcióikban és gazdasági teljesítményükben is 

érzékelhető. 

A városi rang megszerzését három kritérium köré csoportosíthatjuk. Egyrészt minden 

megye székhelye nagyságától függetlenül városi ranggal rendelkezik. Másodsorban a 10 000 

főt meghaladó települések mind városoknak számítanak, de ezen kívül bármilyen település 

városi rangot kaphat, ha történelmi, gazdasági helyzete erre predesztinálja. (Local 2001; The 

Institute 2005) 

A népszámlálási adatok azt mutatják, hogy a lakosság városokba történő koncentrálódása 

megállíthatatlan folyamat. Amíg 1991-ben a népesség 51,7 %-a lakott városokban, addig 

napjainkban már 3 065 590 városlakó van, mely az össznépesség 69 %-át teszi ki. A városok 

átlagos népsűrűsége 40 247 fő, de az „átlagos” nem mutatja ki a szélsőségeket. Így a 

fővárosban lakik az összlakosság 25,42 %-a (779 145 fő), s 11 nagyvárosban (50 000 főnél 

nagyobb lakosságú települések) tömörül a lakosság 53,79 %-a, melyek közül a négy 

makroregionális központban a népesség 40%-a. A négy legnagyobb város: Zágráb (779 145), 

a dalmát területek központja Split [Spalato] (188 694), Rijeka [Fiume], mely Nyugat-

Horvátország központi települése (143 800) és Osijek [Eszék] (114 616), a keleti területek, 

Szlavónia centruma, mely városok és vonzáskörzeteik az ország magterületei. (6. sz. 

melléklet) (Statistički 2008)  

Az ország legnagyobb és legtöbb feladattal bíró városa, egyben az ország fővárosa, 

Zágráb, mely különleges duális státusszal bír, hiszen nemcsak helyi önkormányzatként 

funkcionál, hanem zsupánsági jogú városként területi önkormányzati szint is, s ez is 

közrejátszik abban, hogy a város működésére nagyfokú centralizáltság jellemző. Tekintettel 

arra, hogy itt koncentrálódik az ország lakosságának egy-negyed része, így a törvény 

lehetőséget ad a kerületi önkormányzatok megszervezésére – számuk 17 –, s ezek 
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részönkormányzati jogokkal rendelkeznek. Ugyanakkor Zágráb megyei jogállása miatt a 

központi kormányzatnak is erősen alárendelt, s bonyolítja a helyzetet, hogy a város ad helyet 

az állami kormányzati szerveknek is, így érthető, hogy miért olyan nagy a köztisztviselők 

száma a fővárosban. (Ivaniševič 2001) 

Megvizsgálva a két népszámlálás között eltelt időt (1991 és 2001), a migráció 

következtében Zágráb lakossága mindössze 1%-kal növekedett, viszont számottevő, 10%-os 

az emelkedés a város vonzáskörzetében. (Census 1991, Census 2001) Az adatok azt mutatják, 

hogy különösen nagy létszámú a munkaképes lakosság (15-65 év) a városban és környékén, s 

itt a legmagasabb a felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma is. Egyértelműen látható, 

hogy a fővárosban koncentrálódó magas képzettségű, fiatal lakosság a jobb megélhetés és a 

kedvezőbb munkalehetőségek miatt tömörül Zágrábba, mely ezáltal még inkább vonzza a 

befektetőket, mind az ipari mind a szolgáltató szektorban, emelve az amúgy is nagy országos 

különbségeket. A fentiekből következik, hogy a munkanélküliek száma itt a legalacsonyabb. 

(Startegy 2004) 

A helyi önkormányzat másik formája az općina olyan települések természetes, gazdasági, 

szociális közösségét jelenti, amelyek lakosait mindemellett a közös érdekek is összefűzik. 

Kiterjedését a hozzá tartozó települések határai húzzák meg. 1991-ben az općinák száma még 

csak 102 volt, míg 2007-ben már 429, vagyis több mint négyszeresére növekedett. (7. sz. 

melléklet) A változás az 1993. évi szabályozás következménye, amikor is 419-re nőtt számuk, 

mely lényegében azóta változatlan. A korábban túlságosan nagy kiterjedésű és lakosú helyi 

önkormányzatok helyett létrehozott új rendszer erősen fragmentált, apró, kicsi egységekből 

áll, melyek működési és pénzügyi zavarokkal küszködnek. Napjainkban 15 općinának nem éri 

el a lakossága az ezer főt, és több mint ¼-ük lakossága nem haladja meg a 2000 főt sem. A 

másik végletet az a 10 općina jelenti, amely tízezer főnél több lakossal rendelkezik. Ezek 

közül 5 Horvátország északnyugati területein található, s mindegyik općina elővárosi térség.97  

(Nejašmić 2001; Statistička 2005; Statistički 2008)  A 2001-es népszámlálás szerint az 

općinák átlagos lakossága 3220 fő, 10 település és 86 km2 terület tartozik hozzá. (Cenzus 

2001) 

Ezen számadatok rávilágítanak az općinák között feszülő különbségekre, melyek 

megszüntetése a regionális politika egyik kiemelt feladata. A helyzetet még bonyolítja, hogy 

az općinák két nagy kategóriába sorolhatók annak alapján, hogy inkább városias vagy falusi 

                                                 
97 Ezen 5 općina: Sveta Nedjelja (15 506), Čepin (12 901), Popovača (12 701), Nedelišće (11 544) és Matulji 
(10 544). Nem véletlen, hogy Horvátország északnyugati területein találhatóak, mert ez a régió ugyan az ország 
területének csak 3,9%-át fedi le, mégis itt lakik a lakosság 39,5%-a, s így a népsűrűség 300 fő/km2. 
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jellegű települések találhatók területén, s ez tovább mélyíti a köztük levő differenciákat. A 

legritkábban lakott općinák a Dinári-hegységben és a szigeteken találhatóak, ahol az átlagos 

népsűrűség nem éri el a 15 fő/km2-t. A 25 ilyen općinában az ország lakosságának csak 1,6%-

a lakik. A legkisebb népességet Karlobagban számláltak (3,7 fő/km2), majd Lanišće (4,2), 

Udbina (6,8), Lovinac (7,9) és Žumberak (8,8) következik a sorban. 

A helyi önkormányzatoknak egyrészt saját önkormányzati feladataikat kell ellátniuk, 

másrészt a központi kormányzat, vagy magasabb kormányzati szint által átadott 

megbízatásokat. A 2001-től életbe lépő „general clause” megalkotásával tulajdonképpen 

minden közügy megoldása a helyi önkormányzat feladata lett, kivéve, ha a törvény azt nem 

delegálja máshová. Ezen jogosítvány jelentős előrelépést jelent a korábbi évek erősen 

centralizált rendszeréhez képest, mivel nagyobb szabadságot biztosít az önkormányzatoknak 

speciális programjaik kialakítására.  

A lehetőség azonban nem jelenti azt, hogy élni is tudnak vele, mert a központi kormányzat 

által átadott feladatok mellé nem rendelték hozzá a megfelelő pénzügyi forrásokat, s így nincs 

meg a finanszírozási háttér. Túlságosan alacsony a helyi adókból származó jövedelem, éppen 

ezért az önkormányzat erőteljesen függ a nem adókból származó bevételektől, túl nagy az 

aránya – s kellőképpen nem is rendezett – az átengedett központi adók mértékének sem. Ez a 

probléma elsősorban a fejletlenebb, és ezáltal kevesebb tőkeerővel rendelkező općinák és 

városok esetében erősödik fel, s ez tovább növeli az amúgy is meglévő óriási regionális 

különbségeket.  

Ugyanakkor a helyi önkormányzatokban egymással ellentétes irányú folyamatok zajlanak 

le, mert miközben állandó hiányokkal küszködnek, az infrastrukturális kiadások és a 

munkanélküliek száma folyamatosan nő. Ráadásul a túlnyomó többségük nem rendelkezik a 

megnövekedett és megújult feladatok ellátásához megfelelő létszámú és szakképzett 

hivatalnokkal sem. Különösen a kisebb općinákra jellemző, hogy az ott dolgozók nincsenek 

felkészülve az új és komplex feladatokra, melyek a növekvő teendők miatt a korábbinál jóval 

nagyobb felelősségvállalást igényelnek. Az így kialakított rendszer a gyakorlatban 

meglehetősen ellentmondásosan valósul meg, tág teret engedve a centralizált irányításnak. A 

struktúra az országos szervek számára lehetővé teszi, hogy ellenőrizzék a törvényességet a 

végrehajtás során, s így beleszóljanak az önkormányzatok életébe, korlátozva önállóságukat, 

vagyis a politika még mindig túlságosan jelen van életükben. Ezt próbálta meg kiküszöbölni 

az općinák, városok és megyék vezetőinek közvetlen választásáról szóló törvény, mely az 

eddigi politikai megfeleltetés helyett a jelöltek személyes kvalitására helyezi a hangsúlyt. 

(Vidačak) 
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4. 3. 4 A RÉGIÓK 

A viszonylag kis területű Horvátországot természetföldrajzi szempontból rendkívüli 

sokszínűség jellemzi, melyet az eltérő etnikai, kulturális, gazdasági és politikai 

hovatartozások is tarkítanak. A sokszínűség még újabb elemekkel is kiegészül, mivel az 

ország különböző civilizációk (Közép-Európa, Balkán, Mediterrán-térség) találkozási 

pontjában fekszik. Ez a magyarázata annak, hogy Horvátország regionális tagolása sokféle 

szempont alapján valósítható meg, így különböző régiók alakíthatóak ki az állam 

kultúrpolitikai, történelmi, természeti-földrajzi adottságai, valamint az uniós normáknak 

megfelelő statisztikai elvek alapján. 

A kultúrpolitikai szempontok figyelembe vételével az ország három jól elkülöníthető 

egységből áll, így a Dinári (Nyugat- és Közép-Horvátország), a Pannon vagy más néven Duna 

menti (Észak és részben Közép-Horvátország) és az Adriai (tengerpart és a szigetek) 

régiókból. Történelme során végbement a horvát etnikai és állami térség politikai-területi 

felosztása is, mely szintén hármas tagolást eredményezett, Horvátország, Dalmácia és 

Szlavónia hármasát. (Jakopović 2003; The Institute 2005) 

A természetföldrajzi osztályozás szempontjai különbözőek lehetnek. Domborzat alapján 

három rész különíthető el, s ez a felosztás sok hasonlatosságot mutat a kulturális tagolással: a 

Pannon régió vagy Alföld (mely részét képezi a magyar alföldnek), a Mediterrán, vagy 

tengerparti régió, és a Hegyvidék (az előző kettő között helyezkedik el, része a Dinári-

hegységnek). A természetföldrajzi tagolás ugyanakkor felfogható a területek tengerhez való 

relációjában is, így megkülönböztethető a tengeri és a szárazföldi Horvátország, sőt az 

éghajlati felosztás is hasonló – mediterrán és a kontinentális – térszerkezetet eredményez. 

(SAPARD 2006; Reményi 2006; The Institute 2005)  

Az uniós csatlakozás közeledtével egyre sürgetőbben jelentkezik a területi, statisztikai 

régiók kialakításának igénye, melyre a Stabilitási Paktum 70/7§- is kötelezi az országot. (EC 

1999a) A NUTS I (Horvátország) és NUTS III (21 megye) szint esetében hamar megszületett 

a konszenzus, de a NUTS II régiókkal kapcsolatban nem egyszerű a helyzet. Az ország 

területi tagolódása ugyanis hagyományosan a megyei szerkezetre épül, melyek területe és 

népessége túlságosan kicsi ahhoz, hogy belőlük kialakíthatóak lennének az európai mércével 

mérhető régiók. A nagyvárosok köré kiépült megyék ugyan nagyok, de ezek sem érik el a 

régióvá szerveződés kritériumait. Példaként említve a fővárost is magába foglaló Zágráb 

népessége 779 145, a Split központú Dalmácia zsupánságnak 463 676, a Rijeka székhelyű 
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Gorski Kotar megyének 305 505 lakosa van. Ezzel összehasonlítva az eurorégiók átlagos 

népessége 1-2 millió körül mozog. (Švigir 2000)  

A bizonytalanságot tükrözi, hogy a NUTS II régiókra vonatkozóan 13 javaslat is készült. 

Kialakításuknál alapvető szempont volt, hogy a meglévő területi-statisztikai beosztás 

maximális figyelembevételével, a geopolitikai térlehatárolás szempontjai szerint, a jelenlegi 

megyék határain nem változtatva, vagyis néhány zsupánság összefogásával hozzák létre 

azokat. Ezen alapelvekhez hozzájárult még, hogy az új területi-statisztikai régiók népessége 

az uniós normák szerint nem lehet 800 000-nél kevesebb, ugyanakkor nem haladhatja meg a 

3 milliót. A létrehozandó régiók természeti, földrajzi, történelmi homogenitása is alapvető 

kritérium, s fontos feltétel, hogy gazdasági és szociális téren se legyenek nagy különbségek a 

régión belül. Az alapvető kérdés tehát az volt, hogy mely megyék társulásával jöjjenek létre 

ezen többé-kevésbé homogén régiók. (Rašić 2003)  

A régiós felosztásra vonatkozó javaslatok között találunk kétrégiós (kontinentális, 

mediterrán), háromrégiós (Dinári, Pannon, Adriai) négyrégiós, mely az előzőtől csak 

annyiban különbözik, hogy tengerpartot osztja két újabb, nyugati és keleti egységre, valamint 

ötrégiós megoldást, melyben Észak-, Közép-, Nyugat-, Kelet- és Dél-Horvátország alkotna 

egy-egy külön régiót. Ezen négy területi beosztás további változatokat is eredményezett 

aszerint, hogy mely megyéket sorolták az egyes régiókhoz. (Rašić 2003) 

A Horvát Statisztikai Hivatal a „Projekt nomenklatura prostornih jedinica za statistiku" 

dokumentumában öt NUTS II régióval számol, melyet mind a horvát kormány, mind a 

parlament kedvezően fogadott, de az Eurostat elutasított. (Screening 2007) Az újabb 

tárgyalások eredményeképpen a Statisztikai Hivatal 4 statisztikai régiót nevezett meg. Ezt a 

megoldást már üdvözölte az Eurostat, de az országban nem szerezte meg a kellő 

támogatottságot. A zágrábi Gazdasági Intézet szakértői 3 NUTS II szintet javasoltak, mely 

ismételten megbukott, mert az acquisnak nem felelt meg. (SAPARD 2006)  

Jelenleg úgy tűnik, hogy a háromrégiós variáns győzedelmeskedett, bár a bizonytalanságot 

tükrözi, hogy az Európai Bizottság 2005-ös ország jelentésében négy NUTS II régióra osztja 

az országot (minden konkrétum nélkül). A csatlakozási tárgyalások regionális politikával 

foglalkozó 21. fejezete, valamint a CARDS program dokumentációja már öt NUTS II 

régióval számol, ráadásul pontosan megnevezve az egyes régiókhoz tartozó megyéket is. A 

2007-ben elfogadott Regionális Operatív Program, valamint a legfrissebb, 2008-as Eurostat 
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elemzés pedig ismét három régióra osztja az országot.98 (8. sz. melléklet) (Lovrinčevič 2005; 

Screening 2007; Strategy 2004, Eurostat 2008b, Regional 2007) 

A területi különbségek jelentősek az országban, de ellentétben Magyarországgal a 

regionális, fejlettségbeli választóvonalak nem az állam nyugati és keleti részei között 

húzódnak, mert mindkét irányban találhatóak fejlett és kevésbé prosperáló térségek. A 

térszerkezet vizsgálatakor elkülöníthetőek a centrum és periféria vidékei. A centrum szerepet 

a korábbiakban említett négy nagyváros és vonzáskörzeteik töltik be, míg a periférikus 

területek a ritkán lakott, alig járható hegyvidékek és szigetek, a rurális és a határ menti 

térségek. (Reményi 2006) 

Mindezt visszatükrözi az ország nagy tájegységeinek, Észak-, Közép-, Nyugat-, Dél- és Kelet-

Horvátország vizsgálata.  

1. Észak-Horvátország egyes részei a centrumhoz, míg mások inkább a perifériához 

sorolhatóak. A régió változatos természetföldrajzi adottságokkal bír, hiszen keleti és északi 

térségeiben található kiterjedt síkságai kiváló mezőgazdasági művelésre, elsősorban 

gabonatermelésre alkalmas területek, míg nyugati része, ahol legfeljebb a folyóvölgyekben 

folyik mezőgazdasági termelés, hegyes-völgyes, erdővel borított térség. Ide különböző 

iparágak települtek, fejlett az agrártermelésre támaszkodó élelmiszeripar és a kiterjedt 

erdőségeire épült fafeldolgozó- és papíripar. A határ-menti térség fejlesztésére az utóbbi 

időben nem sok figyelmet fordítottak, így a kevésbé fejlett régiók közé sorolhatjuk. 

2. Zágráb és a vonzáskörzete, mely felöleli egész Közép-Horvátországot, az állam 

centruma. A főváros dominanciája oly mértékben meghatározó, hogy Nejašmić egyenesen 

úgy jellemzi az ország térszerkezetét, mint „Zágráb és a horvát sivatag”. (Nejašmić 2001) 

A Közép-Horvátország régióban található az ország népességének közel fele, ide irányul a 

pénzügyi, kutatási és technológiai fejlesztések nagy része, valamint a hazai és külföldi 

beruházások zöme. Ebben persze szerepet játszik az is, hogy a régió központja, egyben az 

ország fővárosa Zágráb, melynek centrális szerepe a múltból öröklődött, és nemhogy 

csökkent, hanem növekedett is. Zágráb az ország csomópontjában és az európai 

úthálózatok a Balkánt Nyugat-Európával és Észak-Európát Dél-Európával összekötő 

                                                 
98 A három régió: Sjeverozapadna (ÉNY 6 megyével: Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, 
Varaždinska,Koprivničko-križevačka, Međimurska), Središnja i Istočna (Pannon, az ország középső és keleti 
része, 8 megyével: Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, 
Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka) és Jadranska Hrvatska 
(tengerpart 7 megyével: Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, 
Istarska, Dubrovačko-neretvanska) 
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vonalában található. (Hardi 2007) A régió erőssége, hogy mind a feldolgozóipar, mind a 

szolgáltatások valamennyi ágazata megtalálható és kedvező adottságokkal rendelkezik. 

3. Nyugat-Horvátország ugyan a legkisebb népességgel rendelkezik, mégis az ország 

magterülete, melyben kedvező földrajzi fekvése, tengeri erőforrásainak komplex 

hasznosítása, valamint az Isztrián és a Rijekai-öbölben található fejlett feldolgozóipar 

játszották a legfőbb szerepet. Rijeka, az ország harmadik legnépesebb városa és 

Horvátország legnagyobb kikötője jelentősen hozzájárul a régió sikeréhez. Itt találhatóak a 

legfontosabb hegyvidéki területek és legszebb nemzeti parkok a maguk érintetlen 

természeti adottságaival. Mindezek mellett a régió sikere abban rejlik, hogy az ország 

legjelentősebb bevételi forrásának, az idegenforgalomnak a centruma, s ide összpontosul a 

turisztikai kapacitások fele. 

4. Dél-Horvátország az előző régióval annyi hasonlatosságot mutat, hogy szintén az 

idegenforgalom fő célpontja, melyben szerepet játszanak a terület mediterrán jellegű 

éghajlati adottságai mellett az itt fellelhető páratlan történelmi-kulturális emlékek, Split, 

Dubrovnik és Zadar turisztikai látnivalói. Split az ország második legnépesebb városa, 

fontos kulturális és oktatási központ, de vonzáskörzete lényegesen kisebb, mint az Adriai-

tenger nyugati partvidékén található Rijekának. (Švigir 2000) 

5. Kelet-Horvátország (valamint Észak-Horvátország egy része) az állam leghátrányosabb 

helyzetben levő régiója, melyben a háborús pusztítások, a határ-mentiség és az egyoldalú 

gazdaság, az agrárágazat túlsúlya meghatározó szerepet játszik. A három folyó – a Duna, a 

Dráva és a Száva – által határolt terület termékeny síkságaival hiába kiváló terepe az 

intenzív földművelésnek, és hiába az ország éléskamrája, ez perifériális helyzetén nem 

változtat. A kitörés lehetőségeit a határ-menti térségek fejlesztései, a határokon átnyúló 

kapcsolatok élénkítése, folyami kikötőinek kedvezőbb hasznosítása, valamint a 

Magyarország, Bosznia és a Dél-Adria felé irányuló közlekedési folyosó jelentik. (Švigir 

2000; SAPARD 2006; Reményi 2006)  

4. 3. 5 A TERÜLETI POLITIKA ÉS FŐ DOKUMENTUMAI 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a régiók létrehozása Horvátországban is hasonló 

nehézségekbe ütközik, mint a térség többi rendszerváltó államában, így Magyarországon is. 

Idegenkednek a számukra ismeretlen struktúrától, felmerül a félelem, hogy a régiók 

kialakítása a megyék elsorvadásához vezethet, ezért a nemzetállammá szerveződő 

Horvátország a hagyományos területi beosztás mellett teszi le voksát, és megpróbálja elodázni 

a statisztikai régiók létrehozását. Az ellenkezés fő oka azonban mégsem ez, hanem gazdasági-
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politikai jellegű indítékok húzódnak meg a háttérben. A még mindig erősen centralizált horvát 

kormányzat nem szívesen enged ki pozíciókat a kezéből, különösen úgy, hogy a regionális 

megosztás kapcsán Zágrábnak nem csak a politikai befolyása gyöngülne, hanem az 

idegenforgalomból származó pénzek sem hozzá kerülnének. Biztosak lehetünk benne, hogy 

ha szemmel látható távolságba kerül az uniós csatlakozás, akkor létrehozza statisztikai régióit, 

a kérdés azonban, hogy mennyire ruházza fel ezeket hatalommal.99 

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a függetlenné válás óta különböző minisztériumok 

voltak felelősek a regionális politika irányításáért, mely ma a Tengerészeti, Turizmus- és 

Közlekedésfejlesztési Minisztérium kezében összpontosul. Ugyanakkor a regionális politika 

összetettsége és sokoldalúsága miatt a kérdésben számos más minisztérium és központi 

kormányzati szerv is érintett, s így nem alakulhatott ki az egységes irányítás és programozás 

ezen a téren, s ez sok átfedésre, felesleges munkára és kiadásra ad alkalmat.100 (Hajdú 2001) 

A modern regionális politika kialakítását számos egyéb tényező is hátráltatja. Többek 

között akadályozza az egységes és világos jogi háttér hiánya, nincs egyetlen, átfogó törvény, 

különálló jogi aktusok rendelkeznek a kérdésről, ráadásul szinte minden törvény indirekt 

módon a régiókra is vonatkozik. Így tehát a jelenlegi horvát regionális politika mind jogi, 

mind politikai értelemben erőteljesen fragmentált rendszert hozott létre, s ez szerepet játszik 

abban, hogy az országnak mind a mai napig nincs hivatalosan elfogadott, egységes, az európai 

uniós normáknak megfelelő regionális politikája. A horvát kormányzatok évente megjelenő 

Nemzeti Programjai is csak általánosságban foglakoznak a kérdéssel, és nem jelölik ki a 

legfőbb tennivalókat. (Government 2005; 2006a; 2007c) 

A törvények egy része ugyan megjelent már a 90-es évek második felében, de ezek 

elsősorban egy speciális régió, a háború sújtotta területek felzárkóztatásával foglalkoztak. 

Ilyenek az „Állami szerepvállalás speciális területeiről”101a „Vukovár rekonstrukciójáról és 

fejlesztéséről”102 vagy az „Újjáépítésről” szóló törvények. Más, a régiókkal kapcsolatba 

hozható szabályzók abból a felismerésből fakadtak, hogy vannak a fejlődésben elmaradt olyan 

speciális térségek, amelyek egyedi bánásmódot és fejlesztést igényelnek.  

                                                 
99 Mohai László interjú alapján 
100 A regionális politika koordinálásában számos minisztérium és szervezet vesz részt, melyek közül a 
legfontosabbak: a Miniszterelnöki Hivatal, a Központi Stratégiai Fejlesztési Hivatala, a Pénzügyminisztérium, a 
Gazdasági Minisztérium, a Környezetvédelmi Minisztérium, a Szociális- és Egészségügyi Minisztérium, a 
Mezőgazdasági- és Vízügyi Minisztérium, az Oktatási és Sport Minisztérium, a Horvát Munkaügyi Hivatal, az 
Újjáépítési- és Fejlesztési Bank, a Regionális Fejlesztési Alap és a Központi Statisztikai Hivatal. 
101 Law on the Areas of Special State Concern, Official Gazette No. 44/96, 57/96, 124/97, 78/99, 73/00, 87/00, 
127/00, 94/01, 88/02, 26/03 
102 Law on Reconstruction and Development of the City of Vukovar, Official Gazette No. 44/01 
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Így születtek meg a „Hegyvidéki területekről”103 és a „Szigetekről”104 szóló jogszabályok. 

Olyan alapvető törvénykezési aktusok, mint a törvény a „Regionális fejlesztés pénzügyi 

forrásairól”105 illetve „A fejlődés és foglalkoztatás finanszírozásáról”106, sokkal inkább az 

intézményes hátteret teremtik meg, és nem biztosítják a modern regionális politika 

kialakítását, működési mechanizmusát, eszközeit és módszereit. (Strategy 2004) 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás előtérbe kerülésével felgyorsultak a kormányzatnak 

a regionális politika megreformálására vonatkozó erőfeszítései, melyek két fő dologra 

fókuszáltak. Egyrészt a törvényi és intézményi háttér megteremtésére, másrészt arra, hogy 

minél nagyobb önállóságot biztosítsanak a helyi önkormányzatoknak. 2000 novemberében az 

Alkotmány kiegészítése több szempontból is fordulópontot jelent a közigazgatás 

reformfolyamatában. Alkotmányosan rögzítették, és nagymértékben kiszélesítették a helyi 

önkormányzatok kompetenciáit, a kormányzat feladatává tették, hogy a pénzügyileg gyenge 

önkormányzatokat segítse, és támogassa a régiók kialakítását.  

Az alkotmányi változásokra alapozva került kidolgozásra, majd 2001. április 6-án 

elfogadásra a „Helyi és területi önkormányzatokról szóló törvény”, mely széleskörű jogokat 

biztosított számukra az oktatás, a szociális szolgáltatások és az egészségügy területén. 

Ugyanekkor lépett életbe a „Helyi és területi önkormányzatok képviselőinek választásáról” 

szóló törvény is, melynek elfogadása után számos olyan kisebb jogszabályi változásra került 

sor, amelyek a helyi és területi önkormányzatok szerveződésének módjait, választási 

rendszerüket és pénzügyi finanszírozásukat határozták meg.107 

Ez a felfokozott törvénykezési aktivitás azonban nem hozta meg a várt eredményeket, 

többek között azért, mert kormányzati szinten nem alakították ki a törvények végrehajtási 

tervét, így azok tulajdonképpen papíron maradtak. Hiányos a regionális politika 

intézményesített háttere is, nem került sor a célok világos megfogalmazására, nem készültek 

el a fejlesztési tervek, problémás az információáramlás, s az egész tervezési, programozási, 

monitoring és értékelési folyamat nem megfelelő. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a 

kormányzatok nem foglalkoztak a regionális politikával. Született néhány alapvető és 

irányadó dokumentum melyek lehetőséget adnak a továbblépésre.  

                                                 
103 Hilly and Mountainous Areas Act, Official Gazette No. 12/02, 32/02, 117/03. 
104 Islands Act, Official Gazette No. 34/99, 32/02. 
105 Law on regional development Fund, Official Gazette No. 107/01. 
106 Law on the Fund for the Development and Employment, Official Gazette No. 107/01. 
107 Constitution of the Rebublic of Croatia, Act on Local and Regional Self-government, Act on the Territories 
of Counties, Cities and Municipalities in the Republic of Croatia, Act on the Election of Representatives to the 
Representative Bodies of the Units of Local and Regional Self Government, Act on the City of Zagreb, Act on 
the Financing of Local and Regional Self-Government Units, (Regional Policy and Coordination of Structural 
Instruments, Chapter 21) 
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Az első, igazi áttörést jelentő munka a Stratégiai Tervező Hivatal által előkészített és a 

kormány által 2001. június 21-én elfogadott „Horvátország a 21. században” (Hrvatska u 21 

stoljecu) című program. Ebben a fejlődés általános célkitűzései mellett megfogalmazásra 

kerül a regionális fejlődés fő iránya. A programban a regionális különbségek nem 

hátrányként, ellenkezőleg olyan előnyként jelennek meg, melyek elősegítik Horvátország 

sokszínűségének megőrzését. Ezért célként tűzték ki, hogy a heterogenitás megtartása mellett 

az ország regionális politikáját a strukturális és földrajzi adottságokra kell építeni. A program 

szerint a területrendezés nem jelentheti az ország homogenizálását, ellenkezőleg, teret kell 

adnia annak, hogy minden régió helyi sajátosságaira építve elérje a legoptimálisabb és 

fenntartható fejlődését. Rávilágít arra, hogy fokozatos reformok bevezetésével lehet elérni a 

rendelkezésre álló erőforrások kiaknázását. A helyi önkormányzatiság alapvető szintjei 

továbbra is az općinák maradtak, ugyanakkor feladatként jelent meg, hogy a megyék 

egyesítésével létrejöjjenek a régiók. Elsődleges célul tűzték ki az önkormányzatok és régiók 

működésének decentralizálását, a szubszidiaritás elvének alkalmazását. A dokumentum 

pontosan rögzíti azokat a területeket is, ahol az állami szerepvállalásnak mindvégig meg kell 

maradnia, így az infrastruktúra és a szociális feladatok ellátásában, valamint megnevezi a 

regionális politika prioritásait, a hegyvidéki és határ-menti területek, az alacsony népsűrűségű 

térségek, és a szigetek fejlesztését. (Hrvatska 2001) 

Az előző és jelenlegi kormányzat prioritásai között ott található a „kiegyensúlyozott 

regionális fejlődés” megvalósítása is. Azt azonban, hogy ez mit is jelent, hogyan kellene 

elérni, nem tisztázott. Ezt a hiányt pótolja a 2004-re elkészült „A regionális fejlődés 

stratégiája és kiépítése” c. elemzés, mely górcső alá veszi Horvátország eddig elért 

eredményeit és meghatározza stratégiai feladatait. Nagy előrelépést jelent a kérdésben, a 2006 

májusában megalakult Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, melynek közreműködésével 

megszületett a Nemzeti Fejlesztési Terv a 2013-ig tartó időszakra, ahol külön fejezetet 

szánnak a Regionális Fejlődés Stratégiájának és a Regionális Fejlődés Akciótervének. 

(Government 2006b) Ennek a megléte elengedhetetlen ahhoz, hogy az ország hozzájuthasson 

az IPA Előcsatlakozási Alap108 támogatásaihoz, melynek egyik fő célja éppen a regionális 

politika segítése. (COM 2007a)  

A regionális fejlesztés kétirányú művelet, hiszen az előbb említett felülről lefelé (top-

down) irány mellett legalább annyira fontos eleme az alulról történő szerveződés (bottom-up). 

A Regionális Fejlődés Stratégiája (Sažetak strategije dostupan na) nem csak állami szinten 

                                                 
108 IPA= the Instrument for Pre-Accession Assistance, mely 2007 januárjától felváltotta a korábbi költségvetési 
időszakhoz kapcsolódó Phare, SAPARD, ISPA, Phare CBC, CARDS programokat. 
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határozta meg a prioritásokat, hanem a szubrégiók és a megyék számára is előírta, hogy a 

2013-ig terjedő időszakban készítsék el saját területük fejlesztési tervét és hozzák létre 

Regionális Fejlesztési Ügynökségeiket. A stratégia szerint a 2013-ig terjedő időszakban 

minden megyének rendelkeznie kell Regionális Operatív Programmal. (Ministry of Sea 2006; 

Regional 2007) 

A probléma gyökere a horvát politikai rendszerre vezethető vissza, mely továbbra is 

erősen centralizált, a központi irányítás nem enged át megfelelő hatáskört, s nem biztosítja a 

regionális politika helyi szinten történő megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat sem. 

Az elmaradt decentralizáció a szubszidiaritás érvényesülését is lehetetlenné teszi. (Fröhlich) 

A központi kormányzat nem az uniós normáknak megfelelő statisztikai régiók kialakítását 

tartja a regionális politika alapvető feladatának, hanem a „Különleges bánásmódban részesülő 

területek” (Area of Special State Concern; ASSC) (9. sz. melléklet), ezen belül a háború 

sújtotta és a háborús károkat szenvedett térségek, valamint a fejletlen régiók felzárkóztatását. 

A prioritások között fogalmazódik meg a „hegyvidéki térségek” (Hilly and Mountanious 

Areas; HMA) és a „szigetek” (Islands) fejlesztése. Ezen térségek az ország területének 

64,3%-át teszik ki, a lakosság 23%-át és 275 települési önkormányzatot érintenek. 

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az ország perifériáján elhelyezkedő „határ-

menti” térségek és a „rurális terek” felzárkóztatására is. (Regional 2007) 

A függetlenné válás után megindult és elhúzódó háború, valamint a polgárháború 

következtében Horvátország területét két nagy részre szokták osztani, így a háború sújtotta 

területekre, valamint azokra a térségekre, amelyeket nem érintettek a harcok. A háború 

megnövelte a társadalmi és gazdasági rendszerváltás nehézségeivel küzdő ország átalakulási 

problémáit, s ez is közrejátszott abban, hogy fejlődése elkanyarodott a többi rendszerváltó 

szocialista országétól, és sajátos módon, lassabban ment végbe. A háború sújtotta térségek 

felzárkóztatása ma is a horvát regionális fejlesztési politika középpontjában áll. A háború 

olyan mértékű gazdasági, népességi pusztulást eredményezett, hogy néhány térség hiába 

tartozott korábban a fejlett és iparosodott régiók közé, azóta sem sikerült visszanyernie 

korábbi pozícióit. A legégetőbb feladatok közé tartozik a háború utáni újjáépítés, az alapvető 

infrastruktúra megteremtése, új, produktív beruházások támogatása, az életkörülmények 

javítása és a menekültek visszatérésére való felkészülés. 

A hegyvidéki területek elsősorban földrajzi és természeti adottságaik miatt kerülnek a 

fejlesztés középpontjába. Itt az alacsony népsűrűség a legsúlyosabb probléma, melyet 

súlyosbít az állandó elvándorlás – különösen a fiataloké –, így a térség elöregedése nem hat 

ösztönzőleg a működőtőkére. (Regional 2007)  
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A határ-menti térségek felzárkóztatása is a prioritások között szerepel, melyet különösen 

aktuálissá tesz az, hogy Horvátország határainak hosszúsága – tekintettel egyedülálló, 

keskeny formájára – kiemelkedően nagy, a szárazföldön eléri a 2028 kilométert.109 (Statističke 

2008; Statistički 2008) Ez a magyarázata annak, hogy a határ-menti és a határokon átnyúló 

kapcsolatok kialakítása közös érdeke Horvátországnak és a szomszédos államoknak. Ezen 

kapcsolatok fejlesztése, az eurorégiók létrehozása mérföldkövet jelenthet az ország uniós 

csatlakozásában is. Mindössze két megye, Bjelovar-Bilogora és Požega-Slavonia, valamint 

Zágráb nem érintkezik más országgal közvetlenül. A szakirodalom három határ-menti régiót 

különít el, így az olasz – szlovén – horvát határt, a szlovén – magyar – horvát határt, valamint 

a szerb, montenegrói, bosznia-hercegovinai és a horvát határt. 

Természetesen nem lehet egyformán kezelni az egyes határ-menti régiókat, hiszen jóval 

fejlettebb területek találhatóak a szlovén és olasz határszakaszon, mint a szerb vagy 

montenegrói oldalon. Azok a megyék, amelyek az Európai Unió tagállamainak mezsgyéjén 

fekszenek általában nem küszködnek olyan mértékű strukturális problémákkal, mint a keleti 

és déli szakaszon lévő zsupánságok. Ezen utóbbiaknak – bár fantasztikus természeti 

környezetben találhatóak –, mégis szembe kell nézniük a kisparaszti gazdaságok alacsony 

produktivitásával, az elöregedés és elvándorlás okozta nehézségekkel, az alacsony 

iskolázottsággal. Ugyanakkor jellegzetes eleme ennek a struktúrának, hogy a határokon 

átnyúló területek városközpontjai magasan kiemelkednek a régióból, még akkor is, ha a 

megye periférikus helyzetben van. (Startegy 2004) 

A horvát fejlesztési stratégiában a különleges bánásmódban részesülő területe közé 

tartoznak a szigetek, tekintettel az elöregedő népességre, a kevés munkalehetőségre és az 

alapvető infrastrukturális hiányokra. Prioritásként fogalmazódik meg a perifériáról való 

elmozdulás, az üzleti környezet és a beruházások ösztönzése. Ugyanakkor a szigetek esetében 

is igaz az óriási heterogenitás, s míg van néhány, amelyek fejlettség tekintetében vetekedik, 

sőt meg is előzi a szárazföldi területeket, túlnyomó többségük jóval alatta marad. Mindent 

összevetve a szigetek felzárkóztatása elengedhetetlen feladat, amit nehezít, hogy az itt 

jelentkező negatív tényezők sokkal összetettebbek és bonyolultabbak, mint Horvátország más 

részein. (Regional 2007) 

Végül a fejletlen térségek között találhatóak a rurális területek is, melyek 

elmaradottságában szerepet játszik a mezőgazdaság alacsony termelékenysége, a magas 

                                                 
109 A horvát szárazföldi határok hossza eléri a 2028 km (mely tartalmazza a folyóhatárokat is). Leghosszabban 
határos Bosznia-Hercegovinával, mellyel 932 km, majd Szlovéniával 501 km, Magyarországgal 329 km, 
Szerbiával 241 km és Montenegróval 25 km hosszúak a határai. 
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munkanélküliség és az agrárlakosság nagyarányú csökkenése. A legfontosabb feladat a 

hatékonyság növelése és a versenyképesség kialakítása, melyet a strukturális átalakulás, a 

technikai fejődés és a kisvállalkozások ösztönözhetnek.  

A rurális térségek négy alapvető típusát különítik el a szakemberek Horvátországban. 

1. Az elsőbe az intenzív agrártermeléssel foglalkozó területek tartoznak, melyek az ország 

termékeny alföldi vidékein találhatóak. Településeik csomópontszerűen szerveződtek, s 

mivel innen történik a nagyvárosok ellátása, ezért környékükön jelentős városok terülnek 

el. 

2. A második kategóriát az alacsony népsűrűségű falusias terek jelentik, melyek a 

természeti erőforrások környékére települtek. Ezen térségekre az aprófalvas és kisvárosias 

településrendszer jellemző. 

3. A harmadik az alacsony művelési színvonalú hegy- és dombvidékek térsége, melynek 

fő jellemzője a ritka településhálózat és kisméretű, alacsony lélekszámú települések 

elhelyezkedése. 

4. A mediterrán területek alkotják a negyedik csoportot, ahol a településhálózat ugyan az 

agrártermeléshez igazodik, de azok fejlődésében meghatározó szerepe van az 

idegenforgalomnak, a tengeri közlekedésnek és a kereskedelemnek. Az adriai típusú 

agrárgazdaság fő jellemzője, hogy a városok közvetlen környezetében kialakuló intenzív 

növénytermesztésre épül, mely a legmodernebb technológiával és a környezetvédelmi 

előírások legszigorúbb betartásával párosul. Egyes települések életében meghatározó 

szerepet játszik az állattenyésztés, a zöldség- és gyümölcstermesztés és a halászat. A 

függetlenné válás után a mezőgazdaság és vele együtt a rurális térségek jelentős változáson 

mentek keresztül. A mezőgazdasági népesség száma fokozatosan csökken, s az 

agrárnépesség az utóbbi 40 év alatt 1/5-ére esett vissza. Mindezt azonban nem követte a 

birtokok kiterjedésének változása, így az átlagos birtoknagyság 2,7 hektár (kb. száz éve 

változatlan). Az agrártermelés nagyon megsínylette az átmeneti időszak változásait, s 

jelentősen visszaesett, melynek hátterében egyrészt az állami nagyüzemek és szövetkeztek 

megszűnése, másrészt a háború okozta termeléskiesés, valamint a fogyasztás csökkenése és 

a jövedelmek kedvezőtlen alakulása állt. (Švigir 2000; SAPARD 2006) 

4. 4 NEMZETISÉGI VISZONYOK 

A rendszerváltás idején Horvátország többnemzetiségű állam volt, bár egyértelmű horvát 

nemzeti többséggel rendelkezett, hiszen az 1991-es népszámlálás szerint a 4 786 265 fős 

ország lakosságának 78,1%-át a horvátok tették ki. A kisebbségek közül a magyarok és a 
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szlovének egyaránt 0,47%-kal, az olaszok 0,45%-kal képviseltették magukat, míg a 

legnagyobb nemzetiséget, az összlakosság 12,16%-át (581 663 fő) a szerbek alkották. (10. sz. 

melléklet) (Cenzus 1991, Goldstein 1999; Végh 2006) 

A 2001-es népszámlálás szerint azonban már csak 201 631 főre tehető (a népesség 4,5 %-

a) a szerb lakosság, vagyis számuk harmadára csökkent. A két legutolsó népszámlálási adat 

közötti szignifikáns különbség hátterében az önálló Horvátország nacionalista törekvései 

állnak. Grúber Károly tanulmánya alapján Horvátország a homogenizáló nemzetállam tipikus 

példájának tekinthető, ahol a többszereplős folyamatoknak három meghatározó elemét 

különböztethetjük meg. Egyrészt a „nemrégiben létrejött többségi nemzetet”, mely mindent 

elkövet a kisebbségek beolvasztása és nemzettudatának egységesítése céljából, másrészt az 

anyaállamot, Szerbiát, mely a fegyveres beavatkozástól sem riad vissza, hogy megőrizze a 

szerb kisebbség szerepét, harmadrészt magát a szerb kisebbséget, mely az anyaország 

támogatásával nemzeti létének megőrzését tekinti alapvető céljának. A három szereplő 

egymással ellentétes céljai vezettek az 1991-95 közötti háborúhoz, melynek eredménye a 

szerb nemzetiség számának drasztikus csökkenése és a szerb menekültek kérdésének 

napjainkig tartó megoldatlansága lett.110 (Grúber 2002) 

A szerbek nagy része Krajina (zóna) területén élt, mely övezet a 16. században jött létre 

azzal a célzattal, hogy a keresztény nyugatot megvédje a muszlim hódítókkal szemben. (4. 1 

fejezet) Ezért a bécsi udvar a térségbe betelepülő, a török elöl menekülő főként szerb 

lakosságnak földet adott, akik cserébe katonai szolgálattal tartoztak. A szerbek a két 

birodalom bukása után, Jugoszlávia létrejöttekor is a régióban maradtak, s elsősorban katonai, 

rendőri feladatokat láttak el. Az 1990-es választás után – többek között a szerb elnök, 

Slobodan Milošević propagandájának is köszönhetően – a szerbek veszélyben érezték 

magukat, s mozgalmaik megerősödtek.  

1990. október 1-jén még csak autonómiájukat hirdették ki, majd december 21-én 

megalapították a Krajinai Szerb Autonóm Körzetet is. Az események radikalizálódásában 

szerepet játszott, hogy az 1990. december 22-én életbe lépett új horvát alkotmány szerint a 

szerbek csupán nemzeti kisebbséget alkottak, miközben az alkotmány nem garantálta a 

kisebbségi jogokat. Az alaptörvény szerint szerbek tehát domináns nemzeti létből kisebbségi 

pozícióba kerültek, s ez további ellenállásra ösztönözte őket, melyet Szerbia is támogatott. A 

tényleges harc kibontakozásának előzményei közé tartozott az is, hogy az 1991-es 

                                                 
110 Grúber Károly tanulmánya Rogers Brubaker 2006-ban megjelenő Nationalism Reframed, Nationshood and 
the national question in the New Europe, Cambridge University Press, Cambridge művében kifejtett elméletén 
alapul. 
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népszavazáson a szavazók 94%-ának igenlése mellett, 1991. június 26-án a Sabor 

kinyilatkoztatta az ország függetlenségét, s hozzáfogott az önálló haderő, a Horvát Nemzeti 

Gárda megteremtéséhez.  

A krajinai szerbek számára mindez jeladásnak bizonyult, s augusztusban megkezdődtek a 

harcok, melynek során a szerb szabadcsapatok a Jugoszláv Néphadsereg támogatásával 

elfoglalták Horvátország területének egyharmadát. Dalmáciát elszigetelték a horvát 

területektől, megszerezték Nyugat-Szlavóniát, ostrom alá vették Sibenik, Zadar és Dubrovnik 

városokat, s földig rombolták Vukovárt. Eközben a szerbek Krajina területét megtisztították a 

horvát lakosságtól, falvak tucatjait égették fel, katolikus templomok százait rombolták le, 

majd 1991. december 19-én kikiáltották a Knin székhelyű Krajinai Szerb Köztársaságot.  

Az események a nemzetközi közösség közbelépését váltották ki, s 1992. január 15-én az 

EK Horvátországot (és Szlovéniát) az eredeti határokkal független államnak ismerte el, 

miután Zágráb teljesítette ennek előfeltételét és 1991. október 8-án alkotmányerejű 

nemzetiségi törvényt fogadott el.111 (Hajdú 2007) A törvény értelmében a lakosság 8%-át 

meghaladó kisebbség – vagyis a szerb – arányos parlamenti képviseletet kapott, míg a többi 

nemzetiség számára öt parlamenti mandátumot kellett garantálni.  

A nemzetközi közösség beavatkozása a küzdelem kimenetelét is befolyásolta, mert a 

harcban álló felekre sikerült rákényszerítenie a tűzszünetet, melyet az ENSZ békefenntartó 

erők biztosítottak. 1995-re Horvátország elég erőssé vált ahhoz, hogy fegyverrel szerezze 

vissza a szerbek által megszállt területeket, Nyugat-Szlavóniát és a knini Krajinát, s már csak 

Kelet-Szlavónia sorsa volt kérdéses. Erről az 1995. november 12-i daytoni megállapodáson 

döntöttek, mely szerint a terület átmeneti időre nemzetközi igazgatás alatt maradt, s csak 

1998. január 15-én került vissza horvát fennhatóság alá, így a horvát területi integritás csak 

ekkor valósult meg.  

Ezzel egyidejűleg Horvátország támogatta a Bosznia-Hercegovinában élő horvátokat, s 

reménykedett a térség nemzeti alapon történő megosztásában. Az ott élő horvátok Zágráb 

beleegyezésével és támogatásával 1992. július 5-én kikiáltották a Hercegboszniai Horvát 

Közösséget, majd 1993. augusztus 24-én a Hercegboszniai Horvát Köztársaságot. Az 1992-

1994 között folyó horvát-muzulmán háború végül a Washingtonban megkötött horvát-

bosnyák kettős államszövetségi egyezménnyel ért véget, s Horvátországnak le kellett 

mondania a Boszniában élő horvátok integrálásáról. (Goldstein 1999; Juhász 1996, Juhász 

1999, Kocsis 1993; Silber – Little 1996)112 

                                                 
111 Charter on the Rights on Serbs and other Nationalities in the Republic of Croatia 
112 Urbán József és Gál Csaba interjú alapján 
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Összességében 1991 és 1997 között 376 999 főre teszik az otthonukat elhagyó szerbek 

számát, de a legnagyobb mértékű 1995-ben volt az elvándorlás, amikor a horvát csapatok elöl 

menekülve mintegy 150 000 - 200 000 szerb hagyta el Krajinát, azt a területet, ahol családjaik 

évszázadok óta éltek. (Végh 2006) A bevonuló horvátok nem kímélték az ott maradt szerb 

lakosságot, s nem véletlen, hogy a Hágai Nemzetközi Bíróság javaslatára 2005 márciusában 

(10 évvel a harcok befejeződése után) az uniós tárgyalások elhalasztására is sor került a 

háborús bűnök elkövetésével vádolt horvát tábornokok kiadatásának elmaradása miatt. (Hajdú 

2007)113,114 A horvát kisebbségi kérdés középpontjában ma is a szerbek helyzete áll, s a szerb 

menekültek visszatérésének problémája és megnyugtató rendezése, a kisebbségi jogok 

gyakorlása a horvát uniós csatlakozás egyik kardinális kérdése. 

A háború a szerb kisebbséget illetően jelentős változást eredményezett, mely nem csak 

számuk drasztikus lecsökkenését, hanem területi elhelyezkedésük megváltozását is maga után 

vonta. A horvátországi szerbek nagy része ugyanis korábban egy tömbben élt, így Banija, 

Kordun és Lika térségében, Észak-Dalmáciában, Szlavónia nyugati és keleti területein. Ezen 

régiókat érintette leginkább a szerbek elvándorlása, majd helyükre horvát népesség 

beköltözése, így a szerb dominancia megszűnt. 2001-ben már csak négy megye volt, ahol a 

szerbek meghaladták a népesség 10%-át, s ezek Vukovar-Srijem (Vukovár-Szerémség) 

(15,45%), Sisak-Moslavina (11,66%), Karlovac (11,04%) és Lika-Senj (11,54%) zsupánságok 

területe. Ugyanakkor kisebb szerb csoportok Szlavónia más részein is, Dalmácia területén, 

valamint Bilogora, Moslavina, Žumberak és Gorski kotarban és az Isztrián egyaránt 

megtalálhatóak voltak. Emellett szinte minden nagyvárosban éltek szerb nemzetiségűek, a 

legnagyobb létszámban Zágrábban. Számuk ezeken a területeken is radikálisan csökkent.115 

(Cenzus 2001; Végh 2006; Croatian Offensive 2006) 

A horvát alkotmány különbséget tesz ún. „autochton” és „egyéb” nemzeti kisebbségek 

között. Előbbiekhez sorolja a szerb, cseh, szlovák, olasz, magyar, zsidó, német, osztrák, 

ukrán, ruszin lakosságot, mely „régi” nemzetiségek – kivéve az olaszokat – az évszázados 

történelmi fejlődés következtében egy tömbben, a Pannon régióban helyezkednek el. Az „új” 

vagy „egyéb” csoportok – ide tartozik az albán, bolgár, bosnyák, montenegrói, makedón, 

lengyel, roma, román, orosz, szlovén, török, vlah népesség – szétszórtan, elsősorban a 

középső és nyugati területek gazdasági centrumában élnek, s mindössze néhány évtizede 

telepedtek le. (Végh 2006)  

                                                 
113 Ante Gotovina tábornokot 150 000-200 000 szerb elűzésével és 150 szerb nemzetiségű civil megölésével 
vádolják Hágában. 
114 Sándor Mátyás és Urbán József interjú alapján 
115 Sándor Mátyás interjú alapján 
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A 2001-es népszámlálás értelmében Horvátország lakosságának 92,5%-a horvátnak vallja 

magát, míg a fennmaradó 7,5% a fenti nemzetiségekhez tartozik.  Ezek közül a legnagyobb 

létszámban élő a szerbek után a bosnyákok (0,47%), az olaszok (0,44%), a magyarok 

(0,37%), az albánok (0,34%) és a szlovénok (0,30%) következnek a sorban. A népszámlálási 

adatok szerint a roma népesség aránya csak 0,21%, de valószínűsíthető, hogy tényleges 

számuk ennél jóval nagyobb. A különböző kisebbségek térbeli elhelyezkedése erősen függ 

attól, hogy hol található anyaállamuk. Így a magyar kisebbség elsősorban a magyar határ 

közelében húzódó megyékben, főként Szlavónia területén, Osijek, Vukovar, Bjelovar és 

Virovitica-podravska zsupánságokban, az olaszok Isztria, Lika Senj és Slavonski Brod 

megyékben, illetve a bosnyákok Istria és Dubrovnik területén élnek nagyobb összefüggő 

csoportban. (Census 2001) 

A nemzetiségi törvény szerint a nemzetiségek nyolc férőhellyel rendelkeznek a 

parlamentben. A szerbeket három, a magyarokat és az olaszokat egy-egy képviselő 

reprezentálja, a szlovákok és a csehek együttesen rendelkeznek egy mandátummal, a többi 

kisebbséget pedig két nagy arányos csoportra osztották, s mindkettő egy-egy képviselőt 

küldhet a Saborba. A szerb kisebbség 1991 óta a legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy a 

2008. január 13-án megalakult kormányban a négy miniszterelnök-helyettesi pozíció egyikét 

a Független Demokratikus Szerb Pártot képviselő Slobodan Uzelać tölti be. Gesztusértékű és 

elősegítheti a gyorsabb rendezést, hogy a regionális politika, az újjáépítés és a menekültek 

visszatérése tartozik a hatáskörébe. (Tenth 2008; Hrvatski 2008) 

4. 5 A NÉPESSÉG ALAKULÁSA 

Horvátországban a rendszerváltás utáni időszakban a népességi mutatók negatív előjellel 

szerepelnek, s az állam lakossága a legutolsó népszámlálás óta jelentősen, 6,1%-kal csökkent 

(1991-ben 4 786 265, 2001-ben 4 437 460 fő). A depopulációs folyamat újkeletű dolog, 

hiszen a 18. században a lakosság száma két és félszeresére nőtt, még a 19. század is 

megduplázta a népességet, sőt a 20. században is emelkedést mutatott, bár a folyamat 

lényegesen lelassult, majd az ezredfordulón megállt. (Depopulation 2004)  

Ugyanerről tanúskodnak a megyék adatai is, mert csak 10 zsupánság rendelkezik pozitív 

mérleggel, a többi 11 megyében a népesség folyamatosan fogy, közülük legerőteljesebben 

Lika-Senj megyében (34,9 %). (Cenzus 1991; Cenzus 2001) Az okok között több tényező is 

megbújik. Egyrészt Horvátországot is utolérte az egész Európára jellemző természetes 

népességfogyás és az öregedési index növekedése, másrészt speciális, csak a Nyugat-Balkán 
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térségére jellemző negatívan ható körülmény a háború és annak következményei, elsősorban a 

migráció. 

Nem lehet tehát leegyszerűsítve csak a háborúban keresni a lakosságfogyás okait, de tény, 

hogy a harcok felerősítették a negatív folyamatokat, hiszen 450 276 főre teszik a háborúban 

érintettek számát. Ezen belül magasan az elvándorlás (92, 94%) áll az első helyen, a háború 

tényleges áldozatai 4,93%-ot tesznek ki, s mindössze 2,1 % a természetes fogyás aránya. Ezen 

a helyzeten javított, hogy a harcok végeztével, a demokratizálódási folyamat elindulása után 

232 966 főre tehető a visszatelepültek száma, de ez sem változtat azon a tényen, hogy a két 

népszámlálási adat között 346 805 fő a különbség, vagyis ennyivel csökkent az ország 

lakosainak száma. (Cenzus 2001; Nejašmić 2001; Végh 2006)  

A harcok 12 megyét, 121 općinát és 1 113 000 embert, az összlakosság 25,1%-át 

érintették. Az 1998-ban a taposóaknák és az általuk okozott szennyeződések 

hatástalanításával foglalkozó központ felmérései szerint 1 147 km2-nyi területet aknásítottak 

el. A leginkább érintett területek közül első helyre az erdők kerültek, s különösen nagy Lika-

Senj (11950 ha), Osijek-Baranja (11200 ha) és Sisak-Moslavina (10710 ha) megyék 

veszélyeztetettsége. A szennyezett térségek között vannak a szántóföldek is, melyek 

legnagyobb kiterjedésben Osijek-Baranja (5740 ha), Vukovar-Srijem (4680 ha), Sisak-

Moslavina (4650 ha) és Karlovac (2060 ha) zsupánságokban találhatóak. A horvát kormány 

Nemzeti Programjai kiemelten foglalkoznak az aknák hatástalanításával, és Zágráb aláírta az 

Ottawai Konvenciót is, mely szerint 2009-ig befejezi a munkát a mezőgazdasági és az 

emberek számára legfontosabb területeken. Mindezen erőfeszítések ellenére a végső 

megoldás még nagyon távolinak tűnik. (SAPARD 2006) 

A háború mellett a népesség csökkenésének és aránytalan területi elhelyezkedésének 

földrajzi, gazdasági, szociális és politikai okai is vannak, melyet súlyosbít a korszerűtlen, 

örökölt településstruktúra. A lakosság eloszlása aránytalan, a rendszerváltás óta növekedett a 

városok és a falvak közötti különbség. Egymással ellentétes folyamatok zajlanak le, mert 

amíg a falvakban élők száma folyamatosan csökken, addig a városok népességének száma és 

az összlakossághoz viszonyított aránya egyaránt folyamatosan gyarapodik. Persze nem 

minden város jelent igazi vonzerőt a népesség számára. A lakosság igen jelentős része 

Zágrábban és agglomerációs vonzáskörzetében koncentrálódik. (Hardi 2007)  

A főváros mellett még a korábban említett három makrorégió centrumában, illetve a 

regionális központokban, valamint egy vékony tengerparti sávban növekedett a népesség, míg 

minden más területen csökkent vagy stagnált. (11. sz. melléklet) 
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A két legutolsó népszámlálás közötti időszakban a népességfogyás elsősorban a rurális terek 

esetében volt szembetűnő, néhány megyében ötször nagyobb mértékű, mint az országos átlag. 

A vidéki lakosság száma mind relatív, mind abszolút értékben csökkent. A negatív előjelű 

változás hátterében számos külső destabilizáló tényező áll. Ezek között ismét első helyen 

szerepel a háború és annak következményei, így a magas halálozási szám, az elvándorlás, a 

hatalmas anyagi károk, az állandósuló társadalmi bizonytalanság, valamint a háború utáni 

újjáépítés és rendszerváltás nehézségei. Mindezek a legsúlyosabban a horvát falvakat és 

elsősorban Kelet-Szlavóniát érintették, melyek lakossága már az elmúlt harminc év folyamán 

is fokozatosan apadt, mely tendencia felerősödve napjainkban a fiatal és vállalkozóbarát 

rétegek elvándorlását eredményezi. (SAPARD 2006; Regional 2007)  

A migráció országos probléma, de negatívabban érinti a kisebb településeket, a nehéz 

helyzetben lévő térségeket és falvakat, így ezen területek számára kulcsfontosságú feladat a 

népesség megőrzése. A vidék és a város relációjában a lakosság mozgása a rendszerváltás óta 

egyirányú, vagyis a migráció és a munkavégzés kizárólagos célpontjai a városok, s igen nagy 

mértékű a népesség, különösen a fiatalok elvándorlása a vidéki terekből. Ugyanakkor a 

modernizáció jelei természetesen a falvakban is éreztetik hatásukat, sőt elkezdődött a városi 

lakosság érdeklődése a vidék, mint a rekreáció, egészséges életmód és pihenés színtere iránt. 

(Švigir 2000) 

A lakosság elöregedése alapvető probléma egész Horvátországban, mely súlyozottan 

jelentkezik vidéken. Ezt tükrözi az életkor indexének a két népszámlálás közötti időszakban 

0,79%-ról 0,96%-ra történő emelkedése. A 65 év felettiek aránya az erősen rurális 

térségekben 90% körül mozog, míg az alapvetően városias terekben csak 14-16%-os. A 

falvakban élő munkaképes lakosság (15-59 éves nők és 15-65 év közötti férfiak) mindössze 

60%-a a vidéki össznépességnek, míg ez az arány a városokban 66%. Ez a probléma 

hatványozottan érinti a munkaképes nőket, s elsősorban a vidéken élő fiatal nők száma fogy 

rohamosan. Az elöregedés további problémákat gerjeszt, hiszen ezzel csökken a vidéki 

születések száma, a falvak nem képesek lakosságuk reprodukálására, romlik a vidék 

gazdasági versenyképessége, mert a legnagyobb a visszaesés a munkaképes lakosság körében. 

(Cenzus 2001; SAPARD 2006) 

Az elöregedés a megyék relációjában is alátámasztja az országos adatokat. Mindössze az 

ország középső részén található sűrűn lakott zsupánságokban emelkedik továbbra is a 

népesség, míg a ritkán lakottakban állandósult a csökkenés, s ez fokozza a regionális 

különbségeket. Összességében ugyan mind a városi, mind a rurális régiókban tapasztalható a 
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népesség csökkenése, mégis sokkal erőteljesebb a visszaesés vidéken, különösen az erősen 

vidékies tereken.  

A 2001. évi népszámlálási adatok szerint az ország átlagos népsűrűsége 78,4 fő/km2. Ezzel 

a mutatóval Horvátországot inkább sorolhatjuk a ritkán, mint a sűrűn lakott országok közé, 

hiszen az európai államok kb. ¾ része megelőzi. A probléma gyökere, hogy ez a viszonylag 

alacsony népsűrűség párosul egy rendkívül egyenetlen eloszlással, melyet jól tükröz a három 

természetföldrajzi régió eltérő népsűrűsége. A Pannon régióban jóval az országos átlag feletti 

értékkel találkozunk, a partvidéken kicsivel felette, míg a hegyvidék népsűrűsége csak 18 

fő/km2. A három térség népsűrűségi aránya 1:5:7. Hasonlóan nagy különbségek 

tapasztalhatóak, ha Horvátország öt nagy makrorégióját hasonlítjuk össze. A legsűrűbben 

lakott térség Közép-Horvátország (Zágráb és környéke), ahol a népsűrűség a 116 fő/km2-t is 

eléri, míg a legkevesebben a hegyvidéki régió területén élnek. Az északi (nyugati) partvidéket 

(Istria és Kvarner 84,5 fő/km2) és Dél-Horvátországot (Dalmácia 80,9 fő/km2), valamint 

Kelet-Horvátországot (Slavonia, Baranja és Srijem nyugati része, 80,4 fő/km2) hasonló 

népsűrűség jellemzi. Ha összevetjük ezen öt térség népsűrűségét az arányszám majdnem 

megegyezik az előző adatokkal, vagyis 6:1:4. (Cenzus 2001; Nejašmić 2001) 

Mivel a horvátok római katolikus vallásúak, így az ország vallási megosztottsága 

elenyésző, illetve a lakosság horvát-szerb arányának megfelelően változott a rendszerváltás 

óta. Amíg 1991-ben a népesség 76,64%-a volt katolikus, addig 2001-re ez a szám 87,83%-ra 

emelkedett, egyenes arányban a szerb lakosság csökkenésével, s fordított a folyamat az 

ortodox vallásúak körében, akiknek a száma 11,12%-ról 4,42%-ra apadt. Az ország 

lakosságának 1,28%-a iszlámhívő, 0,14%-a görögkeleti, a protestáns egyházak nem tudtak 

teret hódítani a térségben. Az is érdekes adat és jól tükrözi a horvátok mély vallásosságát, 

hogy a lakosság mindössze 2,22%-a vallotta magát nem hívőnek. 

Az ország nyelvi szempontból teljesen homogén, hiszen már az 1991-es népszámlálási 

adatok szerint a lakosság 81,99%-a horvát, 4,33%-a szerb és 9,76%-a pedig szerb-horvát 

anyanyelvűnek vallotta magát (összesen 96%). Tíz évvel később már eltűnik a jugoszláv 

örökségként szereplő szerb-horvát nyelv és az ország 96,12 %-a horvát anyanyelvűnek vallja 

magát, miközben az események ismeretében törvényszerű a szerb nyelvűek csökkenése (1,01 

%). (Cenzus 2001) 

4. 6 AZ ÖNÁLLÓ HORVÁT PIACGAZDASÁG MEGTEREMTÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI 

Gazdasági szempontból Szlovénia után az egykori Jugoszlávia második legfejlettebb 

tagállama Horvátország volt, melynek következtében az önállóvá váló állam jó alapokkal 
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indult a gazdasági átalakítás és piacgazdaság megvalósítása terén. A fejlett ipar és 

infrastruktúra, a térség államaihoz képest magas GDP és a turizmus következtében gazdasági 

kapcsolatai már korán kialakultak Európa nyugati régióival, s már függetlensége kikiáltása 

előtt exportjának kb. 25%-a Nyugat-Európa felé irányult. Ez is közrejátszott abban, hogy a 

80-as években lezajló világgazdasági krízis begyűrűzött, és súlyosan érintette az országot, 

csökkent a GDP, az eladósodás hatalmas méreteket öltött, s ez hiperinflációt eredményezett. 

A függetlenség megteremtése és a 90-es évek háborúja tovább nehezítette az ország helyzetét, 

hatalmas anyagi károk116 keletkeztek, az infrastruktúra jelentősen megrongálódott, számos 

lakóház, hidak, gyárak semmisültek meg. Súlyos gazdasági nehézségeket okozott a 

menekültáradat, a tradicionális kelet-európai piacok elvesztése, a fő bevételi forrás, a turizmus 

visszaesése. Ráadásul az országnak ekkor kellett szembenéznie a piacgazdaságra történő 

áttéréssel, az önálló gazdaságpolitika kialakításával. Mindez recessziót, pénzügyi gondokat, 

elszabaduló inflációt és növekvő munkanélküliséget eredményezett. (World 2004; Kušic 2006; 

COM 2004; Pap 2006)  

Az ország makrogazdasági mutatói kedvezőtlenek voltak, így 1991 és 1993 között az 

infláció a 1000%-ot is elérte, az ország GDP-je 28%-kal csökkent, míg az árak 64%-kal estek 

vissza. A kormányzat stabilizációs programja (1993. október 4.) és az újjáépítési kereslet által 

kiváltott növekedés következtében, valamint a Világbank és az IMF segítségének 

köszönhetően (World 2004) a legégetőbb problémákat sikeresen felszámolták, és a 90-es évek 

közepén a gazdasági nehézségeken túljutva jelentős fellendülés kezdődött.  

Az ország makrogazdasági mutatói lényegesen javultak az 1994 és 1997 közötti 

időszakban, így a GDP növekedése elérte a 6,4%-os átlagot, melyet azonban nem követett a 

gazdaság strukturális átalakulása. A piacgazdaságra való átmenet lassú volt, az adók és állami 

kiadások növekedtek, az árak és bérek nagy ütemben emelkedtek (közel kétszer magasabbra, 

mint Magyarországon), s ezt betetőzte még a bankkrízis és a koszovói helyzet miatt kialakult 

bizonytalanság. Mindezek folytán a gazdasági növekedés lelassult, ismét recesszió 

következett be, melyet azonban ekkor már nem kísért hiperinfláció és a kuna korábbiakhoz 

hasonló meggyengülése. A válság mélypontja 1999-ben kulminálódott.  

A politikai életben végbement változásoknak és ezek következtében a Horvátország előtt 

megnyíló nemzetközi szervezetekben való részvételnek köszönhetően 2000-től megindult a 

gazdasági növekedés. Bár átfogó gazdasági stratégia kidolgozására nem került sor, mégis a 

korábbi bezárkózás helyett a gazdasági nyitás, az exportot és foglalkoztatást segítő külföldi 

                                                 
116 A károkat illetően nagyon eltérő adatok állnak rendelkezésre, így 22-27-29 milliárd dolláros becslések 

egyaránt előfordulnak. 
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befektetések ösztönzése és a piacgazdaság megteremtése állt a különböző kormányzatok 

célkitűzéseinek középpontjában. A növekedés fő motorja 2000 után a lakossági hitelek 

következtében megnövekedett magánfogyasztás, az ismét fellendülő turizmus, a szolgáltató 

ipar, és az építőipar volt. (Kušic 2006; World 2003; Szilágyi 2002; Pap 2006)  

Ez utóbbi esetében kiemelkedő szerepet játszott a Közép- és Kelet-Európában példátlan 

gyorsasággal megvalósított horvát autópálya építési „csoda” (1990-ben 269 km, 2005-ben 

pedig már 930 km autópályája volt). (Sült 2006) Az autópálya-hálózat fejlesztése azon a 

felismerésen alapult, hogy a horvát GDP növekedésének meghatározó elemei a tengerpartra 

összpontosuló idegenforgalom, valamint a kikötőkön keresztül lebonyolításra kerülő tranzit 

áruforgalomból származó bevétel. Ehhez elengedhetetlenül szükség volt a tengerpart gyors 

elérésére, s ezt felismerve a horvát vezetés az 1990-es években meghirdetett állami 

infrastruktúra fejlesztési programjának 15 projektjéből 5 autópálya építésére, egy a belvízi 

hajózásra, kettő a vasúti közlekedésre vonatkozott. (Erdősi 2006; Ministry of Sea 2007) 

Mindez nem csak a gazdaság fellendülésében játszott fontos szerepet, hanem jótékony 

hatással bírt az ország hatalmas regionális különbségeinek mérséklése terén, bekapcsolva a 

fejletlen régiókat a gazdaság vérkeringésébe.117   

Horvátországban a gazdasági átalakulás problémáira adandó válasz alapján három jól 

elkülöníthető idősíkot lehet meghatározni. Az első, rövidtávon megoldásra váró feladat, hogy 

– mint a többi rendszerváltó országnak – szembe kellett néznie a transzformációs krízis 

minden nehézségével, kezdve a magas inflációval, a termelés hanyatlásával, az export 

drasztikus csökkenésével, az eladósodással, egészen a tömegessé váló munkanélküliségig. 

Ennek rendbetétele az első és rövidtávon megoldásra kerülő teendő volt, melyet néhány 

kivétellel, sikeresen realizált az ország. Középtávon a rendszerváltás véghezvitele a cél, mely 

a gazdaságban főként az eredményes privatizációt, a piacgazdaság megteremtését foglalja 

magában, s még mindig nem fejeződött be. Mindehhez olyan, csak hosszú távon 

megvalósítható feladatok is társulnak, melyek az uniós csatlakozással kerültek előtérbe, s a 

gazdaságnak az EU-tagállamok fejlettségi szintjéhez való közelítését célozzák meg. (Balázs 

1998)  

 

                                                 
117 A témáról részletesen olvashatunk Kalmeta, B. a Pan-European Traffic Corridor V. in the Republic of 
Croatia. – Zagreb, January 2004 című munkájában, mely a Meeting of Transport Ministers of Transport of the 
Members of Quadrilateral találkozón hangzott el. Brdo pri Kranju, January 26. 
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4. 7 A MAKROGAZDASÁG MUTATÓINAK ALAKULÁSA 2000-TŐL NAPJAINKIG 

4. 1. táblázat A horvát nemzetgazdaság főbb indikátorai a mélypontot jelentő 1999-től 

2007-ig 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

népesség (millió) 4 554 4 381 4 437 4 443 4 442 4 439 4 442 4 440 4 436 

1 főre jutó GDP (euróban) 4 100 4 560 4 997 5 507 5 905 6 461 7 038 7 707 8 452 

Reál GDP %   -0,9     2,9    4,4    5,6    5,3    4,3    4,3    4,8    5,6 

infláció (fogyasztói 

árinex) 

   4,0     4,6    3,8    1,7    1,8    2,1    3,3    3,2    2,9 

államháztartás egyenlege 

GDP %-ban 

  -7,1    -7,5   -6,8   -4,9   -6,2   -4,8   -4,0   -3,0   -2,3 

folyó fizetési mérleg GDP 

% 

  -7,7    -2,8   -3,7   -8,6   -7,2   -5,0   -6,3   -7,9   -8,6 

külső államadósság GDP 

% 

  54,5   61,4   61,4  

 

  61,9   75,8   80,0   82,4   85,5   87,8 

államadósság GDP % -   48,7   49,8   48,8   48,6   48,9   49,2   46,7   44,3 

export GDP %   41,0   47,1   48,8   45,5   50,1   49,7   48,9   49,7   49,0 

import GDP %   49,3   52,3   54,6   56,4   57,9   56,5   55,9   57,4   57,3 

munkanélküliségi ráta   13,6   16,1   15,8   14,8   14,3   13,8   12,7   11,2     9,6 

foglalkoztatási ráta   44,8   42,6   41,8   43,3   43,1   43,5   43,3   43,6   44,1 

Forrás: CNB (2008), CROSTAT (2008); CEE (2008); World (2008) 

 

A fenti táblázatban a recesszió mélypontját jelentő 1999-es évtől kezdődően 2007-ig az 

ország makroökonómiai indikátorainak összefoglalása látható, mely adatokra építve elemzem 

a horvát gazdaság legfőbb szegmenseit, azok változásait és az állam előtt álló legégetőbb 

feladatokat. 

Horvátország 2006-2013-ra megfogalmazott Stratégiai Fejlesztés Keretprogramja szerint a 

horvát gazdaság mérsékelt makroökonómiai stabilitást mutat, magasan felette van a SAP 

országok teljesítményének és az újonnan csatlakozó országok középszintjét is eléri. A 

program az erősségek között a GDP magas növekedési arányát és a nagyon alacsony inflációt 

emeli ki. A legégetőbb problémákat három pontba sűríti, így aggasztónak találja az export 

túlságosan kis mértékű növekedését, melynek következtében fokozódik az ország külső 

eladósodása. A zöldmezős beruházások hiányával, a privatizációs problémákkal és a 
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túlságosan lassú gazdasági szerkezetátalakítással indokolja a másik alapvető gondot, a magas 

munkanélküliséget. Végül a gazdaságpolitikai prioritások között harmadikként a magas állami 

kiadások csökkentését nevezi meg, melyek GDP arányos értéke az egyik legmagasabb 

Európában. Az elemzés megállapításai összecsengenek a Bizottság éves jelentéseivel, 

valamint horvát interjúalanyaim megállapításaival. (Government 2006b)118 

4. 7. 1 A GDP NÖVEKEDÉSE 

Az adatsorból látható, hogy a GDP növekedése relatíve magas, az 1999-es mélypontot 

követően néhány évig meredeken emelkedett, míg az utolsó néhány évben közel 5%-os 

növekedést könyvelhet el. Hátterében az ezredforduló után kialakított szigorú monetáris 

politika állt, amely korlátozta a beruházási tevékenységet és a háztartások fogyasztását. A 

beruházások, ezek közül is a nagy közberuházások (pl. a Zágráb-Split autópálya építésének 

befejezése) visszaesése, mely a 2003-as 16,8%-os beruházási növekedésről 2004-ben 4,4%-ra 

apadt, valamint a fogyasztás csökkenése 2004-ben a gazdaság teljesítőképességének romlását 

eredményezte. Ez érzékelhető volt a GPD növekedési ütemében bekövetkező mérsékelt 

lassulásban is. (Government 2005) 2006-ban a GDP mértéktartó, majd az elmúlt évben 

nagyarányú emelkedése jól tükrözi a gazdaság teljesítőképességének javulását, s a korábbi, a 

piacgazdaságra való áttétérés nehézségeinek leküzdésében elért eredményeket, melyeknek 

következtében a gazdaság növekedési pályára állt.  

 

4. 2 ábra Reál GDP % 1999-2008 
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118 Višnja Samardžija, Damir Grubisa, Dujmović Krševan Antun, Hauptmann Davor interjú alapján 
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Ugyanakkor problémát jelent, hogy a GDP emelkedésében még mindig túlzott szerepet 

játszanak a költségvetésből finanszírozott infrastrukturális fejlesztések, míg a magánszektor 

részesedése alacsony. A növekedés fő hajtóerői az ipari termelés bővülő volumene, a 

kiskereskedelem, az újjáépítés és beruházások, valamint a turizmus. Részleteiben is megvizsgálva 

az egyes ágazatok 2007. évi növekedési ütemét, az ipari termelés 5,6%-kal, ezen belül a 

fémiparé 15,7, az élelmiszeriparé 5, az építőiparé 2,4, a vegyiparé 1,2%-kal bővült. A relatíve 

magas keresetek és az emelkedő életszínvonal következtében a kiskereskedelmi forgalom 

9,3%-os emelkedése az előző évi ütem közel kétszerese, a turizmus bevételei pedig elérték a 7 

milliárd eurót.( CNB 2008b, 2008c) 

Az IMF elemzése szerint Horvátország egy főre jutó GDP-je vásárlóerő paritáson 

számolva 2007-ben elérte az Európai Unió átlagának 43%-át, meghaladva ezzel több uniós 

kelet-európai ország mutatóit. Ezen eredményeket a Bizottság évről-évre megjelenő ország 

jelentései is alátámasztják. Ugyanakkor a dokumentumok aláhúzzák, hogy a gazdasági 

növekedés megőrzése érdekében az új kormányzatnak erőteljesen csökkentenie kell kiadásait, 

elsősorban a szociális ráfordításokat és az állami beruházások számát. (CNB 2008b, 2008c; 

IMF 2007; ICEG EC 2008a; World 2008) 

4. 7. 2 INFLÁCIÓ 

Az infláció alakulását tekintve Horvátország a közép-kelet-európai térség egyik legsikeresebb 

állama, ahol tartósan 3% körül mozog az infláció mértéke. Ebben fontos szerepet játszik a 

bankrendszer átalakítása, melynek első lépéseként 1990-ben létrehozták a Horvát Nemzeti 

Bankot, megteremtve ezzel a monetáris politika függetlenségét a központi vezetéstől. 1994 

májusában bevezették a horvát kunát (HRK), melynek konvertibilissé válásával a pénzügyi 

reform utolsó akadálya is megszűnt.  

A pénzügyi politika sikerét jelzi, hogy Horvátországban 1995-től kezdve az infláció 

egyszámjegyűvé vált, 1996 és 2002 között a fogyasztói árindex vonatkozásában az infláció 

4,3%-os éves átlagot mutatott, s 2003-ban 1,8%-ra csökkent le. Ugyanakkor – bár az infláció 

mértéke még mindig alapvetően alacsony maradt – 2004 óta mérsékelt emelkedés figyelhető 

meg, melynek hátterében a dohánytermékek és a húsáruk, valamint a gáz és víz árának 

nagyarányú emelkedése, az olajárak világpiaci árának növekedése, illetve azok átgyűrűzése a 

közúti- és légi-közlekedésre állt. (Government 2006a, 2007; CNB 2008b, 2008c; IMF 2007; 

World 2007; World 2008; COM 2004b, 2007a) 

A tavalyi év 4,6 %-os inflációs mutatója még mindig a térség egyik legsikeresebb 

államává teszi az országot, de az, hogy 2007 decemberében az élelmiszerárak soha nem látott 
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magasságba szökése következtében az inflációs ráta elérte az 5,8 %-ot, már jelzi a 

változtatások szükségességét. Ha a Horvát Nemzeti Bank antiinflációs politikáját nem követi 

a kormányzati gazdaságpolitika, akkor hosszú távon nem lesznek tarthatóak a kedvező 

viszonyok. Annyi bizonyos, hogy Zeljko Rohatinski a Bank elnöke a 2008-ra tervezett és 

várható növekedést 6%-ról 4,5%-ra csökkentette. (ICEG EC 2008a) 

 

4. 3 ábra Infláció (fogyasztói árindex) % 1999-2008 
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4. 7. 3 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 

A horvát gazdaság egyik legszembetűnőbb problémáját a relatíve magas költségvetési hiány 

jelenti, mely 1999-ig fokozatosan növekedve elérte a GDP 7,1%-át. A 2000-ben megújuló 

kormányzati-gazdasági változások hatására – a bel- és védelmi minisztériumokban 

végrehajtott leépítések, a háborús veteránoknak juttatott járandóságok119 és a közalkalmazotti 

bérek 5%-os csökkentése – a következő években (2001-ben - 6,8, 2002-ben - 4,9) sikerült 

mérsékelni, de a javulás nem bizonyult tartósnak és a költségvetési hiány ismét emelkedett. A 

2003-as visszaesés hátterében a választásokat megelőző erőteljes költekezés – különösen a 

nagy állami beruházások – álltak. Az IMF segítsége és a 2003-ban hatalomra lépő új kormány 

erőteljes fiskális konszolidációja nem kis szerepet játszott a költségvetési hiány javításában, 

így azóta az államháztartási hiány fokozatosan csökken. (World 2003; COM 2004b, 2007a)  

A magas állami kiadásokban nagy szerepet játszik a helyi önkormányzatoknak adott 

segítség, az állandó pénzhiánnyal küszködő egészségügy (a GDP 7,7%-a), a nyugdíjrendszer 

átalakítása (a GDP 11,5%-a) és más, szolgáltató ágazatok számára biztosított állami hitelek, 

valamint az állami garanciák növekedése, melyeket elsősorban a közszolgáltató és 
                                                 
119 1999-ben a nyugdíjasok 17,5%-a háborús veteránként kiemelt járandóságot kapott. Ezen kiemelt nyugdíjak 
értéke 400 millió dollárra rúgott, mely a kormányzati kiadások 2 %-ának felelt meg. (Bakács 2007) 
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közlekedési ágazatban veszteségesen működő állami vállalatoknak nyújt a kormány. Az 

állami kiadások csökkentése érdekében a Stratégiai Fejlesztés Keretprogramja célként tűzi ki 

az államháztartás nagy rendszereinek a reformját, a szociális kiadások csökkentését, és a 

közszolgáltatások szerkezeti átalakítása és részleges eladása mellett működésük piaci alapra 

való helyezését és nyereségesé tételét. (Government 2006b) 

 

4. 4 ábra Az államháztartás egyenlege GDP % 1999-2007 
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4. 7. 4 ÁLLAMADÓSSÁG 

A magas költségvetési hiány ellensúlyozására elengedhetetlenül szükség volt külföldi hitelek 

felvételére, mely az államadósság már a kilencvenes évek újjáépítése során elkezdődött 

további nagymértékű növekedését eredményezte, s ma az egyik legégetőbb problémája az 

országnak. Ugyan a GDP-hez viszonyított államadósság szintje összevetve a térség többi 

átalakuló országával nem túlságosan magas, alatta van az uniós kritériumoknak, de az adósság 

felhalmozódásának a sebessége és a külföldi eladósodás mértéke kritikus. Jugoszlávia már a 

rendszerváltást megelőzően erősen eladósodott ország volt, és adósságállománya a volt 

tagköztársaságoknak – így Horvátországnak is – azóta csak növekedett. Ebben nem kis 

szerepet játszott az a tény, hogy magára vállalta Jugoszlávia adósságainak 29,49%-át 

(ellentétben a balti államokkal, melyek nem tekintették magukra nézve kötelezőnek ezt).120 A 

kérdés ennél árnyaltabb, mert a külföldi hitelek felvételének pozitív hatásai is voltak.  

Az 1995 márciusában a Párizs Klub tagjaival kötött fenti megállapodás, majd az 1996 

márciusában ezt követő London Klub képviselőivel aláírt egyezmény a nemzetközi pénzpiac 

vonatkozásában nagy előrelépést jelentett, hiszen az ország talpra állása belső erőforrások 

                                                 
120 Jugoszlávia államadósságainak átvállalása országonkénti megoszlásban: Horvátország: 28,49, Szerbia és 
Montenegró: 36,52%, Szlovénia: 16,36%, Bosznia-Hercegovina: 13,20% és Macedónia: 5,40%. 
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hiányában csak külföldi kölcsönök segítségével valósulhatott meg.121 A gazdaság 

fellendülésének ára azonban az ország egyre nagyobb méreteket öltő külföldi eladósodása. 

Amíg 1997-ben adósságnak kb. fele volt külföldi, addig 2003-ra ez már 59%-ra növekedett. A 

külföldi tulajdonban lévő bankok kihasználva a konjunktúrát, az anyaországaikban felvett 

hiteleket magasabb kamatok mellett helyezték ki Horvátországban, s így annak eladósodása 

egyre nagyobb méreteket öltött. (CNB 2006) 

Mindennek következtében az államadósság növekedése maga után vonta a bruttó és nettó 

külföldi adósság emelkedését is. A legkritikusabb mértéket 2003-ban érte el, ugyanis amíg 

2002 végén az ország külső adósságállománya 15,3 milliárd dollárt  (GDP 61,9%) tett ki, egy 

év alatt több mint 50 %-kal, 23,6 milliárd dollárra (GDP 75,8%) nőtt. Bár a folyamat lelassult, 

mégis megállíthatatlannak tűnik, s jelenleg a külső adósságállomány a GDP 87,8 %-ára rúg. 

Az Európai Bizottság évről évre kiadott jelentései, az IMF, valamint a Világbank felhívja az 

ország figyelmét ennek veszélyeire, mely még a kuna árfolyamát is megingathatja. Nem 

véletlen, hogy Horvátország 2006-2013-ra megfogalmazott Stratégiai Fejlesztés 

Keretprogramja, valamint a 2007-2009 közötti időszakra vonatkozó Gazdaságpolitikai és 

Pénzügyi Program is prioritásai között említi az adósságszolgálati kötelezettségek 

kielégítését, melyre alapot adhatnak a Horvát Nemzeti Bank tartalékai, valamint a prosperáló 

turizmus. (IMF 2007; World 2008; Government 2006a, 2007b; CNB 2007; COM 2004b, 

2005a, 2006a, 2007a) 

 

4. 5 ábra Külső államadósság GDP % 1999-2007 
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121 1994 és 1998 között, vagyis négy év alatt az ország államadóssága négyszeresére nőtt. 
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4. 7. 5 KÜLKERESKEDELEM 

A horvát gazdaság a kilencvenes évek óta küzd a magas és egyre növekvő külkereskedelmi 

deficittel. Az import mértéke még mindig erőteljesen meghaladja az exportét, melynek 

hátterében a szerkezeti átalakulás hiányosságai, a modern nagyipar és a korszerű 

mezőgazdaság gyengeségei állnak. Az ország behozatalra szorul, elsősorban élelmiszeripari 

és vegyipari termékekből, kőolajból, elektronikai és közúti berendezésekből. Horvátország 

legfőbb kereskedelmi partnerei az Európai Unió tagállamai közül Németország, Ausztria, 

Olaszország, Franciaország és a CEFTA államok, illetve Európán kívül az Egyesült Államok 

és Kína piaci részesedése nő erőteljesen.  

A kereskedelmi kapcsolatok bővülését mutatja, hogy Horvátország 33 országgal – köztük 

Magyarországgal is – kötött szabadkereskedelmi megállapodást, így az ipari termékek nagy 

részét vámmentesen, a mezőgazdasági termékeket alacsonyabb vámmal tudják értékesíteni. 

Magyarország uniós csatlakozásával a helyzet annyiban változott, hogy a szabadkereskedelmi 

megállapodás helyébe az Unió és Horvátország közötti kereskedelmi egyezmény került. 2007. 

január 1-től pedig Horvátország megszüntette a vámokat és a mennyiségi korlátozásokat is a 

Közösségből érkező termékekre. 

4. 7. 6 PRIVATIZÁCIÓ 

A mikrogazdaság szintjén, különösen a magánszféra megerősödésének relációjában kevésbé 

sikeres az ország. A privatizáció a politikai csatározások előterébe kerülve, következetlenül, 

állandó megtorpanásokkal küzdve mind a mai napig lassú és befejezetlen. Bár az állam, mint 

tulajdonos visszavonulóban van, mégis a gazdaság néhány ágazatában továbbra is 

meghatározó a szerepe. 1993 és 1999 között a privát szektor részesedése a GDP-ből 

megduplázódott, 30-ról 60%-ra emelkedett. A kezdeti lendület azonban alábbhagyott és a 

privatizáció üteme meglehetősen lelassult. Maga a privatizáció két alapvető törvényre épült. 

Egyrészt 1991-ben kiadták az „Átalakulási Törvényt”, melynek hatálya kb. 3000 állami 

tulajdonban lévő vállalatra terjedt ki (kivételt képeztek a stratégiai vállalatok, az infrastruktúra 

és a közüzemi ellátást biztosító cégek). A törvény értelmében általában a cég volt vezetése, 

esetleg alkalmazottjai, valamint a háború veteránjai, hadirokkantak és menekültek vásárolták 

meg a magánkézre kerülő vállalat részvényeinek felét, csökkentett áron és kedvezményesen, 5 

év alatt kiegyenlíthető hitelekkel. Mindez azt jelentette, hogy lényegében nem változott a 

vállalat irányítása, hiányzott a többségi, így stratégiai vezetés és részvénytársasági irányítás, 

nem került sor tőkebevonásra és szerkezeti átalakításra. A folyamat felgyorsítására 1993-ban 
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megjelentették a „Privatizációs Törvényt”, s kezdetét vette a privatizáció második hulláma. 

1993 után már nyilvános pályázatokat és tendereket írtak ki, melyeknek következtében más, 

külső befektetők is beléphettek a privatizáció folyamatába, és ez felgyorsította azt, bár a 

privatizáció továbbra is alapvetően külföldi tőke nélkül ment végbe. (World 2007) Az 1996. 

évi második Privatizációs (kárpótlási) Törvény alapján mintegy 150 ezer elűzöttet és hadirokkantat 

kárpótoltak, mellyel állandósították azt a negatív szerkezetet, hogy a kis- és közép vállalatoknál 

általánossá vált a dolgozói tulajdon. Még napjainkban is tart az a folyamat, melynek 

eredményeképpen a több százezer kisrészvényes kezében koncentrálódik a tőke. A privatizáció 

másik jellegzetessége, hogy a nyugdíjalapokhoz került a nemzeti tőke 30 %-a. (Račić 2005; Sült 

2006)  

Az állam mind a mai napig részvényes számos vállalatban, s a nemzeti vagyon 40%-a 

közvetlenül, vagy közvetve (nyugdíjalapokon keresztül) még ma is állami kézben van. 2004-ben 

143 vállalkozásban az állam főrészvényes volt, de további 930-ban rendelkezett még 

részvénnyel (ebből 810 vállalkozás esetében részesedése kisebb, mint 25%). Elkészült ugyan a 

tartósan állami (többségi állami) tulajdonban maradó 210 szervezet listája, de a privatizációra váró 

több mint ezer vállalat eladása csak lassan mozdult.122  2006-ban a Horvát Privatizációs Alap 

segítségével 20 állami többségi tulajdonban lévő cég privatizációjára (4 közbeszerzési, 16 

csődeljárással) került sor, illetve 171 olyan vállalatéra, ahol az állam, mint kisebbségi tulajdonos 

szerepelt (131 részvényeik eladásával, 39 csődeljárással). A Horvát Privatizációs Alap 2007. évi 

szeptemberi jelentése alapján még mindig 880 vállalat van állami kézen, melyből 665 vár 

privatizációra. (Government 2007a) Kiemelkedő az állami szerepvállalás a hajógyártás, a 

fémfeldolgozás, az idegenforgalom, a mezőgazdasági kombinátok, a közüzemi szolgáltatások 

és az infrastruktúra vonatkozásában.  

A 2003-2007-es kormányzati ciklus egyik legfőbb feladatának tartotta a privatizáció 

felgyorsítását a Privatizációs Alap segítségével. (Government 2005). A 2008-ban hatalomra 

kerülő új kormánynak a privatizáció terén tapasztaható hiányosságok megoldása szintén 

prioritásai közé tartozik, s célként fogalmazódik meg a magánszektor 70%-os arányának 

elérése. Kiemelt feladat a hajógyártás magánosításának 2010-re történő befejezése, a jelenleg 

hatalmas állami támogatással működő horvát vasút és elektromosipari művek 

veszteségességének megszüntetése és liberalizálása, valamint a versenyhelyzet megteremtése 

                                                 
122 A listán - tőke hiányában veszteséget termelő - 3 hajógyár, 2 acélmű és egy alumíniumkohó mellett a HT 
telefontársaság és az INA további tulajdonhányada, a HEP villamos energiatermelő és elosztó vállalat, számos 
idegenforgalmi objektum, több agrár-ipari kombinát, vagy a zágrábi nemzetközi repülőtér is megtalálható. (Sült Tibor) 
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az energiaszektorban, a postai és telekommunikációs szolgáltatások terén. (Vlade 2008; World 

2008) 

A bankszektor privatizációja lényegében befejeződött. A rendszerváltás után a 

bankalapítási korlátozások megszüntetésével számos új, kisebb pénzintézet jött létre, amelyek 

azonban nem jelentettek igazi vetélytársat, különösen mivel hazai szerény tőkével 

rendelkeztek (1996-ban az 58 kereskedelmi bankból 57 horvát tulajdonú volt). Ma a banktőke 

4%-a, mindössze két kereskedelmi bankhoz kapcsolódva még mindig állami kézen működik. 

A bankok fele (16 bank) a tőke 90,8%-át kezében tartva napjainkban már külföldi tulajdonban 

van. A legnagyobb horvát kereskedelmi bank, a Zagrebacka banka részvényei nagyrészt az 

olasz UniCreditohoz (82%), kisebb részben a német Allianzhoz (14%) kerültek. A hetedik 

legnagyobb bank, a Nova banka 2005-ben lett az OTP szinte száz %-os tulajdona (OTP Banka 

Hrvatska). 2007-ben a horvát bankrendszer 33 bankot ölelt fel, melyből 15 privatizált helyi 

bank, nagyon alacsony (4,9%) törzstőkével. 23 kicsi, 4 közepes és 6 nagy bank123 osztozik a 

piacon, de  a bankrendszer koncentráltságát tükrözi, hogy a két legnagyobb bank az összes 

tőke majdnem felét birtokolja. A külföldi tőke bevonása versenyhelyzetet teremtett, melynek 

hatására a bankbetétek kamatai csökkentek. A banki kölcsönök 40,9%-át a magánszféra 

számára biztosítják általában egy éves, vagy annál rövidebb lejáratú kölcsönök formájában, s 

átlagos időtartamuk alig változott 1999 óta (2,5 – 3 év). (CNB 2007; CNB 2008a) 

4. 7. 7 KÜLFÖLDI TŐKEBEFEKTETÉSEK 

A külföldi tőkebefektetések a kilencvenes évek politikai és gazdasági viszonyai miatt csak 

nehezen érték el az országot. A multinacionális cégek többsége még ma sincs jelen, a vegyes 

tőkével működő vállalatok és a zöldmezős beruházások száma is alacsony. A privatizáció szinte 

csak a bankszektorban és részben a szolgáltatási szektorban zajlott le. Mindezek ellenére a 

tényleges politikai rendszerváltást124 megelőzően a Horvát Nemzeti Bank adatai szerint a 

külföldi tőkebefektetések értéke 6,64 milliárd USD (1 187 USD/fő) volt, mellyel a 

rendszerváltó országok sorában jó helyet foglalt el.  

A külföldi tőkebefektetések 2001 óta folyamatosan – ha nem is nagy mértékben – 

növekedtek –, s  az 1993 és 2006 első féléve közötti időszakban – főként  a privatizáció keretében 

– 12,5  milliárd USD befektetés érkezett az országba. Az 1999 és 2004 között a bankszektorban, 

a telekommunikáció és nagyrészt a közlekedés terén, valamint az energiapiacon megvalósuló 

                                                 
123 A struktúra 2004 óta változatlan. A szakirodalom a kis bankok közé sorolja a piac 1 %-a alatti, közepesek az 
1-5 %-on osztozkodó és nagyok az 5 % feletti részesedéssel bíró pénzintézetek. 
124 Tudjman elnök halála, a HDZ bukása és a koalíciós kormányzat hatalomra kerülése előtti időszak 
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piaci liberalizáció kedvezett a külföldi, elsősorban az EU-ból érkező tőkebefektetéseknek, 

ahol 2004 után ugrásszerű növekedés figyelhető meg. A 2004-2006 időszakban 

megháromszorozódott az FDI összege. Ugyanakkor a külföldi beruházások nagy része néhány 

vállalatra illetve iparágra korlátozódott, így 26,3% a távközlésbe (Croatian Telecom), 21,4% a 

bankszektorba (Riječka Banka, Splitska Banka, Privredna Banka Zagreb) és 14% a 

gyógyszergyártás (Pliva) területére. A többi befektetés a kereskedelembe, illetve a 

szolgáltatás egyéb szektoraiba irányult, de az FDI alig érintette a termelő beruházásokat.  

Az Eurostat és a Horvát Nemzeti Bank adatai alapján a külföldi beruházók listájának 

élvonalában változó sorrendben évek óta Ausztriát, Németországot, Franciaországot, 

Magyarországot, Hollandiát és Olaszországot találjuk.125 2004 és 2005-ben időszakban 

Ausztria vezette a sort, Magyarország pedig a negyedik, illetve második helyre került. 2006-

ban Franciaország ugrott az élre, melyet Ausztria és hazánk követett. (CNB 2008b, Eurostat 

2008a) 

 

4. 6 ábra FDI (millió euró) 1993-2008 első negyedév 
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Kevés a nagy befektető, olyan mint a Telecom, a Siemens, az Ericson, a Banca Commerciale 

Italiana vagy a Bayerische Landesbank, valamint a magyar MOL és OTP. A fordulópontot a 

2002-2003-as év jelenti, amikor az új kormány gazdasági szerkezetváltásra irányuló 

programja bevezetésével jelentősen javultak a vállalatalapítási feltételek Horvátországban. 

(World 2007)  

Ezt támasztja alá a Magyar-Horvát Kereskedelmi Kamara alelnökével, Tóth Tiborral 

történt beszélgetésem is, aki ezen tevékenysége mellett a zágrábi székhelyű Exclusive Konto 

D.O.O vállalat vezetője is. Megállapításai összecsengenek a fenti adatokkal. Kiemeli, hogy 

                                                 
125 Az adatok az EU-25-re vonatkoznak, mivel Bulgária és Románia nem érdekelt a térségben. Az Unión kívüli 
államok közül egyedül az Egyesült Államok FDI beruházásai jelentősek. 
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magyar részről a befektetési kedv évek óta töretlenül emelkedik, ezért vállalkozása 

kifejezetten a magyar befektetőknek kíván ösztönzést adni, valamint cégindításaikban 

segítséget nyújtani. Tekintettel arra, hogy a privatizáció eddig döntően külföldi tőke nélkül 

zajlott le, még mindig bőven vannak privatizációs lehetőségek, s mivel a piacosodás még 

folyamatban van, ez a külföldi tőkebefektetők számára további esélyeket rejt magában. Az 

utóbbi években a külföldi tőke megjelenése felgyorsult, 2006-ban már 2,8 milliárd euró volt, 

több mint duplája az előző évinek. A befektetési kedv további fellendülése várható, ugyanis 

2007-ben megszűntek a jogi különbségek a hazai és külföldi befektetők között, s így 

lényegesen javulnak a cégindítás feltételei (átlagosan 3 hét).126  
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4. 7. 8 A GAZDASÁG SZERKEZETÉNEK ÁTALAKÍTÁSA 

A gazdaság szerkezetének átalakítása már a 90-es években elkezdődött, de a folyamat igazán 

csak 2001 után gyorsult fel, amikor a kormányzat a „Horvátország a 21. században” című 

dokumentumában megfogalmazta stratégiai célkitűzéseit. (Hrvatska 2001) Ebben a 

programban prioritásként jelentkezik a kis- és középvállalatok működésének támogatása, s 

számukra kedvező gazdasági környezet megteremtése. Az ezredforduló óta a kis- és 

középvállalkozások részesedése a GDP-ből folyamatosan növekszik, s 2003-ban már a ezek 

adták a GDP 42,4%-át (a rendszerváltó országokban 55-70%). A KKV-k az összes 

vállalkozás 99 %-át teszik ki, míg a dolgozók 52,%-át foglalkoztatják. Ennek ellenére még 

mindig számtalan gonddal küszködnek és számos jogi, adminisztratív és intézményes 

korlátozás nehezíti működésüket. (Government 2005) 

                                                 
126 Tóth Tibor interjú alapján 
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A kiemelt szerepet betöltő vállalkozások számára nyújtott állami segítség és támogatás (GDP 

3,5%-a), mértéke még mindig tekintélyes és nagyon megterheli a büdzsét, hiszen a nehézipari 

üzemek nagy veszteséggel működnek. 2001-ben Akciótervet fogadtak el, mely szerint az 

állami segítségadás kritériumainak számát megduplázták és megszigorították. (Dubravko 

2004) 

A gazdaság mindezen sikerek ellenére még szerkezeti gondokkal küzd, hiszen a külföldi 

tőkebefektetések elmaradása miatt nem jött létre a modern nagyipar, a meglévő cégek állandó 

likviditási gondokkal küszködnek, s nem képesek még a hazai igények kielégítésére sem, 

nemhogy megfelelő exporttevékenységre. A mezőgazdaság korszerűtlen, a birtokstruktúra 

elaprózott, a termelés rossz hatékonysággal folyik. A 2008-2011 közötti kormányprogram 

szerint továbbra is a bővülő idegenforgalom és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások, a 

közlekedés rendkívül magas szintje jelentheti a versenyelőnyöket az ország számára. (Vlade 

2008) 

4. 7. 9 MUNKANÉLKÜLISÉG 

A kedvező makrogazdasági mutatók ellenére a munkaerőpiac vonatkozásában jelentkező 

problémák megoldása stratégiai feladat. Még mindig igen magas a gazdaságon kívüliek 

aránya, melynek csak egyik összetevője – bár csökkenő tendenciát mutat – a magas 

munkanélküliség. Az alábbi táblázat a munkanélküliség csökkentése terén beinduló kedvező 

folyamatokat ábrázolja. 
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A foglalkoztatottak tekintetében Horvátország egyike a legalacsonyabb mutatókkal 

rendelkező országoknak, a 2007-es adatok alapján a munkakorú (15 év feletti) lakosság 

mindössze 44,1 %-a dolgozik. A munkanélküliek számának emelkedése már az 1980-as évek 

elején elkezdődött és egészen 2000-ig tartott a már korábban meginduló gazdasági fejlődés 

ellenére. A munkanélküliségi ráta az 1996-os 10%-ról 2000-re 16,1%-ra emelkedett, de azóta 

lassú javulás figyelhető meg. A rendkívül magas munkanélküliség egyik fő oka, hogy az 

ország a beruházások és új munkaalkalmak teremtése terén csak nagyon alacsony szintet ér el. 

Javítani kell a termelékenységet is, hiszen ez is jóval alatta marad az uniós átlagnak 

(Horvátországban 21%/fő/jövedelem, EU átlag 35,9%). (World 2003) 

A munkanélküliség az egyes régiókban nagy eltéréseket mutat, különösen magasra szökve 

a határ menti térségekben. A legkevésbé fejlett Vukovar-Srijem megyében a munkanélküliek 

aránya a 2006 márciusi adatok alapján eléri a 31,3%-ot, míg a legjobb mutatókkal Isztria 

rendelkezik, ahol mindössze 8,4%-os a munkanélküliség. (Croatian 2007; Regional 2007) A 

Statisztikai Hivatal adatai azt a problémát is tükrözik, hogy a hosszú távon munkanélküliek 

(több mint 12 hónap) az összes munkanélkülinek a felét teszik ki, és a fiatalok (15-24 év) 

körében szintén nagyon magas az arányuk elérve a 30%-ot (férfiak 28,2, nők 30%-a), 

valamint minden mutató tekintetében lényegesen magasabb a nők, mint a férfiak körében. A 

munkanélküliség csökkentésére a kormányzat Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervet dolgozott 

ki. (Državni 2007; Government 2006b, 2007b, Regional 2007; Croatian 2007; Cenzus 2001) 

Összességében az ország gazdasági teljesítményeit vizsgálva sikerekről és kudarcokról 

egyaránt beszélhetünk. A horvát gazdaság hosszú-idősoros gazdasági teljesítménye (1991-

2007) nagyobb ingadozásai mellett pozitív képet mutat. 2000-től az ország gazdasága 

növekedési pályára állt, a javuló eredmények, a tartósan 4% feletti gazdasági növekedés 

alapján az ország a térség legstabilabb állama. Gazdasági mutatói megfelelnek az uniós 

normáknak, állandósult a gazdasági növekedés és a versenyképesség fokozása. Mindössze 

néhány tartós problémával küszködik, melyek közül kiemelkedik a külkereskedelmi deficit és 

a változatlanul magas munkanélküliség. Gazdasági teljesítőképessége és a működő 

piacgazdaság megteremtése alapján a gazdasági kritériumok relációjában EU-éretté vált. 
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5. A HORVÁT INTEGRÁCIÓ 

5. 1 HORVÁTORSZÁG INTEGRÁCIÓS ESÉLYEI ÉS KORLÁTAI A KILENCVENES 

ÉVEKBEN 

A horvát integrációs folyamatokat két jól elkülöníthető szakaszra lehet osztani. Ketté kell 

választani a kilencvenes éveket, amikor a tudjmani bel- és külpolitika egyaránt hátráltatta az 

ország és az EU közeledését. A második etap az elnök halálával és az új, demokratikus 

kormányzat megválasztásával vette kezdetét, s fő jellemzője a politikai vezetés integráció 

iránti elkötelezettsége. Az alábbiakban ezen két idősík relációjában kerülnek bemutatásra a 

csatlakozási folyamat nehézségei, buktatói és elért eredményei. 

Az 1992. január 15-e után a nemzetközileg is elismert Horvátország fő külpolitikai céljai 

közé már a kezdetek óta az ország euroatlanti integrációja tartozott. Franjo Tudjman elnök 

retorikájában ugyan mindvégig fontos szerepet kapott az Európai Unióhoz való csatlakozás 

gondolata, ugyanakkor az általa hangoztatott horvát nemzeti érdekek ezzel ellentétben álltak, 

s az integrációt ezeknek rendelte alá. Ez a magyarázata annak, hogy az önállóság megszerzése 

után a Tudjman-érában a külpolitikai prioritások megfogalmazásában jelentős változások 

érzékelhetőek. Amíg kezdetben, a függetlenség kivívásakor és az ország nemzetközi 

elismerésekor az európaiságra helyeződött a hangsúly, addig a kilencvenes évek második 

felében egyre kritikusabb hangok hallatszottak, melyek bírálták az EU-t, felrótták, hogy nem 

támogatta megfelelően Horvátországot, melyben az állam Balkánhoz való sorolása 

meghatározó szerepet játszott.  A kilencvenes években a Tudjman által kialakított erős elnöki-

politikai hatalom, az újnacionalizmus és a háború nem kedvezett az euroatlanti közeledésnek, 

ezért a többször is elindult integrációs folyamat újból és újból elakadt. 

A Tudjman nevéhez fűződő, fokozatosan erősödő (főként a sikeres háború megvívása 

után) újnacionalizmus az egyik legfőbb akadályává vált az integrációnak. Ez a szélsőséges 

nacionalizmus, valamint a szerbek ellen elkövetett atrocitások végleg elűzték annak a 

lehetőségét, hogy Nyugaton az országot Közép-Európa felvilágosult részeként kezeljék, sőt az 

államot inkább a balkáni intolerancia élő mementójaként emlegették. Ez csak olaj volt a tűzre 

és a tudjmani nacionalista eszmék további előretöréséhez vezetett. Az elnök szerint 

Horvátország szálka az Unió szemében, mert Zágráb a Közösség támogatása nélkül sikeresen 

vívta meg háborúját és függetlenné vált. Az ellentéteket fokozta, hogy az EU vereséget 

szenvedett Bosznia-Hercegovinában, miközben a megoldásban élenjáró USA és Horvátország 

között szoros kapcsolat alakult ki. A tudjmani retorika ügyesen épített a horvátok nemzeti 

identitására és közép-európaiságára, s azt vallotta, hogy államának a Balkánhoz sorolása nem 
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egyéb, mint a Nyugat bosszúja emiatt. Az Unió elfelejtette, hogy történelmi távlatokban 

Horvátország számára a ”balkáni epizód” csak egy rövid kitérő volt, de ezt megelőzően 

mindig a Nyugathoz tartozott.  

A politikus által szított ellentétek odáig fajultak, hogy az elnök párhuzamot vont a régi 

Jugoszlávia és az EU között mondván, a Közösség Horvátországhoz való viszonya hasonló, 

mint ahogy az egykori Jugoszlávia Zágrábot kezelte, s odáig ment retorikájában, hogy 

egyenlőségjelet von Jugoszlávia és az Unió, Belgrád és Brüsszel között, s a föderális alapon 

szerveződő EU-t a föderális Jugoszláv Szövetségi Köztársasággal azonosította. (Uzelać 1997) 

Tudjman sikereit és népszerűségét bizonyítja a kilencvenes évek győztes háborúja, valamint 

az elnök és a HDZ töretlen választási sikerei. Horvátország, mint új állam létezésének első 

négy évében véres, a területén lezajló háború részese volt, s ez sokakban – nem csak az 

országban, hanem szerte a kontinensen – azt az érzetet keltette, hogy Európa magára hagyta, s 

nem tett semmit, sem a konfliktus megelőzésére, sem megállítására. Az elhúzódó háború 

tovább gerjesztette az indulatokat és a résztvevők radikalizálódásához, a nacionalizmus 

megerősödéséhez vezetett. 

Így az ország a Tudjman-éra alatt nemzetközileg teljesen elszigetelődött, melyet 

szemléletesen érzékeltet Horvátország körülményes csatlakozása a demokratikus intézmények 

működését és az emberi jogok érvényesülését ellenőrző Európa Tanácshoz. Az állam 1992. 

május 4-én különleges vendég-státust kapott a szervezetben, mely szerint a Sabor öt tagú 

küldöttséggel képviseltethette magát az Európa Tanács Parlamentjében, valamint Jugoszlávia 

utódállamaként tíz konvenció munkájába is bekapcsolódhatott. Horvátország azonban teljes 

jogú tagságot szeretett volna, s úgy tűnt törekvéseit siker koronázza, ugyanis az Európa 

Tanács 1992. december 10-i határozata lehetőséget adott az erre vonatkozó eljárási folyamat 

megkezdésére. A feltétel az volt, hogy tiszteletben kell tartania az alkotmányban foglalt 

demokratikus jogszabályokat és szabadságjogokat, az ellenzék és a kisebbségek jogait, illetve 

a sajtószabadságot. A háborús körülmények nem kedveztek ezen kérdések megoldásának, sőt 

még napirendre tűzésének sem, s mivel ezekben az ügyekben nem történt előrelépés, így a 

csatlakozás is lekerült a napirendről. (Benko 1997, Szilágyi 2002c)  

A Daytoni Egyezmény megkötése után ismét felvetődött a kapcsolatok szorosabbra 

fűzésének lehetősége. 1996. március 15-én a horvát köztársasági elnök, Franjo Tudjman és a 

házelnök Vlatko Pavleti aláírták azt a dokumentumot, amelyben kötelezettséget vállaltak a 

vitás kérdések megoldására. A legtöbb esetben ez a lépés a teljes jogú taggá válás utolsó 

aktusa, de Horvátország esetében nem ez történt. 1996. április 24-én az Európa Tanács 

megszabta a tagfelvétel feltételeit – s szokatlan módon nem kevesebb, mint 22 kitétel 
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szerepelt a listán –, melyeknek teljesítésére egy éves haladékot adott. A parlamenti közgyűlés 

azonban hiába javasolta a felvételt, és hiába tanácsolta a Miniszteri Bizottságnak annak 

támogatását, az – a szervezet történetében először – elutasította. Végül hosszas viták után a 

Bizottság július 2-án megadta támogatását, s Horvátország 1996. november 6-án mégis az 

Európa Tanács teljes jogú tagja lett. (Szilágyi 2002c; Szabó 2005, Grubisa 2007)  

A Közösség felé vezető út legalább ilyen göröngyös a kilencvenes években. Ennek 

legszembetűnőbb jelei a Kereskedelemről és Gazdasági Együttműködésről szóló 

Megállapodás és az ország PHARE programból való részesedésének többszöri elhalasztása. 

Előbbi nem volt előzmények nélküli, mert az EK és Jugoszlávia között 1980. április 2-án 

megkötött megállapodás (1983. április 1-én lépett hatályba) Jugoszlávia széthullása után, 

1991. november 25-én érvényét vesztette, habár megújítása több alkalommal is napirendre 

került. 1992 májusában a Bizottság javasolta a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek, hogy a 

PHARE segélyprogramot terjesszék ki Horvátországra (és Szlovéniára), de a Parlament ezt 

elutasította, s egészen a háború végéig nem is másította meg döntését. 1995 elején azonban 

úgy tűnt, hogy rendeződik az Európai Unió és Horvátország viszonya. 1995 júniusában 

elkezdődtek a tárgyalások a Kereskedelemről és Gazdasági Együttműködési 

Megállapodásról127, melyek azonban elakadtak a horvátok által 1995 júliusában a Krajinában 

elindított katonai offenzíva miatt, s csak a háború után kerültek ismét napirendre. (Sanader 

1999; Maresceau 1996)  

Ugyanez ismétlődik meg a PHARE esetében is. A Tanács 1995. június 12-i döntése 

értelmében az állam részese lett a PHARE programnak is, melyben nem kis szerepe volt a 

horvát PHARE koordinátornak, Zlatko Matešának, aki 1995. július 27-én Horvátországban 

fogadta az Európai Bizottság PHARE programért felelős vezetőjét. Ezt követően Brüsszelben 

a Hans van den Broek megbízottal való találkozó eredményeként aláírásra került a PHARE 

Program Keretmegállapodása. Amikor azonban Horvátország megindította a szerbek elleni 

támadását, az Európai Unió azonnal, vagyis augusztus 4-én felfüggesztette a PHARE pénzek 

folyósítását és befagyasztotta az Együttműködési Megállapodásról szóló tárgyalásokat is. 

(Samardžija 2000) Innentől kezdve folyamatosan romlottak az Európai Unió és Horvátország 

közötti kapcsolatok. Horvátország azon kevés államok egyike volt, amely a 90-es években ezt 

a rövid időt leszámítva nem részesült a PHARE programból. 

Tovább rontotta a helyzetet, hogy Tudjman nyíltan bírálta az Unió 1997 áprilisában 

megjelentetett a Nyugat-Balkánra vonatkozó Regionális Közelítési politikáját. Az egész 

                                                 
127 A Kereskedelemről és Gazdasági Együttműködésről szóló Megállapodás nem azonos az ekkor (1993-1995 
között) a közép- és kelet-európai országokkal és Szlovéniával megkötött Európai Megállapodásokkal.  
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politika, de leginkább a Nyugat-Balkán koncepció teljesen elfogadhatatlan volt számára, 

hiszen az összekapcsolta országát a volt Jugoszlávia tagállamaival és Albániával ahelyett, 

hogy lehetővé tette volna a közeledést a csatlakozási tárgyalásokat éppen megkezdő közép- és 

kelet-európai államokkal. Az a paradox helyzet állt elő, hogy az a Tudjman-féle radikális 

nacionalizmus, mely sikeresen elszakította Horvátországot Jugoszláviától, a kilencvenes évek 

második felében visszájára fordult és visszataszította ebbe a térségbe. Az évtized elején az 

ország Tudjman vezetésével elérte látszólagos szuverenitását és területi integritását, de az ezt 

ideológiailag megalapozó nacionalizmus egyre inkább elszigetelte az államot, s a 

függetlenség fontos elemei de facto nem léteztek. A helyzet extremitását tükrözi, hogy 

Tudjman válaszként az EU Regionális Közelítési politikájára Alkotmány-kiegészítést hajtott 

végre (141. cikk), s ez megtiltotta az ország részvételét olyan szervezetekben, melyek 

Jugoszlávia újjáélesztéséhez vezethettek volna. Ezt erősíti a Tito retorikájához128 hasonló 

elemeket tartalmazó egyik legutolsó (1999. július 1.) vele készített interjú: „Nem akarunk 

semmiféle fajta balkáni integrációs folyamathoz csatlakozni és nem fordulhat elő, hogy bárki 

is bábáskodhasson felettünk.”129 (Jović 2006) 

A Közösség és Horvátország viszonya mindezek hatására rendkívüli módon elhidegült. Az 

EU 1998-ban megismételte az állammal szemben sokszor elhangzott kritikákat, többek között 

bírálta az emberi jogok és a média helyzetét, a menekültek visszatérésének ütemét, kifejezte a 

választási törvénnyel és a bankrendszer megváltoztatásával való elégedetlenségét, s hiányolta 

az ország részvételét a regionális együttműködésekben. Ezek miatt ismét elnapolta mind a 

Stabilitási Megállapodás, mind a PHARE program aláírását, sőt a fenyegetéstől sem riadt 

vissza, ha nem történik előrelépés a kifogásolt kérdésekben. Többek között 1998 tavaszától 

többször is szóba került azon, még Jugoszláviával megkötött gazdasági megállapodások 

felmondása, melyek előnyeit Horvátország is élvezhette, sőt kereskedelmi szankciók 

bevezetését is lebegtették.  

Néhány területen ugyan történt némi előrelépés, de a horvát kormány inkább az 

időhúzásra rendezkedett be. A leglátványosabb intézkedések közé sorolhatóak az uniós 

csatlakozást elősegítő intézetek létrehozása – IRMO (Institut for International Relations)130, 

Európa-Ház, Horvát Európa Mozgalom –, valamint rendezvények szervezése és kiadványok 

                                                 
128 Tudjman elnök 1967 előtti kapcsolatai Titóval segítették abban, hogy „új Titónak” titulálja önmagát, s 
Titóhoz hasonlóan olyan vezetőnek, aki képes az ország stabilitását oly módon biztosítani, hogy közben a 
nagyhatalmakat kijátsza egymás ellen. Nem ő az egyedüli vezető a Balkánon, aki Titó örökösének tartotta magát, 
ugyanis Slobodan Milošević 1986-89 között hasonló megnyilvánulásokat tett. 
129 Az interjú eredetileg a Croatia Weekly lapban jelent meg. 
130 Az intézet az uniós csatlakozás legfőbb kutató- és szakértői központja, mely 1996-tól IMO néven működik, s 
2007-ben itt folytattam kiterjedt kutatásokat. 
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szerkesztése. A legfőbb lépésnek az 1998-ban létrehozott „Európai Unió Hivatalát” 

tekinthetjük, melyet Ljerka Mintas Hodak, a kormány alelnöke irányított. A Hivatal feladata 

az volt, hogy érzékeltesse a kormány integráció irányába tett erőfeszítéseit, tájékoztasson ezen 

folyamatokról és végül, hogy összehangolja a kormány és az államigazgatási szervek 

integrációs tevékenységét. A Hivatal valójában az európai uniós csatlakozással kapcsolatos 

két intézmény, a Minisztertanács és az Európai Integráció Koordinációs Tanácsa munkáját 

hivatott segíteni. 1999-ben összeállított egy igen részletes tájékoztatót arról, hol is tart az 

ország az integrációs folyamatban a politika, a gazdaság és a jogharmonizáció kérdésében. 

Tevékenysége azt tükrözi, hogy a kormányzat előkészítette a tárgyalásokat, s ezzel 

magyarázhatjuk azt, hogy a 2000-ben megválasztott új vezetés miért tudott olyan gyorsan 

eredményeket felmutatni. (Szilágyi 2002c)  

A horvát külpolitika és érdekérvényesítés meglehetősen gyenge volt, s a kilencvenes évek 

végén nem hivatalos elszigeteltség és be nem jelentett szankciók (csendes szankciók) vették 

körül. Horvátország úgy ért az évtized végére, hogy nem volt semmilyen hivatalos 

megállapodás közte és az Európai Unió között. Ez az izoláció, a tárgyalások többszöri 

elhalasztása, az uniós nyomásgyakorlás különféle formái egyre világosabbá tették, hogy az 

integráció legfőbb akadálya nem az évtized elején vívott háború, hanem az ország politikai 

berendezkedése, s amíg Tudjman elnök és a HDZ lesz hatalmon, addig elképzelhetetlen a 

közeledés.131 (Jović 2006) 

Jelzésértékűek Peter Semnebynek, az OSCE misszió vezetőjének szavai, mely szerint 

„Horvátországnak legelőször meg kell változtatnia önmeghatározását. Az országnak kelet felé 

nem elválasztó falként kellene funkcionálni, ellenkezőleg híd szerepet kell betölteni.”132  

A kilencvenes évek második felében az egyik legfájdalmasabb kérdés a jugoszláviai 

háborús bűnök kivizsgálására l995-ben létrehozott hágai Nemzetközi Törvényszék (UN 

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in the Hague = ICTY) azon 

követelése volt, mely ítélkezési jogot formált magának a horvát háborús bűnösök (horvát 

megítélés szerint hősök) elleni fellépésre és ítélkezésre. Tudjman azonban mindenfajta 

együttműködést visszautasított, ezért 1999-ben az ICTY elveszítve türelmét az ENSZ-hez 

fordult és szankciókat sürgetett Horvátország ellen. A fenyegetettség kilendítette a helyzetet a 

holtpontról, s megtörtént az első háborús bűnös, Mladen Naletilić Tuta kiadása, de a kérdés 

                                                 
131 Damir Grubisa, Radovan Vukadinović és Antun Dujmović Krševan interjúk alapján. 
132 Az idézet Ágh Attila Magyarország az Európai Unióban, Az aktív Európa-politika kezdetei című munkájából 

származik. 
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megoldása még a Tudjman halála utáni politikai változások tükrében is nagyon lassan és 

nehézkesen ment. (Szilágyi 2002c) 

5. 2 A 2000 UTÁNI INTEGRÁCIÓS FOLYAMATOK ELSŐ ÁLLOMÁSA, A 

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI FOLYAMAT 

Horvátországnak a 90-es évek elszigeteltségéből csak 2000-ben sikerült kitörnie. A fordulat 

hátterében Tudjman elnök halála állt. A 2000 januárjában megtartott választásokon 

megbukott a HDZ is, majd a Horvát Szociáldemokrata Párt (SDP) vezette baloldali koalíció 

alakított kormányt, élén Ivica Račan miniszterelnökkel. A belpolitikai váltás kivezette az 

országot a nemzetközi elszigeteltségből, és kedvezően hatott az euroatlanti integrációra, annál 

is inkább, mert ez lett Zágráb legfőbb külpolitikai célja, és az állam jövőjét a kibővülő 

Európai Unióban és NATO-ban képzelték el.  

A külpolitikai irányváltás keretében keletről nyugatra fordították figyelmüket, s ahelyett, 

hogy Belgráddal vetélkedtek volna a régióban betöltendő vezető szerepért és Bosznia-

Hercegovináért, inkább konstruktív szerepet vállaltak a térségben és megkezdődött a 

kapcsolatok kiépítése a szomszédos államokkal.  Az a jugoszláv érából örökölt és Tudjman 

által is életben tartott elképzelés, hogy Horvátországnak továbbra is egyenlő távolságot kell 

tartania mind a nyugattal, mind a kelettel lekerült a napirendről, és egyértelmű Európa-párti 

politizálás vette kezdetét. Nem is akármilyen intenzitással, s az egymást viharos gyorsasággal 

követő eseményekből az tűnik ki, hogy az ország be kívánta hozni a kilencvenes években 

elvesztegetett időt.  

A gyorsan realizálódó eredményekben meghatározó szerepet játszott, hogy a 

kormányzatok (a 2000-2003 közötti időszakban a Szociáldemokrata Párt és Ivica Račan 

vezette két kormány, majd a 2004-ben és 2007-ben hatalomra jutó megreformált HDZ, Ivo 

Sanader irányításával) a külpolitika stratégiai pontjának tekintették az uniós csatlakozást, sőt 

ebben a kérdésben „nagykoalíció” jött létre, hiszen zömében még az ellenzéki pártok 

támogatására is számíthattak.  

Az integrációs folyamatok gyors megindulását és sikereit Horvátországban két tényező is 

erősítette. Egyik oldalon a parlamenti pártok – bár erőteljes, kormányválsággal is fenyegető 

belpolitikai összeütközések zajlottak – megerősítették integrációs elkötelezettségüket, így a 

csatlakozás kérdése nem vált a mindennapi politikai csatározások áldozatává. Másrészt 

rendkívül nagy volt az ország EU-csatlakozásának belső támogatottsága, s egy 2000 végén 

lezajló közvéleménykutatás adatai alapján a megkérdezettek 79%-a támogatta, míg csak 9% 
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ellenezte azt. (Ministry 2001) Mindez természetesen nem lett volna elég, ha az Unió részéről 

nem találkozott volna teljes egyetértéssel az ország integrálása. 

Az új parlament 2000. február 5-én, megalakulása után szinte azonnal döntést hozott az 

Európai Integrációs Ügyek Minisztériumának felállításáról. A február 8-án elfogadott 

kormányprogram szerint az ország külpolitikai prioritása az euroatlanti integráció, s ennek 

érdekében a program számos olyan probléma megoldását tartalmazta, amelyek korábban a 

csatlakozás útjában álltak. Az sem véletlen, hogy az Európai Bizottság elnöke, Romano Prodi 

már 2000. január 14-én Zágrábba utazott, és biztosította a horvátokat arról, hogy „országuk az 

európai család tagja”. (Ministry 2000)  

Február 14-15-én az Európai Bizottság Brüsszelben fogadta a horvát kormányfőt, a 

külügyminisztert és az európai integrációs ügyek miniszterét, s döntés született az Európai 

Unió és a Horvát Köztársaság Közös Konzultációs Munkacsoportjának felállításáról. Ennek 

alátámasztására a Bizottság delegációja már március 9-én megnyitotta horvátországi hivatalát, 

melynek elsődleges célja a Stabilizációs és Társulási Megállapodásról szóló tárgyalások 

megkezdésének elősegítése és felgyorsítása. (Ministry 2006)  

Az Európai Bizottság 2000. május 24-re elkészítette azt a tanulmányt, mely szerint 

Horvátország felkészült a tárgyalások megkezdésére. (COM 2000) Közben a horvát kormány 

kidolgozta az Unióval folytatandó tárgyalások irányelveit, s valóban számos kényes 

kérdésben jelentős előrelépés történt. A Sabor kinyilvánította a hágai Törvényszékkel való 

együttműködési készségét, megkezdte a háborús bűnösök felelősségre vonását, és jelentős 

összegeket különített el a menekültek hazatérésének segítésére, valamint előrelépés történt a 

regionális együttműködések terén is. Zágráb 2000 nyarán szabadkereskedelmi megállapodást 

kötött Montenegróval és megállapodott Bosznia-Hercegovinával a két külügyminisztérium 

együttműködéséről. 

Legalább ilyen gyorsasággal alakultak az ország NATO kapcsolatai. 2000. május 25-én 

Horvátország tagja lett a Partnerség a Békéért kezdeményezésnek, mely elindította a NATO-

csatlakozás felé vezető úton. Mind a NATO, mind az Európai Unió részéről egyértelmű volt a 

közeledés és már ekkor megfogalmazásra került, hogy miért fontos számukra az ország 

integrálása. A két szervezet retorikájában ma is első helyen szerepel, hogy Horvátország a 

térség stabilitásában kiemelkedő szerepet játszhat.133 Ezt támasztja alá Mladen Andrlić 

nagykövet, a Horvát Külügy- és Európai Integrációs Minisztérium Diplomáciai 

Akadémiájának igazgatója 2008. március 18-án tartott magyarországi előadása, mely szerint 

                                                 
133 Rábai Zsolt interjú alapján 
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Horvátország nem a biztonságpolitika „tárgya”, hanem alkotója kíván lenni a térségben. 

Ebben a minőségében nem csak az EU és a NATO munkájában szeretne részt venni, hanem 

globális fejlesztési projektekben, nemzetközi segélyszervezetek munkájában, az ENSZ 

nemzetközi békemisszióiban is. (Andrlić 2008) 2000-ben George Robertson NATO főtitkár 

véleménye szerint „a horvát eset bebizonyítja, hogy egy ország nem szükségszerűen marad a 

történelem áldozata, s a horvát példa mintegy jeladás a szerbiai ellenzéknek.” Hasonló, a 

biztonságpolitikai aspektust alátámasztó nyilatkozatot tett Javier Solana is: „a horvát politikai 

változások pozitív jelzést adhatnak Bosznia-Hercegovina számára”. (Jović 2006) 

A kormányváltást követő politikai változások kiváló alapot szolgáltattak arra, hogy 

Horvátország adhatott otthont a 2000. november 24-én megnyíló Zágrábi Csúcsnak, melyre a 

15 tagállam vezetőin kívül meghívást kapott az öt nyugat-balkáni állam is. Damir Grubisa 

professzor szerint Horvátország és az EU kapcsolatai több alkalommal is egyedülállóan 

alakultak, melynek első jele éppen a Zágrábi Csúcs volt, hiszen soha nem fordult még elő a 

Közösség történetében, hogy nem uniós tagállamban tartottak csúcstalálkozót.  

A csúcs Horvátország számára azért is kiemelkedő szerepet töltött be, mert ekkor vette 

kezdetét a tárgyalási folyamat a Stabilitási és Társulási Megállapodásról.134 Az aláírásra 2001. 

október 29-én került sor, s a megállapodást a horvát parlament 2001. december 5-én, az 

Európai Parlament pedig december 12-én ratifikálta. Ezzel Horvátország és az Európai Unió 

között először jött létre szerződéses viszony, melynek életbe lépésére azonban még hosszú 

ideig – 2005. február 1-ig – várni kellett, hiszen minden tagállam ratifikációjára szükség volt, 

s az Unió éppen történetének addigi legnagyobb mértékű bővítésével volt elfoglalva. Az 

egyezményhez csatolt klauzulában megfogalmazták, hogy az ország elnyerte az EU-tagság 

potenciális jelöltjének státuszát. (COM 2001b)  

Az SAA életbe lépéséig Ideiglenes Megállapodás megkötésére is sor került (2002. március 

1-én), melynek legfőbb célja volt, hogy megkönnyítse a kereskedelmi kapcsolatokat 

Horvátország és az Unió között. (COM 2001c)  

A tudjmanista ellenzék, valamint több veteránokat tömörítő csoportosulás és szervezet 

élesen bírálta a kormányt a Zágrábi Csúcs és az SAA miatt, mely szerintük visszavezette az 

országot a Balkánra. A HDZ parlamenti csoportján és a zömében még kezükön lévő médián 

keresztül, valamint a titkosszolgálat, a rendőrség, a bíróság és a hadsereg – melyek reformjára 

2003-ig nem került sor, így ezek irányításuk alatt maradtak – segítségével képesek voltak 

erőteljes ellenkampányt folytatni. Természetesen mindezzel megakadályozni nem, de lassítani 

                                                 
134 Damir Grubisa interjú 
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tudták az átalakítási folyamatot, s tevékenységük nagy mértékben visszavetette  az ICTY-vel 

való együttműködést – mellyel kapcsolatban az EU részéről is nagy nyomás nehezedett a 

kormányzatra, sőt a Közösség lelassította az SAA ratifikációs folyamatát is –, és a szerb 

menekültek visszatérését, mely belpolitikai-, illetve kormányválságot eredményezett.  

A krízis kialakulásában jelentős szerepet játszott a Račan-kabinet második legerősebb 

pártjának, a Szociálliberális Pártnak a közeledése az új-tudjmanista ellenzékhez, s a kormány 

2002 júliusában lemondásra kényszerült. Újjáalakulásakor már csak négypárti koalíciós 

kormányzat alakult, de a viták a reformok sebességét és az euroatlanti csatlakozást illetően 

tovább folytatódtak a kormányon belül, most már az SDP és a konzervatív Parasztpárt között, 

s ez a 2003. évi novemberi választásokon a baloldal vereségét eredményezte. Mindezt 

megsínylette az uniós támogatottság is, mert a Račan-kormányzat (2000-2003) idején az 

Európa-pártiak aránya 77%-ról, 73%-ra csökkent, míg az ellenzők száma éppen 

megduplázódott, 8,3-ről 16,3 %-ra növekedett. (Sošić 2007) 

Az SAA aláírása utáni időszakban – mint azt a Bizottság jelentései is alátámasztják – 

jelentős előrelépés történt számos korábban kifogásolt kérdésben, így a kisebbségek jogaival 

és a médiareformmal kapcsolatban. Az időközben csatlakozási kérelmét is benyújtó ország 

számára a legfőbb feladatot azonban továbbra is az ICTY-vel való teljes együttműködés, a 

menekültek visszatérése, valamint az igazságszolgáltatás reformja jelentette. A feltételek 

teljesítése kapcsán döntő jelentőségű, hogy a horvát kormány 2002. december 12-én elfogadta 

az első – utána pedig évente megjelentette a következő esztendőre vonatkozó – „Nemzeti  

program Horvátország európai uniós integrációjáról” című dokumentumát. A Nyugat-Balkán 

térségében Horvátország volt az első állam, mely az integráció ezen fokán, a csatlakozás 

benyújtása előtt olyan programmal rendelkezett, mely előirányozta a jogharmonizáció pontos 

menetrendjét, és az évente megvalósításra kerülő jogharmonizációs lépéseket. (Government 

2002) 

Az integrációs folyamat második szakaszában tapasztalható kezdeti lendület mindezen 

sikerek ellenére alábbhagyott, s ebben szerepet játszott az SAA ratifikációjának elhúzódása is. 

Horvátország ugyanis meglehetős türelmetlenséggel sürgette az Uniót, hiszen szerette volna 

behozni a Tudjman-érában elvesztegetett időt. Zágráb körültekintve azt látta, hogy a közép- és 

kelet- európai rendszerváltó országok megelőzték az integrációs folyamatban annak ellenére, 

hogy néhány állam több szempontból is jóval fejletlenebb volt a nyugat-balkáni államnál.  

A 2000-ben elinduló gyors közeledésnek köszönhetően Horvátország kezdetben arra 

számított, hogy a 2004-es csatlakozásban lemaradó Romániával és Bulgáriával együtt lehet az 

Unió tagja. Ugyanakkor az országban lezajló politikai, társadalmi és gazdasági változások 
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uniós elismerése, valamint a két kelet-balkáni állammal való összehasonlításban érezhető 

fölénye kontraproduktívvá tette az integrációt. Zágráb elbízta magát, úgy érezte nem 

szükséges a 2000 utáni hasonló intenzitással folytatni és gyorsítani a belső átalakítást, ezért a 

reformfolyamatok érezhetően lelassultak. Valójában tehát nem lehet csak a korábban vázolt 

uniós hezitálással és a Közösség problémáival magyarázni Zágráb lemaradását – mint azt a 

horvátok előszeretettel hangoztatják – hanem emellett legalább annyit nyomott a latba a 

horvát hozzáállás, a reformok lassuló pályára kerülése. Ugyanezt látom megismétlődni 

jelenleg a tárgyalási folyamatokban, melynek felgyorsítása, a feltételek teljesítése elsősorban 

Horvátországon múlik, s Zágráb mintha nem lenne túlságosan lelkes a feladatok elvégzése 

terén. Ezen véleményemet a Györkös Péterrel folytatott beszélgetésem is alátámasztja.135 

Ebből a 2003-2004-ben kialakuló hullámvölgyből az SAA életbe lépése, valamint a 

küszöbön álló csatlakozási tárgyalások vonzereje jelentette a kiutat, s ezt a történések ismételt 

felgyorsulása követte. 

5. 3 SIKEREK ÉS KUDARCOK A CSATLAKOZÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁTÓL A 

TÁRGYALÁSOK KEZDETÉIG 

Horvátország a 2000 óta véghezvitt reformok tükrében felette áll a Nyugat-Balkán többi 

államának, s ezért mint egyedüli ország, mely megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat, 

előfutára lehet a térség integrációjának, példaként szolgálhat a többi SAP ország számára. A 

horvát retorikában visszatérő elem ennek hangoztatása, s az Unióval való kommunikáció 

során is többször megerősítésre került, hogy az ország csatlakozása elősegítheti a régió 

felzárkóztatását. Horvátország az első nyugat-balkáni állam, mely 2003. február 21-én 

hivatalos csatlakozási kérelmet nyújtott be az Európai Unió Tanácsának soros elnökségéhez, s 

tette ezt akkor, amikor az SAA még nem lépett életbe.  

Ez a lépés nem egyedülálló az EU történetében, hiszen a keleti bővítés kapcsán 4 ország, a 

Balti államok és Szlovénia is a Csatlakozási Partnerség előtt kérte felvételét. Az eseményre 

olyan körülmények között került sor, amikor Hollandia és Anglia még nem ratifikálta az 

SAA-t, s az országban küszöbön állt az újabb választás. Növelte az Európai Unió 

bizonytalanságát a horvát választás kimenetele, melyet végül az a HDZ nyert meg, mely az 

előző évtizedben a legfőbb gátja volt a közeledésnek, illetve az ICTY-vel való 

együttműködésnek. A miniszterelnök Ivo Sanader azonban hamar eloszlatta a kételyeket, 

kinyilvánítva euroatlanti elkötelezettségét. A Der Spiegelnek adott egyik legelső interjújában 
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saját pártjáról a következőképpen nyilatkozott: „A HDZ nem tekinthető a Tudjman-féle 

irányzat örökösének, ez egy megreformált, demokratikus, jobbközép párt, mely ugyanakkor 

elismeréssel adózik a volt elnöknek a horvát függetlenség kivívásában.” (Der Spiegel 2003) 

Koalíciós partnereinek megválasztásával is alátámasztotta a változásokat, hiszen szövetségre 

lépett a Szociálliberális Párttal (az első Račan-kormány második legnagyobb pártja), 

megnyerte a kisebbségek támogatását,  majd 2003. december 19-én koalíciós megállapodást 

írt alá a Független Demokratikus Szerb Párttal, megígérve a szerb menekültek visszatérésének 

támogatását. Az egyetlen női minisztert kivéve a Sanader-kormány „egypárti” testület volt, s 

ez, valamint az integráció kérdésében a kormánypártok és az ellenzék közötti teljes egyetértés 

lehetővé tette a csatlakozás felgyorsítását. (Sošić 2007) 

A horvát sikereket erősíti Gunther Verheugen, az Európai Bizottság bővítési biztosa 2003. 

november 13-án Zágrábban tett látogatása, ahol nyilatkozatában a horvátok erőfeszítéseit 

kiemelve hitet tett amellett, hogy „Horvátország, amint teljesíti a feltételeket, azonnal 

csatlakozhat az Unióhoz, és nem kell bevárnia a Nyugat-Balkán többi államát.” (Verheugen 

2003) 

A csatlakozási kérelem benyújtása után a Tanács 2003. április 14-én felkérte a Bizottságot, 

hogy kezdje meg a Horvátország kérelmével kapcsolatos véleményének kidolgozását, s ezt 

követően a menetrend hasonló volt a keleti bővítéshez. Az Európai Bizottság 2003. július 10-

én eljuttatta a horvát kormányhoz a 4560 kérdést tartalmazó kérdőívét, melyet Horvátország 

2003. október 9-ig megválaszolt (mintegy 10 000 oldalon). Ennek alapján a Bizottság 2004. 

április 20-án pozitív ország jelentést (avis) adott az országról, elemezve a jelölt helyzetét, 

rámutatva az elért eredményekre, javaslatokat fogalmazott meg számára.  

Az avis legfőbb megállapításai szerint Horvátországot működő demokrácia, stabil 

intézményrendszer, jogállamiság, középtávon az Európai Unióban uralkodó versennyel 

megbirkózni képes, működő piacgazdaság jellemzi és jól látható a megkezdett reformok 

folytatása. A jelentés ugyanakkor aláhúzta, hogy a csatlakozásig Zágrábnak még több feltételt 

teljesítenie kell, főként a közösségi vívmányok átvétele tekintetében, valamint az ICTY-vel 

történő teljes együttműködést illetően. A vélemény szerint az országnak további lépéseket kell 

tennie az áruk és szolgáltatások szabad áramlása terén, a versenyképesség fenntartásában, a 

mezőgazdaság problémáinak megoldásában, az adórendszer modernizálásában, a 

munkanélküliség csökkentésében, az információs technológia elterjesztésében, a regionális 

politikában és az igazságügy reformjában, s az avis kiemelte az állam elmaradottságát a 

környezetvédelem tekintetében. Mindezen kifogások ellenére a jelentés alapvetően pozitív 
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véleményt adott az országról, s javasolta, hogy kezdődjenek meg Horvátországgal a 

csatlakozási tárgyalások. (COM 2004b; Ministry 2006)  

2004. június 18-án az Európai Tanács jóváhagyta a Bizottság javaslatát, s döntés született 

Horvátország tagjelölti státuszáról és a csatlakozási folyamat megindításáról azzal a 

feltétellel, hogy teljeskörűen együttműködik a hágai Nemzetközi Törvényszékkel. A tagjelölti 

státusz több szempontból is döntő jelentőségű a horvát integrációs folyamatban. Először is 

visszajelzés arról, hogy az ország jól haladt, és jelentős eredményeket ért el a reformok és az 

SAA teljesítése terén, s ez lendületet adott a további lépéseknek, melyekhez ráadásul ezután a 

Közösség is hozzájárult az előcsatlakozási alapokon keresztül. Másodszor, tekintettel arra, 

hogy az egész régió legfőbb külpolitikai célkitűzése az uniós csatlakozás, a horvát siker 

motiváló tényezőként hatott a térség államainak reformfolyamataira. Horvátország 

bebizonyította, hogy azon erőfeszítések, melyeket a kritériumok teljesítése során tettek, 

kifizetődőnek bizonyultak, s ez pozitív üzenettel bírt a szomszédos államok felé is. A horvát 

tagjelöltség fontos mérföldkő az Unió nyugat-balkáni politikájának igazolásában is, hiszen 

igazolta a Stabilizációs és Társulási Folyamat működőképességét, azt, hogy a SAP összekötő 

híd lehet a térség államainak integrációs stratégiája és a bővítési folyamat között. A SAP 

betöltötte azt a szerepét, mely lehetővé tette új tagjelöltek kiválasztását, és alátámasztotta 

azon alaplevek jogosultságát, mint az egyéni teljesítmény, a differenciálás és az utolérés 

lehetősége.136 (Samardžija 2003) 

A tagjelöltséggel szinte egyidejűleg, 2004. szeptember 13-án az Európai Unió Tanácsa 

felajánlotta az országnak az Európai Partnerséget is, melynek keretein belül meghatározásra 

kerültek a csatlakozásra történő felkészülési időszak rövid- és középtávú prioritásai, majd 

2004. október 6-án a Bizottság elfogadta Horvátország Előcsatlakozási stratégiáját, ám ebben 

nem tett említést az ország felvételének várható időpontjáról. Erre az Európai Tanács 2004. 

december 16-17-i ülésén került sor, s a döntés értelmében a csatlakozási tárgyalások 2005. 

március 17-én kezdődhettek volna meg, melynek legfőbb feltétele továbbra is az ország teljes 

mértékű együttműködése lett volna a hágai Nemzetközi Törvényszékkel 

A háborús bűnösök problematikája rendkívül kényes kérdés Horvátországban. Egyik 

oldalon az uniós csatlakozás mellett kiálló vezetésre hatalmas nyomást gyakorolt az ICTY, 

míg a másik oldalon a HDZ támogatói, a veteránok, de a lakosság jelentős része is mindent 

elkövetett, hogy az általuk háborús hősnek tartott katonai vezetők ellen ne lépjen fel a 

kormány. Ezen kettős nyomás miatt húzódott a kérdés tényleges megoldása. 2001. június 8-án 

                                                 
136 Damir Grubisa, Visnja Samardžija és Antun Dujmović Krševan interjúk alapján 
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vádemelés történt Ante Gotovina, majd 2002. augusztus 23-án Janko Bobetko ellen, de a 

hatalmas belső felzúdulás és az újra egyesülő tudjmanisták miatt a kormány nem mert azonnal 

cselekedni, s ez lehetőséget adott Gotovina  illegalitásba vonulására. A horvát vezetés így 

2002 novemberében azt jelentette az ICTY-nek, hogy nincs lehetősége a tábornokot 

letartóztatni. A tartózkodási hely ismeretének hiányában Horvátország engedélyezte külföldi, 

többek között az angol titkosszolgálat működését az állam területén az ICTY által koordinált 

akcióterv részeként. Végül a tábornok elfogására csak 2005. december 8-án, spanyol 

területen, a Kanári-szigeteken került sor.137   

Legalább ennyire problémás volt Janko Bobetko esete, aki második világháborús hős volt, 

1991-ben ő szervezte meg a horvát hadsereget, s maga a miniszterelnök is elismerte háborús 

érdemeit, ezért a kiadatás helyett védelmébe vette. Bobetko letartóztatására végül nem került 

sor, mert 2003 májusában meghalt, de ezen esetek, valamint a kormány kezdeti 

tanácstalansága és késlekedése lelassította az integrációs folyamatokat, s ez állt a hátterében 

az SAA rendkívül hosszú ideig tartó ratifikációjának és a tárgyalások elnapolásának. A gyors 

cselekvés hiánya az Unió számára jelzésértékű volt, azt üzente, hogy még nem fejeződött be a 

horvát társadalom átalakulása és megtisztítása a tudjmanista erőktől. (Jović 2006) 

Miután Zágráb nem tartóztatta le Ante Gotovina tábornokot, Carla del Ponte, az ICTY 

főügyésze kevésnek találta az ország erőfeszítéseit az ügyben, így a tárgyalásokat elnapolták.  

Megkezdésükig az Unió egy háromtagú bizottság (Trojka) felállításáról rendelkezett, mely 

figyelemmel kísérte a kérdésben tett lépéseket.  

A helyzet ellentmondásosságára utalva elemzők rávilágítanak arra, hogy máig sem 

tisztázott, hogy mi minősül teljes együttműködésnek. A horvátokkal való tárgyalások októberi 

megkezdése azt sugallja, hogy a menetlevél kiállításához nem Gotovina tábornok kiadatása, 

hanem sokkal inkább az őt védelmező kiterjedt hálózat felszámolása, valamint a háborús 

bűnös tartózkodási helyéről megbízható információ szolgáltatása állt. 

A csatlakozási tárgyalások megkezdésének elnapolása után mintegy fél éves késéssel, 

2005. október 3-án született meg a döntés megkezdésükről, melyben fontos szerepet játszott, 

hogy Törökország zöld utat kapott a tárgyalások megindítására, s Ausztria vétóval 

fenyegetett, ha egyidejűleg Horvátország számára is nem adják meg az esélyt. (Ministry 2006)  

                                                 
137 A helyzet ellentmondásosságát maga a szerző is tapasztalta. Gotovina tábornok elfogása után Zágrábban 
hatalmas tüntetésre került sor, mely után egy héttel a szerző Zágrábban tartózkodott. A városban mindenhol a 
tábornokot hősként ünneplő plakátokba botlottam. A másik személyes élményem 2008 augusztusához 
kapcsolódik, amikor Splitben (Spalato) és Zadar (Zára) belvárosában több hasonló plakátot láttam Utóbbi 
helyszínek annyiban érdekesek, hogy Gotovinát a Split Katonai Körzet vezetőjeként a Knin elleni támadások 
irányítójaként a dalmát térségben láthatóan még mindig nagy szimpátia övezi. (12. sz. melléklet) 
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A horvát sajtó és a politológusok a Közösség ezen döntését úgy értékelték, mint az ország 

„második elismerését” és párhuzamot vontak az első, 1992-es, a függetlenséget 

nemzetközileg garantáló határozattal. Aláhúzták, hogy amíg az első elismerés annak a 

formális megerősítése volt, hogy a nemzetközi jog és nemzetközi kapcsolatok értelmében 

Horvátország önálló állam, addig a második a horvát demokratikus átalakulás és reformok 

terén megvalósított, visszavonhatatlan változások elismerésének tekinthető. Közös vonása 

mindkét döntésnek, hogy erőteljesen megosztotta az Unió tagjait. 1992-ben Németország tette 

meg az első lépést, melyet a háború miatti nyomásra követett a többi tagállam és Szlovénia. 

13 évvel később Ausztria játszott meghatározó szerepet a holtponton való átlendülésben, 

amennyiben ragaszkodott ahhoz, hogy Törökországgal együtt Horvátországgal is kezdődjenek 

meg a csatlakozási tárgyalások.138  

Horvát interjúalanyaim közül többen is, így Višnja Samardžija és Damir Grubisa egyaránt 

aláhúzta, hogy a tárgyalások megkezdése mögött sokkal összetettebb indokok húzódtak meg, 

mint az ICTY-vel való együttműködésben történő javulás. Ők a sikeres horvát 

lobbitevékenységre legalább ekkora hangsúlyt fektetnek. Kiemelték, hogy az Unión belül 

sikerült a horvát ügy mellé állítani két alapító tagállamot, egyrészt a kezdetektől bírták 

Németország jóindulatát, másrészt Jacques Chirac elnökké választása után Franciaországét. 

Utóbbi ékes jele a francia elnökség idején Zágrábban megrendezett csúcstalálkozó, ahol a 

franciák kiálltak a további bővítések mellett, s ez, valamint a helyszín kiválasztása a horvát 

politikusok szerint az Unió elkötelezettségének bizonyítéka. Ugyan a két tagállam aktivitása 

ezután csökkent, mert a belső problémák elterelték figyelmüket a bővítésekről, de a horvát 

integrációt mindketten napirenden tartották, főleg miután Horvátország hozzájuk hasonlóan 

nem vállalt szerepet az iraki háborúban, sőt el is ítélte azt.  

A nagyhatalmak mellett rendkívül fontos, hogy a közép-európai kis államok túlnyomó 

többsége is kiállt a horvát csatlakozás mellett, legerőteljesebben Ausztria, Magyarország, 

Szlovákia, valamint a Balti-államok. Meghatározó volt az is, hogy Horvátország 

támaszkodhatott hazájában a katolikus egyház támogatására, ebből következően a Vatikán 

jóindulatára, s az erősen katolikus országokéra, pl. Lengyelországra, Olaszországra és 

Írországra.139 Mindezen kívül a horvát pártok jó kapcsolatokat építettek ki a különböző 

                                                 
138 Damir Grubisa interjú alapján. A Zágrábi Egyetem professzorának állítását támasztja alá a Vjesnik 2005. 
október 15-i számában a Hidajet Biščević helyettes külügyminiszterrel készített interjú, valamint a Vladimir 
Šeks, a Sabor elnökénekek idézett szavai a Hina News Agency 2005. október 7-i kiadásában. 
139 139 Damir Grubisa és Visnja Samardžija interjúk alapján 
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európai politikai szervezetekkel, melyek érdekérvényesítésüket latba vetve sokat segítettek 

Horvátország pozitív megítélésében. 

 

5. 4 A CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK 

A tárgyalások kezdete általában örömünnepet jelent a tagjelölt országban (látható volt Közép-

Kelet-Európa esetében is), de valójában politikai szempontból a csatlakozási folyamat 

legnehezebb szakasza veszi ezzel kezdetét, hiszen a politikai realitások ekkor kerülnek csak 

tapintható közelségbe. S a valóság nem minden esetben kedvező a tagjelölt számára, a szigorú 

követelmények teljesítésének nehézségei gyakran negatív hatással járnak, és csökken a 

csatlakozás támogatottsága. (Grabbe 2003b) Ezen, különösen a 2004-es csatlakozás esetében 

megfigyelhető sajátosságok Horvátországban is hasonlóan jelentkeztek.  

A tárgyalások megkezdésekor érzett eufóriát támasztja alá a tárgyalások vezetője, 

Vladimir Drobnjak 2005. október 17-én, a gazdasági vezetők előtt elhangzott beszéde is: „Az 

Európai Unióval folytatott tárgyalások kezdete nem más, mint a horvát társadalom teljes és 

komplex átalakulása. A csatlakozás azt jelenti számunkra, hogy növekedni fog az 

életszínvonal, erősebb lesz a gazdaság, több lehetőség nyílik a befektetésekre, új állások 

jönnek létre. Az Unió tagjaiként a kollektív béke és biztonság rendszerébe lépünk, és aktív 

tagjai lehetünk a Közösség döntéshozatali mechanizmusának.” (Drobnjak 2005)  

Az integráció iránti elkötelezettség növekedését bizonyítja az EU-csatlakozás 

támogatottságában bekövetkező változás is. A tárgyalások 2005. évi márciusi elhalasztása 

után a horvát lakosság igazságtalannak érezte az uniós magatartást és megkezdődött a 

támogatás mélyrepülése, mely 2005 szeptemberében érte el mélypontját a 33%-kal. Ez az 

érték október 5-én, a Közösség döntése után 49,6%-ra nőtt.140 (Novi List 2005) A helyzet 

rendkívül paradox, mert miközben Horvátországban a tárgyalások megkezdése előtt erősödött 

az euroszkepticizmus, addig az Unióban, különösen az új tagállamokban ellentétes folyamat 

zajlott le, vagyis nőtt a további integráció támogatottsága, melynek hátterében minden 

bizonnyal a 2004-es sikeres bővítés tapasztalatai álltak. 

A Drobnjak-féle beszédben elhangzott a csatlakozás eléréséhez ma is aktuális négy fő 

célkitűzés, így a társadalom nyitottabbá tétele; a nemzeti gazdaság megerősítése és az 

életszínvonal emelése; a biztonság növelése; valamint az európai és a világpolitikában való 

hatékonyabb részvétel. Horvát interjúalanyaim úgy vélik, hogy a csatlakozás ezen felül a 

                                                 
140 2003 júniusában volt a legmagasabb a támogatottság, amikor a lakosság 82%-a voksolt az EU-csatlakozás 
mellett.  
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demokratikus átalakulás végét is jelenti, annak az időszaknak a befejeződését, melynek során 

Horvátországot állandó megfigyelés és ellenőrzés alatt tartották, s tanácsokkal látták el, mely 

különböző eszközök és mechanizmusok alkalmazásában is megnyilvánult (ENSZ 

békefenntartó akciók, OSCE választási megfigyelések, ICTY). Így az eddigi látszólagos 

önállóság helyébe a tényleges szuverenitás léphet, s ez a magyarázata a politikai vezetés 

egységének az uniós csatlakozás feltétlen támogatásában.141 (Jović 2006)  

A tárgyalások megindításakor a horvát delegáció vezetője a miniszterelnök, Ivo Sanader, 

tagjai pedig a kül- és az európai integrációs ügyek minisztere, Kolinda Grabar-Kitarović és a 

tárgyalások vezetője, Vladimir Drobnjak voltak. Az Európai Uniót a 25 tagállam 

külügyminisztere képviselte. Megállapodás született a tárgyalások menetéről, mely szerint 35 

fejezet kerül megvitatásra. 

A lebonyolításban fontos szerepet játszott a Bizottság 2005 júniusában elfogadott 

Tárgyalási Keretprogramja is – a 2004 októberi Előcsatlakozási Stratégiára épült –, mely 

aláhúzta, hogy a tárgyalások kizárólag attól függnek, hogy a horvátok milyen ütemben 

teljesítik a Koppenhágában kialakított csatlakozási kritériumokat. Ez a keretprogram hasonló 

volt a közép- és kelet-európai országok esetében kialakított stratégiával, ugyanakkor néhány 

szempontot figyelembe véve jelentős eltérések is megfigyelhetőek.  

A programban többször is megerősítésre került (mely nem valósult meg sem a 2004-es, 

sem a 2007-es bővítéskor), hogy csak a kritériumok maradéktalan teljesítése esetén kerülhet 

sor a csatlakozásra. A tárgyalási folyamatban magában is kisebb változások történtek, így az 

előző bővítések során kialakított 31 fejezettel ellentétben most több, 35 fejezetre osztották a 

csatlakozási folyamat tárgyát képező több mint 80 000 oldalas uniós joganyagot. Új témák, 

így az alapvető jogok, a közbeszerzés, a szellemi termékek jogvédelme és a transzeurópai 

hálózat kérdései önálló fejezetekben kerülnek megtárgyalásra. Ugyanakkor néhány esetben 

összevonásra, egyszerűsítésre is sor került, pl. az oktatás és kultúra egy témakörként 

jelentkezik. (Ministry 2008b)  

További nehezítést és a korábbi csatlakozásoktól eltérést jelent, hogy a Bizottság a 

Tanácsnak készülő jelentésében feltételhez kötheti valamely joganyag-fejezet megnyitását, de 

ezen szigorítás életbe lépéséhez szükség van a Tanács – a 27 tagállam – egyhangú 

egyetértésére. Ha a Tanács is egyetért, akkor a csatlakozás előtt álló országoknak, így 

Horvátországnak is, kötelező a megszabott előzetes feltételek (benchmark) teljesítése egyes 

                                                 
141 Damir Grubisa interjú alapján 
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fejezetek megnyitása előtt, illetve a fejezet ideiglenes lezárásakor, sőt elviekben az is 

előfordulhat, hogy mindkettő esetében. (3. 4 fejezet) (COM 2006c)  

Horvátországban intézményi változtatások is előmozdították a tárgyalások sikeres 

lebonyolítását. Miniszteri szinten az átalakulás legfőbb eleme a Külügyminisztérium és az 

Európai Integrációs Minisztérium összevonása volt 2005 elején. Ezzel az integráció külső és 

belső koordinációja egy kézbe került és a folyamat átláthatóbbá vált. A horvát tárgyalási 

struktúra – akárcsak a magyar – erőteljesen centralizált és teljes egészében a Kül- és Európai 

Integrációs Minsiztérium irányítása alatt van. A viszonylag kis létszámú, de annál nagyobb 

jogkörrel felruházott tárgyaló delegáció állandó ellenőrzés alatt áll. (Maršic 2006) 

2005 áprilisában felállították a miniszteri szinten működő Stabilizációs és Társulási 

Tanácsot, majd a magas hivatali szinten tevékenykedő Stabilizációs és Társulási Bizottságot, 

mely 2005 júliusában tartotta első megbeszélését. Mindkét intézmény évente tanácskozik, és 

értékeli az SAA-ban elért eredményeket, megnevezi a küszöbön álló, prioritást élvező 

feladatokat. 2005 márciusában Zágrábban összeült az EU-Horvátország Parlamenti 

Vegyesbizottság142 is, mely félévente tartja megbeszéléseit, s ezen kívül számos olyan 

dokumentum látott napvilágot, melyek a csatlakozáshoz nélkülözhetetlenek voltak.  

Januárban a Horvát Parlament elfogadta a harmadik Nemzeti programot Horvátország 

európai uniós integrációjáról, mely stratégiai dokumentum a közösségi normák alapján 

megfogalmazta a legfőbb politikai, gazdasági, jogi és adminisztratív reformokat. A kormány 

decemberi ülésén életbe lépett a második Előcsatlakozási Gazdasági Program 2006-2008-ra, 

majd ezt követte a Kommunikációs Stratégia 2005-2007 bevezetése. Ez utóbbira rendkívül 

nagy szükség volt, hiszen az elhúzódó csatlakozási procedúra, s különösen a csatlakozási 

tárgyalások kezdetének elnapolása miatt az Unió támogatottsága jelentősen megcsappant. 

(Samardžija 2006)  

A csatlakozási folyamat lényegében Horvátország esetében is úgy zajlik, mint a legutóbbi 

10 közép- és kelet-európai ország esetében. Alapvetés, hogy bár a tárgyalás formálisan az EU-

tagok és a tagjelölt ország között folyik, de ennek bizonyos lépéseit egyrészt az Európai 

Bizottságra bízzák, másrészt plenáris formában a két jelölt – Horvátország és Törökország – 

együttes jelenlétével megy végbe. Ily módon indult az un. „magyarázó szakasz”, mely során a 

Bizottság összefoglalta minden egyes joganyag-rész tartalmát, elkerülve a jövőbeni 

félreértéseket, s biztosítva azt, hogy mindkét fél ugyanazt érti alatta.  

                                                 
142 A SAP hatályba lépésére várva az Európai Parlament 2004. március 10-én úgy határozott (ezt megerősítette 
2004. szeptember 14-én), hogy a 6. jogalkotási ciklus kezdetével létrehozza az EU-Horvátország Parlamenti 
Vegyesbizottságot, mely minden félévben egy alkalommal ülésezik. A legutolsó ülésére 2008. október 8-án 
került sor. 
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2005. október 20-án elkezdődhetett a csatlakozási tárgyalások második szakasza, az 

átvilágítás (screening), mely még mindig nem jelentette a tárgyalások tényleges megkezdését, 

ugyanis ekkor az EU-tagok nevében eljáró Bizottság és a tagjelölt Horvátország delegációi 

együttesen áttekintették a korábban már megmagyarázott joganyag-fejezeteket. Ennek során 

pontról pontra összehasonlították az Európai Unió és a felvételre váró Horvátország 

joganyagát, sorra vették, hogy hol fordulnak elő problémák, különbségek, s ennek alapján hol 

és mit kell módosítani. Az átvilágítás sikerei szerepet játszottak abban, hogy 2006. február 14-

én a Tanács Csatlakozási Partnerséget fogadott el, mely felváltotta a 2004 szeptembere óta 

Horvátországgal meglévő Európai Partnerséget. A Csatlakozási Partnerséget az országgal 

február 20-án írták alá, s ebben megfogalmazásra kerültek az új cselekvési prioritások, 

középpontjában a koppenhágai kritériumok teljesítésével és a SAP által előirányzott célokkal.  

Ezek megvalósítására az országnak el kellett készítenie a kivitelezés ütemtervét és a konkrét, 

egyedi intézkedéseket is tartalmazó tervezetet. (EC 2006a) 

A harmadik fázis, amikor az átvilágított fejezetről megkezdődhetett a tényleges 

tárgyalás143, melynek fordulóit a felek pozíciós papírjainak (tárgyalási álláspontok) cseréje 

vezetett be, s ahol az adott kérdéskör kapcsán rögzítésre kerültek a felek elvárásai, igényei és 

ajánlásai. Azt a keleti bővítésnél kialakult gyakorlatot Horvátország esetében is alkalmazták, 

mely szerint a három szakaszt nem egymást követően indították, s ezen párhuzamosság 

jelentősen lerövidítheti – a horvátok szerint indokolatlanul hosszúra nyúlt – tárgyalásokat. Így 

fordulhat elő, hogy miután az adott témakör átvilágítása megtörtént és a Bizottság erről 

jelentést készített, az Európai Unió Tanácsa úgy dönthet, hogy az adott témakörben 

elkezdődhet a tárgyalás, habár más fejezetek átvilágítása még folyamatban van. A Bizottság 

azonban – mint azt a korábbiakban táthattuk – Tanácsnak készülő jelentésében feltételhez 

kötheti valamely joganyag-fejezet megnyitását, a tényleges tárgyalás megkezdését. (COM 

2007b; EP 2008; Ministry 2008b) 

Ezen folyamat minden eleme leolvasható a Horvát Köztársaság Kül- és Európai Ügyek 

Minisztériumának honlapján található, minden tárgyalási forduló után frissítésre kerülő 

összefoglaló táblázat adataiból. (13. sz. melléklet) 

A screening sikerei lehetővé tették – annak ellenére, hogy az összes fejezet átvilágítása 

csak 2006. október 18-án fejeződött be – a  csatlakozási tárgyalások harmadik szakaszának, az 

egyes fejezetek megnyitásának és tárgyalásának júniusi kezdetét. Nem véletlen, hogy a 

                                                 
143 Ebben az esetben sem beszélhetünk igazi tárgyalásokról, hiszen miután az EU joganyagának átvétele minden 
csatlakozó állam számára kötelező, így ténylegesen ez nem is lehet alku tárgya. Arról azonban lehet tárgyalni, 
hogy a nehézségeket jelentő kérdésekben milyen időtartamra kérhet a jelölt átmeneti mentességet. 
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horvátok esetében is a viszonylag problémamentes témákkal kezdtek, és a 2006. június 12-én 

elsőként megnyitott kutatás és tudományos élet fejezetet még aznap lezárták. 2006-ban még 

egy fejezetet, az oktatásról és kultúráról szólót sikerült megnyitnia és ideiglenesen lezárnia, 

igaz, hogy több hónapig tartó szünet után 144(2006. december 11.).  

Úgy vélem, annak hátterében, hogy egy ilyen, az uniós szabályozás szempontjából 

viszonylag súlytalan fejezet tárgyalásához majdnem fél évre volt szükség, benne foglaltatik a 

Közösség útkeresése, hiszen ebben az időszakban folytak a viták és fogadták el végül a 

Bővítési Stratégiát. 2006-ban összesen 5 fejezetet nyitottak meg, így a két lezárt „könnyű” 

mellett a sokkal fajsúlyosabb gazdasági és monetáris unióról, vámunióról és a vállalati és 

iparpolitikáról szólót (ezen utóbbit 2008 júliusában ideiglenesen lezárták). (Delegation 2007; 

Ministry 2008c)  

A tárgyalásra bocsátott fejezetek tükrözik, hogy az Unió igyekszik elkerülni azt, ami a 

2004-es bővítés egyik hibája volt, vagyis hogy kezdetben csak a könnyű témaköröket 

tárgyalták, ezzel azt a látszatot keltve, hogy a folyamat egyszerű, rutinfeladat, s azután jött a 

csalódás a nem egyszer évekig elhúzódó nehéz fejezetek tárgyalásával. Ezért a horvát esetben 

a Bizottság javaslatára párhuzamosan futnak a könnyebb és nehezebb témakörök, s ez 

lehetővé teszi, hogy az igazán fajsúlyos kérdésekre elegendő idő álljon rendelkezésre. 

2007-ben tovább folytatódtak a sikeres tárgyalások, s 11 fejezet megnyitására is sor került, 

mely négy lépcsőfokban valósult meg. Márciusban egy fejezet, a szellemi tulajdon 

védelméről, júniusban újabb hat, a szolgáltatások szabadsága, a társasági jog, a pénzügyi 

szolgáltatások, az információs társadalom és média, a statisztika, valamint a pénzügyi 

ellenőrzés témájának megvitatása kezdődött, mellyel már 12-re nőtt a megnyitott fejezetek 

száma, de Zágráb még mindig csak két témakörön volt túl. (The Implementation 2007; 

Ministry 2008b; Ministry 2008c)  

A horvát előmenetelt szívén viselő Németország elnöksége idején szemmel láthatóan 

felgyorsultak a folyamatok. Az EU elnökségtől megváló Frank Walter Steinmeier német 

külügyminiszter nyilatkozata szerint „a hat új fejezet megnyitása /júniusban/ erős jel, valódi 

áttörés.” „Remélem hasonló tempóban folytatódnak a tárgyalások a portugál elnökség ideje 

alatt is.” – tette hozzá Olli Rehn bővítési biztos. (Hat 2007)  

                                                 
144 Már a keleti bővítés idején bevezették azt, hogy a tárgyalási folyamat három fő szakasza nem egymás után, 
hanem átfedésekkel valósult meg. Így a magyarázó szakasz még nem zárult le, amikor már elkezdődött néhány 
fejezet átvilágítása, illetve ugyan még tartott az átvilágítás, de elkezdődhetett a tényleges tárgyalása bizonyos, 
már átvilágított fejezeteknek. 
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2007. október 12-én, Brüsszelben, a horvát csatlakozásról szóló kormányközi 

konferencián az egészségügyről és a külkapcsolatokról szóló fejezeteket, majd az év végén 

tartott főtárgyalói szintű tárgyalási fordulón újabb kettőt, a transzeurópai hálózatokról és a 

pénzügyi-költségvetési rendelkezésekről szólót nyitották meg, s ezzel 16-ra növekedett a 

tárgyalt témakörök száma. Utóbbi kapcsán az EU kikötötte, hogy csak akkor lehet 

ideiglenesen lezárni, ha megállapodnak Zágráb az uniós költségvetésbe történő befizetésének 

átmeneti könnyítéséről. 2007-ig egyetlen fejezet megnyitásához sem volt szükség előzetes 

feltétel teljesítésére, lezárásuk azonban több benchmark megoldásával valósulhat meg, s ez 

nehezíti és lassítja a folyamatot. 

2008. április 21-én két újabb fejezetet, a közlekedéspolitikával és az energiapolitikával 

foglalkozó témakört nyitották meg, mely a halászati vita miatt több hónapig tartó helyben 

járásnak vetett véget. A két témakör minőségi változást hozott az EU és Horvátország 

tárgyalási folyamatában, mert a két legnehezebb kérdést tárgyalja, melyet az is fémjelez, hogy 

előtte nyolc fejezetnyitási feltételnek kellett megfelelni, s mindkét fél átmeneti mentességeket 

kért. (Sopinska 2008a; Ministry 2008b; Ministry 2008c) 

2008. június 17-én a COREPER engedélyt adott a szociális politikára és foglalkoztatásra, 

valamint a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó témakörök megnyitására, s ezzel 

húszra nőtt a tárgyalt fejezetek száma. A munkaerő szabad áramlása esetében az EU 

várhatóan a 2004-es bővítéshez hasonlóan átmeneti, legfeljebb hét évig tartó (2+3+2 formula) 

korlátozásokat fog bevezetni.  

Ha megvonjuk a szlovén elnökség mérlegét, akkor látható, hogy a horvát tárgyalások csak 

vontatottan haladtak előre, annak ellenére, hogy az állam egyik célkitűzése éppen a Nyugat-

Balkán integrálódásának elősegítése volt. 2008 első felében 4 fejezetet sikerült megnyitni, de 

egyetlen témakört sem tudtak lezárni. (Sopinska 2008b; Ministry 2008b; Ministry 2008c) 

A francia elnökség egyik fő célja – ahogy azt már májusban Jean-Pierre Joyet, a francia 

Európa-ügyi miniszter nyilvánosságra hozta – a horvát csatlakozás felgyorsítása, s 

Franciaország a fejezetek túlnyomó részének megnyitása mellett kötelezte el magát. A francia 

elnökség idején ugyan a szokásos kettő helyett 3 csatlakozási konferenciát tartottak, de ezeken 

igen csekély előrelépés történt. Az elsőn, július 25-én egy újabb, az áruk szabad mozgására 

vonatkozó fejezet megnyitására, s egy, a vállalati és iparpolitikai témakör ideiglenes 

lezárására került sor, melyhez Horvátországnak ki kellett dolgoznia teljes iparpolitikai 

stratégiáját, mely tartalmazta az ipari szerkezetátalakítást, s a két legproblematikusabb ágazat, 

a hajógyártás és acélgyártás problémáira megoldási javaslatot kellett találnia. (Ministry 

2008c) 
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Az események ezután negatív fordulatot vettek, mert Szlovénia a két ország között 

fennálló viták miatt lassította, majd blokkolta a horvát előmenetelt. Természetesen a szlovén 

elutasítás hivatalos indokaként nem ez szerepelt, hanem az, hogy Horvátország messze áll 

számos kritérium teljesítésétől és irreális ilyen rövid idő alatt ennyi fejezet lezárása (az 

ellentétek okairól részletesen szól az 5. 8. 1 fejezet). A francia elnökség idején, október 30-án 

megrendezésre kerülő 2. csatlakozási konferencián mindössze egyetlen, a külkapcsolatokról 

szóló dosszié lezárása valósult meg, bár ez olyan kiemelkedően fontos európai politikákat 

ölelt fel, mint a kereskedelmi- és fejlesztési politika, a harmadik országokkal kötendő 

kereskedelmi megállapodások és humanitárius segélyek kérdése.(Schmitt 2008) 

Ugyanakkor a csatlakozási tárgyalások ezen, októberi fordulóján Szlovénia 

megakadályozta öt tárgyalási fejezet megnyitását145, s ennél is sikeresebben lépett fel a 

felvételi tárgyalások 2008. évi utolsó, december 19-i, miniszteri szintű fordulóján, ahol 

Horvátország két témakör kivételével minden fejezet megnyitását szerette volna elérni, és öt 

végére pedig pontot tenni. Borut Pahor szlovén miniszterelnök azonban már december 17-én 

bejelentette, hogy megvétózza a horvát tárgyalások folytatását, s a szlovén nem következtében 

csak a közbeszerzésről szóló dosszié megnyitására, s három, a szellemi tulajdon védelméről, 

az információs társadalomról és a gazdasági és pénzügyi unióról szóló témakör lezárására 

került sor. A tárgyalások december 19-i fordulójára az októberi szlovén blokád miatt 

hátramaradt öt fejezet (4., 22., 24., 27., 31.) megnyitása és egy fejezet (21.) lezárása mellett 

technikailag további négy fejezet (11., 12., 13., 5.) is készen állt a megnyitásra, négy pedig a 

lezárásra (7., 10., 17., 29.). Szlovénia ezek közül nyolc megnyitását (4., 22., 24., 27,. 31., 11., 

12,. 13.) és kettő (21., 29.) lezárását megakadályozta. (Ministry 2008c; Túszul 2008, Szlovénia 

2008) 

A helyzet paradoxonja, hogy nem csak azon dossziék estében élt vétójogával, melyek a 

határvitában közvetlenül is érintettek (11., 12., 21., 22., 24., 29.), hanem további három 

fejezet lezárását is gátolta (4., 13., 27.), annak ellenére, hogy az EU-26-ok jóváhagyták azok 

közös álláspontját. Szlovénia lépését többek között azzal indokolta, hogy a horvátok az 

általuk benyújtott dokumentációban a vitatott területeket Horvátországhoz tartozónak 

tüntették fel. Ljubljana attól tart, hogy a dokumentumok uniós befogadása előnyt jelentene 

                                                 
145 Szlovénia annak ellenére akadályozta meg a fejezetek megnyitását, hogy a többi 26 tagállam és a Bizottság is 
a tárgyalások folytatása mellett voksolt. 
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Zágrábnak egy esteleges nemzetközi bíráskodás során, ezért a csatlakozási tárgyalások 

fékezését használja fel ütőkártyának a probléma rendezésére.146 (Túszul 2008, Szlovénia 2008) 

A francia elnökség kompromisszumos megoldásként egy olyan magyarázó levelet készített, 

melyben Zágráb kinyilvánítja, hogy az EU csatlakozási tárgyalások során benyújtott 

dokumentumok nem prejudikálják a Szlovéniával fennálló határvita kimenetelét. 

Horvátország elfogadta a javaslatot, de Szlovénia nem találta kielégítőnek a jogi garanciát, 

mert Horvátország visszautasította azt a szlovén feltételt, hogy a vitatott dokumentumokat ne 

használhassa a határvita kérdését később rendezni hivatott nemzetközi arbitrázs előtt. Ez 

horvát vélemény szerint tisztességtelen előnyhöz juttatná Szlovéniát, hiszen azt jelentené, 

hogy az ország bármilyen dokumentációt, bizonyítékot felsorakoztathat egy döntőtestület 

előtt, míg Horvátország esetében ezt korlátozná. A horvát kormányfő a szlovén döntéssel 

kapcsolatban ismét megfogalmazta azt a korábban is hangoztatott horvát nézetet, miszerint a 

vitát az akkor ellenzékben lévő Pahor által is támogatott Sanader-Jansa bledi megállapodás 

alapján kívánja rendezni.  

Az Európai Unió kétoldalú ügynek tekinti a határvitát, s ebben az értelemben függetlennek 

tekinti a Közösség és Zágráb között folyó csatlakozási tárgyalásoktól.147 Nem így  

Horvátország, mely a szlovén vétó után azt hangsúlyozza, hogy a kérdés uniós szintre 

emelkedett és azt az EU-nak kellene rendeznie. A Jutarnji list december 19-i száma szerint 

Szlovénia magára maradt véleményével és a magyar, a portugál, a finn, az ír, a lengyel, az 

osztrák, a német, a spanyol, az olasz, a brit, a szlovák és a cseh EU-nagykövet elhatárolódott a 

szlovén állásponttól. Hannes Svoboda EP raportőr szorgalmazta a szlovén és a horvát fél 

mielőbbi találkozóját és megegyezését.148 (Jutarnji 2008, Túszul 2008) 

                                                 
146 2009 januárjában Szlovénia békéltető eljárást indítványozott a választott bíróság helyett. Javaslatát azzal 
indokolta, hogy ha a hágai Nemzetközi Bíróság elé vinnék a határvitát, akkor a döntés még évekig elhúzódhatna. 
Ráadásul a Nemzetközi Bíróság csak a nemzetközi jog alapján hozhatna döntést, mely az egyik fél számára 
nyilvánvalóan kedvezőtlen lenne. Ezzel szemben a békéltető eljárás során nagyobb lehetőség nyílik a 
mérlegelésre, s így mindkét fél győztesen kerülhetne ki. Szlovénia javasolja, hogy forduljanak az EBESZ 
békéltető testületéhez. Más módon is megpróbál nyomást gyakorolni Zágrábra, így Samuel Zbogar, Szlovénia 
külügyminisztere azt is kilátásba helyezte, hogy ha nem sikerül megoldást találniuk, akkor népszavazásra 
bocsátják a horvát csatlakozási szerződést, melynek eredményéről nem lehet kétségünk. 
147 Ugyanakkor Olli Rehn bővítési biztos mind Szlovéniába (január 21), mind Horvátországba ellátogatott 
januárban, s megpróbálta rábeszélni a feleket a békés rendezésre, felajánlva a Bizottság közvetítési segítségét. 
Javaslatot tett egy háromfős közvetítő bizottság felállítására, melynek elnöki feladatait a térséget kiválóan ismerő 
Martti Ahtisaari látná el. Mindez szlovén értelmezésben azt is jelentheti, hogy nem kell, az amúgy sem preferált 
nemzetközi bírósághoz fordul 
148 A szlovén vétó hatására szerte az országban a szlovén áruk vásárlásának és fogyasztásának bojkottjáról szóló 
felhívások jelentek meg. Sanader kormányfő és a pénzügyi válság kapcsán létrejött horvát gazdasági tanács 
közgazdászai azonban óva intenek ettől, hiszen az országnak minden exportból származó bevételre szüksége 
van. mely a horvát-szlovén áruforgalom relációjában 2008 augusztusáig 7,1 Mrd kuna importtal és 4,6 exporttal 
zárult. 
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A francia elnökség elkötelezettsége ellenére sem tudta megvalósítani a horvát csatlakozás 

felgyorsítására vonatkozó ígéretét, hiszen csak 2 fejezet megnyitására és 5 bezárására került 

sor ebben az időszakban. A szlovén nem nehéz helyzetbe hozta Zágrábot és veszélybe 

sodorhatja a 2008 novemberében az ország számára készített menetrend sikeres 

megvalósítását, vagyis a tárgyalások 2009. évi befejezését. A tárgyalások mérlege valóban 

nem ad okot a nagy bizakodásra, hiszen eddig a 35-ből mindössze 22 fejezet nyitottak meg és 

7 témakörön jutott túl sikeresen az ország. (Ministry 2008b) 

Összefoglalva az elhúzódó horvát integráció sajátosságait, az újinstitucionalizmus 

módszerét alkalmazom. Az elmélet alapján a horvát integrációban érdekelt közösségi 

szereplők (az egymást követő kormányzatok és az Európai Unió) szemszögéből – 

leegyszerűsítve a teória egyik kiemelkedő képviselőjének, Scharpfnak a modelljét149 – 

összefoglalom a horvát integráció sajátosságait, mint az aktor-központú institucionalizmus 

gyakorlati megvalósulását.  

                                                 
149 Az aktor-központú institucionalizmus modelljét Fritz Scharpf and Renate Mayntz dolgozta ki. Forrás: 
Scharpf, W. Fritz, 2000: Interaktionsformen Akteurzentrierte Institutionalismus in der Politikforschung, 
Leske+Budrich, Opladen 
 



5. 1. táblázat A horvát integráció pozitív és negatív elemei az aktor-központú megközelítés alapján 

szempontok Račan-kormány 2000-2003 Sanader-kormány 2003-2007 Európai Unió 

Az aktorok 

közti 

kapcsolatok 

Hatpárti széles koalíció (-) 
 
Alacsony kommunikációs színvonal (-) 
A preferenciák divergenciája (-) 
Lassú döntéshozatal (-) 

Alapvetően egypárti kormány (+) 
 
Javuló kommunikációs színvonal (+) 
A preferenciák konvergenciája (+) 
Gyors döntéshozatal (+) 

Többszintű döntéshozatal (Tanács, Bizottság, 
tagállamok) (-) 
Alacsony kommunikációs színvonal (-) 
A preferenciák divergenciája (-) 
Lassú döntéshozatal (-) 

Intézményi 

kapcsolatok 

Parlamenti támogatottság (+/-) 
Nem együttműködő ellenzék (-) 
A köztársasági elnökkel való 
együttműködés (+/-) 
Kicsi a parlamenti pártok együttműködése 
és kevés a konszenzus a döntéshozatalban 
(-) 

Parlamenti támogatottság (+) 
Együttműködő ellenzék (+) 
A köztársasági elnökkel való 
együttműködés (+/-) 
 
Széles parlamenti együttműködés, nagy 
többségi döntéshozatal (+) 

A demokratikus változásokhoz való pozitív 
hozzáállás (+) 
A bővítés az intézményi reformok függvénye (-) 
A bővítést támogató tagállamok: Anglia, Dánia, 
Svédo., Finno., Ausztria, Németo. Magyaro. (+) 
A bővítést ellenző tagállamok: Franciao., Íro., 
Görögo., Olaszo., Spanyolo., Portugália, 
Hollandia, Belgium, Luxemburg (-) 
PHARE és CARDS programok (+) 

Az EU-hoz 

fűződő 

kapcsolat 

A feltételek részleges teljesítése (+/-) 
Lassú előrehaladás a reformok terén (+/-) 
Együttműködés hiánya (-) 

A feltételek jó teljesítése (+/-) 
Gyorsabb előrehaladás a reformok terén 
(+/-) 
Törekvés az együttműködésre (+/-) 

 

Az EU horvát 

politikája 

Nyomásgyakorlás és a pozitív döntések 
halogatása (-) 
Magas kritériumok és hozzáadott 
feltételek (-) 
Együttműködés alacsony színvonala (-) 

Nyomásgyakorlás és a pozitív döntések 
felgyorsítása (+) 
Enyhítés a magas kritériumokon (+) 
Javuló együttműködés (-/+) 
Lassú csatlakozási tárgyalások (-) 

 

Politikai 

környezet 

Kezdeti magas támogatottság csökkenése, 
növekvő euroszkepticizmus (-) 

Támogatottság 50% körül, növekvő a 
tárgyalások megkezdésekor (-/+) 

A török csatlakozási tárgyalások kezdete (+) 
Összességében EU-támogatottság,  s pozitív 
vélemény (+) 
Szomszédos EU-tagok (Szlovénia és Olaszo.) 
negatív megnyilvánulásai (-) 

Fritz Scharpf modellje és Mario Sošić (2007) tanulmánya alapján saját szerkesztés 



5. 5 HORVÁT CSATLAKOZÁS AZ UNIÓS DOKUMENTUMOK TÜKRÉBEN 

A horvátok a sikeres csatlakozás szempontjából pozitívan értékelték a 2006 decemberében 

elfogadott Bővítési Stratégiát, illetve az abban megerősített azon alapelvet, mely szerint az 

integráció kulcsa a jelölt felkészültsége és fejlődése. Horvátország a korábbiakhoz hasonlóan 

most is kiállt azon véleménye mellett, hogy a csatlakozási tárgyalások előmenetele kizárólag 

az ország teljesítményén, vagyis azon múlik, hogy mit tesz a csatlakozási feltételek 

maradéktalan teljesítése érdekében, és hogyan halad a reformokkal. Csakis ez jelentheti 

számára a „differenciálás” elvének maradéktalan érvényesülését, s ez lehet záloga annak, 

hogy nem kell bevárnia a térség lassabban haladó államait. 

2007-ben a horvát integráció szempontjából fontos mérföldkövet jelentett, hogy az Európai 

Parlament – először és egyedülálló módon fordult elő az EP történetében, hogy egy 

csatlakozás előtt álló országról jelentést készítenek és megvitatják – napirendjére tűzte a 

horvát csatlakozás kérdését. Hannes Swoboda, osztrák szocialista képviselő saját 

kezdeményezésű jelentését a horvátok 2006. évi teljesítményéről, majd egy év múlva a 2007-

ben elért eredményekről készült tájékoztatását a Külügyi Bizottság, majd az Európai 

Parlament plenáris ülése tárgyalta meg, és fogadta el.  

Mindkét értékelés hangsúlyozza, hogy Horvátország stabilizáló tényező lehet a Nyugat-

Balkánon, pozitív példaként szolgálhat a térség államainak, ezért mielőbbi csatlakozása az 

Uniónak is érdeke. Elismerték az ország eddigi eredményeit, különösen a gazdaság, a stabil 

politikai rendszer, a közigazgatás és részben az igazságügy terén, valamint pozitívan 

értékelték Zágráb kisebbségi politikáját, és a halászati és ökológiai zóna ügyében tett 

erőfeszítéseit. Ugyanakkor megfogalmazták a legfőbb tennivalókat is: az ICTY-vel való 

hatékonyabb együttműködés, az állami vállalatok privatizációja, az állami támogatások 

csökkentése (különösen a hajóépítésben és az acéliparban), bírósági reform, korrupcióellenes 

politika, menekültek visszatérésének támogatása, a szomszéd országokkal való kapcsolatok 

rendezése, különös tekintettel a Szlovéniával fennálló határvitákra, hatékonyabb 

kommunikáció az integráció csökkenő támogatottságának megfordítására. (EP 2007; EP 

2008a)  

Az országban nagy várakozás előzte meg a Berlini Deklarációt, mely végül csalódást 

okozott az integrációpártiaknak. A kiábrándultság legfőbb oka az volt, hogy bár a Nyilatkozat 

hangoztatta az EU nyitottságát, de sem a további bővítésekkel kapcsolatban nem jelentett 

előrelépést, sem Horvátország nem került megemlítésre, s az országot, mint tagjelöltet meg 

sem hívták meg annak aláírására. A dokumentum röviden megismétli a Bővítési Stratégiában 
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foglaltakat és talán még hangsúlyosabban említi a feltételességet. (Future 2007) A 

reformszerződéssel egyidejűleg egy másik, a Római Nyilatkozat is megszületett „A Te 

Európád – a Te Jövőd” címet viselő fiatalok találkozóján, melyet Damir Grubisa jóval 

fontosabbnak ítél meg, mivel ez a polgárok, a civil szervezetek és főként a fiatalok 

rendezvényeként sokkal szélesebbre nyitotta kapuit.(Grubisa 2007) 

2008. január 23-án a Régiók Bizottságán belül létrehozott Horvátország munkacsoport 3. 

ülésén megerősítésre került az a horvát optimista várakozás, hogy az állam még a jelenlegi 

parlamenti ciklusban tagja lehet a Közösségnek. Ehhez fel kell gyorsítania a reformokat és a 

tárgyalásokat, melynek során a fejezetek döntő részét 2008-ban, de legkésőbb 2009 elején le 

kellene zárnia. A munkacsoport értékelése szerint az országnak megvan az esélye arra, hogy 

az EU-ba tartó utolsó vonatot elérje a jelenlegi elnökség idején, s ezzel belátható távolságba 

kerül a csatlakozás. Amennyiben azonban ezt lekésné, az évekkel elodázná a horvát 

csatlakozás ügyét. (Future 2008) 

Az Alkotmány nem aratott osztatlan sikert az országban, mert sokan a rossz emlékű 1974-

es jugoszláv alkotmányhoz hasonlították, ezért a Szerződés sokkal kedvezőbb fogadtatásban 

részesült. Annál is inkább, mert a csatlakozás dátumának realistább megközelítése is a 

Lisszaboni Szerződéssel, illetve annak ratifikációjával hozza kapcsolatba a horvát ügyet. 

Párhuzamot vonva két dolog időzítése között, Zlatan Fröchlich, a tárgyalóbizottság tagja 

szerint Horvátország 2009 végére biztosan le tudja lezárni az összes fejezetet, s eközben 

lezajlik a Lisszaboni Szerződés ratifikációs folyamata is, mely 2010 végén, vagy 2011 elején 

lehetővé teheti az ország csatlakozását. A horvát elemzők ezért nagy jelentőséget 

tulajdonítanak a Szerződésnek, Damir Grubisa egyenesen a „király új ruhájához” hasonlítja, 

mely magában hordozza a további bővítések lehetőségét. (Future 2008) 

Napjainkban az egyik legfőbb feladat a csatlakozás megfelelő kommunikációja. Különösen 

aktuálissá teszi a kérdést az integráció alacsony támogatottsága, melynek hullámzását már 

korábban is láthattuk. A Bizottság 2007. december 18-án megjelent felmérése szerint a 

lakosság mintegy 35%-a nyilatkozik pozitívan, ugyanakkor ez már előrelépés a tavaszi 29%-

hoz képest. Az alacsony támogatottság azért is problémát jelent, mert az országban kötelező 

népszavazást tartani az EU-csatlakozásról (ugyanezt nem kell megtenni a NATO-ba történő 

belépés kapcsán). A szakértők szerint a kormány kommunikációs stratégiája kilendítette a 

helyzetet a holtpontról, de számos ponton változtatni kell a gyakorlaton. A legfőbb probléma, 

hogy a kormány hagyományos eszközöket alkalmazva – hírlevelek, konferenciák és 

munkaértekezletek – túl általánosan kezeli a kérdést, hiányoznak az egyedi példák, a konkrét 

és érthető szituációk, nem használja ki az oktatásban rejlő lehetőségeket. 
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A Bizottság utolsó kettő ország jelentése alapvetően pozitív értékelést adott az országról, de 

mindkét dokumentum megnevezte azokat a területeket, ahol további előrelépésre van szükség. 

A 2007. évi jelentésben a testület hiányosságokat tapasztalt a 2006 januárjában elfogadásra 

került közigazgatási törvény végrehajtásában, az ország szemére vetette annak 

átpolitizáltságát, centralizáltságát, elszámoltathatóságának hiányát, a politika 

átláthatatlanságát. Külön felhívta a figyelmet a törvényhozás túl széles mérlegelési jogkörére, 

mely gyakran a hatékonyság rovására megy, fokozza a jogi bizonytalanságot, és lehetővé teszi 

a korrupciót. Az igazságszolgáltatás reformja néhány jogszabályi és szervezeti átalakítással 

éppen csak elindult, még mindig tetemes a megoldásra váró ügyek száma, valamint a bírói kar 

pártatlansága is kívánnivalót hagy maga után. Ez is magyarázatot ad arra, hogy miért indult 

olyan kevés bűnvádi eljárás korrupciós ügyekben. A Bizottság pozitívan értékelte a háborús 

bűnösök elleni eljárásokat, de látható, hogy nem egyforma elbírálás alá esnek a különböző 

nemzetiségű vádlottak, s sokkal aktívabbak a horvátok ellen elkövetett atrocitások 

felderítésében. Ehhez kapcsolódóan, bár jelentős lépések történtek, még mindig több akadálya 

van a menekültek visszatérésének. Ezek között első helyen állnak a lakhatási problémák, az 

ellenséges légkör, a munkanélküliség, illetve, hogy nehézkes bizonyos jogosultságok – pl. a 

nyugdíjhoz való jog – érvényesítése. (COM 2007a) 

A Lisszaboni Szerződés írországi leszavazása után, a 2008. június 19-20-án tartott EU 

csúcson a tagállamok megerősítették a Nyugat-Balkán számára kínált európai perspektívát, 

mégis többen – a franciák, a németek és a luxemburgiak – felvetették, hogy nem lesz további 

bővítés, amíg annak intézményi hátterét meg nem teremtik. Bíztató volt azonban Hans-Gert 

Pöttering nyilatkozata, mely szerint a horvát csatlakozás kivételt jelenthetne, és 

megvalósulhat az intézményi átalakulás előtt. A csúcson a horvát kérdésben jól megfigyelhető 

volt két tábor elkülönülése. Az egyik, a bővítéspárti britek mellett, a közép- és kelet-európai 

országokat – a magyar, szlovák, lengyel, cseh, román, bolgár – tömöríti, míg az ellenzők 

táborát a hollandok a belgák, a franciák és németek alkotják. Ausztria különleges helyet 

képvisel, mert a horvátok csatlakozását támogatja, de élesen ellenzi Törökország integrációját. 

(Horvátországot 2008)  

A csúcs bizonytalanságai ellenére az Európai Parlament Külügyi Bizottsága 51-1-9 

arányban elfogadta a német kereszténydemokrata Elmar Brok bővítésről szóló jelentését, 

melyben hitet tett a bővítés folytatása mellett. A kritika sokkal inkább az EU-t érintette, mert 

a jelentés egy jóval hatékonyabb kommunikációs stratégiát sürgetett, s hangoztatta a 

tagállamok kormányainak és parlamentjeinek felelősségét a közvélemény tájékoztatásában. 

(EP 2008b) 
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Az Európai Bizottság már 2008. március 5-én kiadott Bővítési csomagjában (Enlargement 

Package) kilátásba helyezte, hogy ha az ország teljesíti az EU feltételeit, akkor az őszi ország 

jelentésében útitervet javasol a tárgyalások legkésőbb 2009 végéig történő lezárására. A 

Bizottság pontosan megnevezte, hogy ehhez mely kritériumoknak kell megfelelnie az 

országnak: 

Elsőként kikötötte, hogy Horvátországnak minden fejezetnyitási feltételt teljesítenie kell, 

de ezt két területen – az igazságszolgáltatás reformja, valamint a versenyjog esetében – nem 

sikerült megvalósítania. Másodikként az SAA jogi előírásainak – különös tekintettel a 

dohánytermékek adójára és a hajógyártás rekonstrukciójára, mely területeken sok még 

tennivaló –, teljesítését, harmadikként az SAA egyéb kötelezettségeinek, mint a menekültügy 

és az ICTY-vel való teljeskörű együttműködés, ahol jelentős előrelépés tapasztalható, 

megoldását szabta feltételnek az EU. A negyedik és ötödik kritérium – a PHARE és IPA 

program támogatásainak hatékonyabb felhasználása és a ZERP rendezése – valójában 

megvalósult, s így a Bizottság eltekintve a kisebb hiányosságoktól, elismerve a horvát 

erőfeszítéseket, a bővítés dinamikájának fenntartása érdekében a 2008. november 5-én 

megjelenő ország jelentésében feltételes menetrendet javasolt a horvát tárgyalások 2009. év 

végi befejezésére. (COM 2008a; COM 2008b) 

A feltételes menetrend alapján a Bizottság javaslata, hogy  

• 2008-ban két kivétellel – versenyjog és igazságszolgáltatás – lehetőleg minden 

fejezetet meg kell nyitni. Fenti két témakörben még jelentős lépéseket kell tennie  a 

tagjelöltnek, de ezen dossziék is 2009 elején napirendre kerülnek. 

• 2008 végéig összesen 8 fejezet bezárását (a már lezárt négy mellé újabb négy 

[(szellemi tulajdonjog (7.), gazdasági és monetáris politika (17.) transzeurópai 

hálózatok (21.) vámunió (29.)] 

• 2009 első félévében, a cseh elnökség idején 11 befejezését [vállalatalapítás és 

szolgáltatásnyújtás szabadsága (3.), vállalati jog (6.), pénzügyi szolgáltatások (9.), 

információs társadalom és média (10.), közlekedés (14.), energia (15.), statisztika 

(18.), foglalkoztatás és szociálpolitika (19.), fogyasztó- és egészségvédelem (28.), 

közös kül- biztonság- és védelempolitika (31.), pénzügyi ellenőrzés (32.)] 

• 2009 második felében, a svéd elnökség időszakában a maradék 16 fejezet bezárását 

tűzte ki célul. [áruk szabad mozgása (1.), munkaerő szabad mozgása (2.), tőke szabad 

mozgása (4.), közbeszerzés (5.), versenypolitika (8.), mezőgazdaság és vidékfejlesztés 

(11.), élelmiszerbiztonság, állat- és növényegészségügy (12.), halászat (13.), adózás 
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(16.), regionális politika és strukturális eszközök koordinációja (22.), 

igazságszolgáltatás és alapjogok (23.), szabadság, biztonság és jog (24.), 

környezetvédelem (27.), pénzügyi és költségvetési rendelkezések (33.), intézmények 

(34.), más ügyek (35.)]  

A Bizottság bejelentette, hogy 2009 közepén ismertetni fogja a horvát EU-csatlakozás 

pénzügyi kereteire vonatkozó javaslatát, valamint jelezte a Tanácsnak, hogy 2009 elején 

hozzon létre egy ad-hoc munkacsoportot a horvát csatlakozási szerződés megszövegezésére. 

Horvátországnak ugyanakkor biztosítania kell az acquis horvát nyelvre történő lefordítását. 

(COM 2008b) 

A Bizottság 2008. november 5-én nyilvánosságra hozott jelentése szerint 2008-ban az 

ország jelentős lépéseket tett – így új stratégiát, cselekvési tervet és számos jogszabályt 

alkotott – a közigazgatás és a bíróságok reformja, valamint a szervezett bűnözés150 és a 

korrupció elleni harc terén. Elismerően szólt a kisebbségek jogainak védelme és a 

menekültügy rendezésében történt előrelépésről, ahol persze még sok tennivaló maradt. 

Aggályosnak tartotta, hogy Zágráb nem tesz elérhetővé minden háborús bűnösökkel 

foglalkozó dokumentumot, s további erőfeszítéseket tart szükségesnek a szervezett bűnözés és 

a közigazgatás átláthatóbbá tételében. 

A gazdasági kritériumok vonatkozásában Horvátországot piacgazdaságnak, az uniós 

versennyel megbirkózni képes államnak tartja, s kiemeli a vállalatalapítás és az FDI 

megkönnyítésére tett intézkedéseket. Kritikaként fogalmazza meg a gazdaság strukturális 

átalakulásának befejezetlenségét, különösen a hajógyártás privatizációjával elégedetlen, ahol 

az eddig megtett lépések ellentmondanak a közösségi versenyjognak. (COM 2008a) 

2008-ban erőteljesen csökkent az EU-tagság lakossági támogatottsága Horvátországban. 

Az Standard Eurobarometer által a 2008 őszén végzett felmérés december 18-án151 közölt 

eredményei szerint a megkérdezettek csupán 23%-a (tavasszal 30%) vélekedett úgy, hogy az 

EU-tagság általában jó volna számukra, míg 38%-ot (tavasszal 25%) tesz ki azok tábora, akik 

szerint rossz hatással bír. Szemmel láthatóan az őszi események, a tárgyalások lelassulása, s 

főként az októberi és decemberi szlovén blokád következtében az EU-t támogatók köre 7%-

kal csökkent, míg az ellenzőké 13%-kal nőtt. 

                                                 
150 A Bizottság ennek alátámasztását látta a 2008. októberében Ivo Pukanic oknyomozó újságíró, valamint Nico 
Franjic lapkiadó ellen elkövetett merényletben. 
151 A reprezentatív felmérés 2008. október 6. és november 6. között, a 27 EU-tagállam és a három tagjelölt 
ország körében, 30 000 fő megkérdezésével készült. 
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Legalább ilyen negatív előjelű az EU-tagság előny-hátrány mérlegének megvonása. A 

válaszadóknak csak 33%-a (tavasszal 44%) tartja előnyösnek, míg 55%-a (tavasszal 42%) 

hátrányosnak ítéli meg az uniós-tagságot. Ugyanezt tükrözi, hogy a megkérdezettek 

mindössze 24%-ában él pozitív (tavasszal 32%), míg 29%-ában (tavasszal 32%) negatív kép a 

Közösségről. Az EU-csatlakozás előnyeit illetően magasan vezet – a megkérdezettek 34%-a 

szerint – az utazás, a külföldi munkavállalás és a tanulás szabadsága, de pozitív jelzést kapott 

a gazdasági fellendülés (20%), a béke és biztonság (17%) és a demokratikus viszonyok 

javulása is (22%). (COM 2008i; COM 2008j) 

A Standard Eurobarometer 2008-as tavaszi Horvátországról készített nemzeti jelentése 

tartalmazza az EU nemek, életkor, foglalkozás és politikai pártok szerinti támogatottságát is. 

Ennek alapján megállapítható, hogy a férfiak pozitívabban ítélik meg az Uniót, mert 35%-uk, 

míg a nőknek csak 28%-a támogatja a Közösséget. Az életkort illetően a 25-39 évesek között 

a legnagyobb a támogatottság (35%), az 55 év felettiek 32%-a, a 40 - 54 évesek körében 

pedig egyenlő arányban oszlik meg a támogatók és az ellenzők száma (30%). A 24 évnél 

fiatalabbak között a legnagyobb az ellenérzés, itt a megkérdezettek csak 28%-a nyilatkozott 

pozitívan. Ráadásul ez az egyetlen csoport, akik körében nagyobb az ellenzők, mint a 

támogatók száma (arány 30:28%).152 

Foglalkoztatottság alapján messzemenően a magánvállalkozók (55:9%) támogatják a 

leginkább a csatlakozást, majd a menedzserek (48:16%), a köztisztviselők (36:26%), az 

egyetemi hallgatók (36:27%) valamint a nyugdíjasok (31:22%) következnek a sorban. A 

legnegatívabban a háztartásbeliek (49:13%), a munkanélküliek (29:25%), valamint a fizikai 

munkások (29:27%) nyilatkoztak az uniós csatlakozásról.  

Politikai hovatartozás alapján az EU-t legkedvezőbben a függetlenek (36:22%) és a 

baloldaliak (34:24%) látják, míg a jobboldaliak részéről az Uniót pozitívan értékelők száma 

elenyésző különbséget mutat azokhoz viszonyítva, akik ezt negatívan ítélik meg (32:31%).  

Az EU támogatottsága regionális szinten Zágrábban (35:27%), Dalmáciában (34:25%), az 

északi területeken (32:24%,), Szlavóniában (28:25%) és a bánságokban (29:27%) a 

legnagyobb, míg összességében a legnegatívabb véleményt Isztrián, Rijekában és Gorski 

kotar (28:27%) területén fogalmaztak meg a válaszadók, ahol a különbség a támogatók és az 

ellenzők között mindössze egy százalék. (COM 2008k) 

                                                 
152 A továbbiakban zárójelben található a támogatók és az ellenzők egymáshoz viszonyított aránya %-ban 
kifejezve. 
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Összességében a fenti számadatokból, bármely társadalmi réteg oldaláról is közelítjük meg a 

kérdést, kitűnik a Közösség alacsony támogatottsága, mely minden mutató esetében alatta van 

az EU 27-ek adatainak. 

Annak ellenére, hogy a tárgyalások lassan haladnak, és Nicolas Sárközy többször is 

kijelentette, hogy a Lisszaboni Szerződés életbe lépéséig szó sem lehet további bővítésekről, 

mégis a tagállamok láthatóan nem gördítenek akadályokat Horvátország belépése elé, hiszen a 

kis méretű, 4 milliós lakosságú állam pénzügyileg nem terhelné meg az Unió költségvetését. 

Ráadásul a 2008 decemberében tartott EU csúcson újabb remény csillant fel az ország 

számára, ugyanis csatlakozását összekötötték a Lisszaboni Szerződés sorsával.  

A csúcson Írország garanciákat kért arra vonatkozóan, hogy nem csorbul nemzeti 

hatásköre az adózási, családjogi és semlegességgel kapcsolatos ügyekben, valamint továbbra 

is fennmarad biztosállítási joga. Az ír miniszterelnök, Brian Cowen a „dán modell”153 

alkalmazását kérte, mely szerint az EU politikai kötelezettséget vállal arra, hogy a következő 

szerződésmódosításhoz – vagyis a horvát csatlakozási szerződéshez – csatolja a kért 

garanciákat tartalmazó jegyzőkönyvet. Mindez eloszlatná az írek eddigi félelmeit, 

kilendíthetné a holtpontjáról a Lisszaboni Szerződés, vagyis az Unió mélyítésének kérdését, s 

nem utolsó sorban felgyorsíthatná a horvát csatlakozás ügyét. 

Erre a mentőövre azért is szükség lenne, mert a szlovén blokkolás mellett, a világban lezajló 

változások és főként a gazdasági válság hatására mintha az EU részéről is némi tétovázást 

tapasztalhatnánk. Ezt tükrözi az EU külügyminisztereinek a 2008. december 8-9-i találkozója 

és az arról kiadott záróközlemény is.  

5. 6 TÁMOGATÁSOK 

Az Európai Unió által Horvátországnak nyújtott pénzügyi támogatásokat, azok célja és 

összetevői alapján négy nagy csoportra154 oszthatjuk, s elemezve ezeket egyértelműen látható, 

hogy az eseti jellegű kezdeti támogatásoktól hogyan haladunk az egyre átláthatóbb és 

pontosan meghatározott célokra biztosított pénzügyi segítség irányába. 

1.  Az első, 1991-1999 közötti időszakban a Közösség különböző, ad hoc jellegű 

támogatásokkal segítette az országot. Ekkor Horvátország főként humanitárius segélyeket 
                                                 
153 1992-ben Dániában első körben leszavazták a Maastrichti Szerződést. A Közösség ennek hatására számos 
kimaradási (opt out) lehetőséget ajánlott fel az országnak, melyeket azonban nem a Szerződéshez csatoltak – 
ebben az esetben ugyanis mindenkinek újra kellett volna ratifikálnia –, hanem a következő, az EFTA-bővítés 
csatlakozási szerződéséhez. 
154 A Nyugat-Balkán esetében három szakaszt különböztettem meg, így az 1991-99, a 2000 és 2006 közötti, 
valamint a 2007-tel kezdődő etapot. Horvátország esetében a 2005-2006 évet külön szakaszként kezelem, hiszen 
mint egyedüli ország, mely 2005-ben megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat, részesülhetett az előcsatlakozási 
alapokból. 



 202 

kapott az Európai Uniótól az ECHO és OBNOVA programokon keresztül, melyeknek fő 

célja a háború sújtotta térségek rekonstrukciója és a menekültek visszatérésének 

támogatása. Ezen programok teljes költségvetése az 1991-1999 közötti időszakban 367 

millió euró volt. 

2.  A második, 2000-2004 közötti szakaszban a Stabilitási és Társulási Megállapodáshoz 

szorosan kapcsolódó CARDS program segítette az államot abban, hogy aktívan részt 

vegyen a Stabilizációs és Társulási Folyamatban.  Ebben az időszakban, vagyis egészen 

addig, amíg Horvátország nem vált jogosulttá az előcsatlakozási alapokból való 

részesedésre, a CARDS csatornáin keresztül 257 millió euró támogatás érkezett az 

országba, egyrészt hazai programokra, másrészt regionális beruházásokra. (COM 2001a, 

COM 2001d)  

Horvátországban a CARDS támogatások prioritásai az alábbiak voltak: 

� a menekültek visszatérésének előmozdítására, az újjáépítésre 74,70 millió euró (az 

összes támogatás 29,3%-a); 

� a beruházások támogatására, a kereskedelem fellendítésére és a szociális kohézióra 

68,85 millió euró (27%); 

� az igazságszolgáltatás és rendőrség reformjára, a migrációs problémák kezelésére és a 

szervezett bűnözés elleni harcra 57,95 millió euró (22,6%); 

� a közigazgatás reformjára, a helyi és regionális önkormányzatok fejlesztésére 41 

millió euró (16,3%) 

� a környezet védelmére, az intézményrendszer megszilárdítására, a tervezés és 

monitoring megvalósítására 12,50 millió euró (4,8%) támogatás érkezett. 

Ezen kívül 29 közös projekt bevezetésére is sor került a CARDS program keretében, 

melyek végrehajtására újabb kb. 23 millió euró dotációt utaltak át az ország számára. 

(Strategy 2004; COM 2001d)  

3. A harmadik szakaszban, 2005-ben és 2006-ban Horvátország, mint tagjelölt és a 

csatlakozási tárgyalásokat megkezdő ország részesült mindhárom előcsatlakozási alapból, 

melynek összege a 2005-ben 105 millió eurót, míg 2006-ban 140 millió eurót jelentett. A 

demokratikus intézményrendszer kiépítését elősegítő PHARE támogatásból mindkét 

évben 80-80 milliót, a közlekedés fejlesztésére és környezetvédelemre fordítható ISPA 

alapból 25 és 35 millió eurót kapott, míg a mezőgazdaság- és vidékfejlesztést megcélzó 

SAPARD támogatásból csak 2006-ban részesült, melynek összege 25 millió euró volt. 

(European)  
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4. A negyedik időszak 2007-ben kezdődött, melyben az Unió a korábbi előcsatlakozási 

alapok és a CARDS megszüntetésével egy új eszköz, az IPA bevezetésével egyszerűsítette 

le a tagjelöltek, a potenciális jelöltek és Törökország számára nyújtandó támogatásait.  

 

5. 2. táblázat A Horvátországnak nyújtott IPA támogatás megoszlása 2007-2010 között 

(millió euró) 

 2007 2008 2009 2010 

Rendszerváltás és intézményi reform 47, 6 45,4 45,6 39,5 

Határokon átnyúló kapcsolatok 9,7 14,7 15,9 16,2 

Regionális fejlesztések 44,6 47,6 49,7 56,8 

Emberi erőforrás fejlesztése 11,1 12,7 14,2 15,7 

Vidékfejlesztés 25,5 25,6 25,8 26,0 

Összesen 138,5 146,0 151,2 154,2 

Forrás: COM (2006) Communication from the Commission to the Council and European Parliament. Instrument 
for Pre-Accession Assistance Multiannual Indicative Financial Framework for 2008-2010. COM (2006) 672 
final 
 

Az IPA-támogatások programozása során jobban összpontosítanak a reformok prioritásaira, 

ezért 5 terület dotálását meghatározva, a tagjelölt országok – így Horvátország is – 

mindegyikből részesülhetnek, míg a potenciális jelöltek csak az első kettőből. A 2010-ig 

terjedő időszakban az Unió 5 740 millió eurót irányozott elő az IPA program végrehajtására, 

melyből 589,9 millió jut az országnak. 

5. 7 MULTILATERÁLIS KAPCSOLATOK, HORVÁTORSZÁG RÉSZVÉTELE A NAGY 

EURÓPAI RENDSZEREKBEN 

Horvátország számos multilaterális regionális kezdeményezés aktív részese. Kapcsolatait, 

azok iránya, céljai és a résztvevők köre alapján két nagy csoportba sorolhatjuk. Egyik oldalról 

részt vesz az uniós tagság elérését elősegítő közösségi programokban – INTERREG III, a 

LIFE III, a 7. Kutatásfejlesztési Keretprogram, a TEMPUS III, YOUTH-EU, CULTURE 

2000 – s ennek kapcsán együttműködik olyan államokkal és régiókkal, amelyek már az 

Európai Unió tagjai. A közös programok és kezdeményezések másik csoportja nem a 

tagállamokkal való együttműködést célozza meg, hanem a szomszédsági politika részeként 

elsősorban a Nyugat-Balkán kohézióját, a térség államainak egymáshoz való közeledését 

segíti elő. (Screening 2007a) Az INTERREG III kezdeményezés minden komponense 

elérhető a Horvátország számára, így az „A”, a határ-menti térségek együttműködésének 
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ösztönzésére, a „B”, a transznacionális kapcsolatok bővítésére és a „C” a regionális 

összefogásra.  

1. „A”, a határ-menti térségek együttműködésének ösztönzése: A Nyugat-Balkán – s 

Horvátország – térségének integrációjában kiemelkedő szerepet töltenek be az egyre 

kiterjedtebbé váló olyan határokon átnyúló kapcsolatok, mint az Alpok-Adria 

Munkaközösség, a Duna-menti Régiók Munkacsoportja, a Négyes határ menti vagy a Dél-

Adria határ menti régió. Az ország 2002 áprilisában aláírta azt a Közös Nyilatkozatot 

(Styria Initiative), amelyet Ausztria kezdeményezésére osztrák, olasz, magyar, szlovén és 

horvát határ-menti régiók összefogására jött létre, 2003-tól pedig bekapcsolódott a 

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Programba.  

2. „B”, a transznacionális kapcsolatok bővítésére: Horvátország tagja számos 

transznacionális stratégiai régiónak, így része a Közép-Európai Interakciós Övezetnek, az 

Adriai-Tengeri Régiónak, valamint a Délkelet-Európa Régiónak, mely utóbbi felöleli a 

Stabilitási Paktum térségét. Együttműködik szomszédjaival a Dráva völgyének komplex 

környezet- és természetvédelmi programjában, a Dráva Medence Projektben, a területi 

tervezés, transznacionális területfejlesztési stratégia kidolgozására létrejött CONSPACE 

Projektben, s a megújuló energiahasznosításra szerveződött RENSE programban. (Illés 

2002; Screening 2007a)  

A transznacionális kapcsolatok legfőbb megnyilvánulási formája a CADSES programban és 

projektjeiben való részvétel. Regionális alapon az Európai Unió területét 13 makrotérségre 

osztották fel, s Horvátország a közép-európai-adriai-dunai-délkelet-európai térség (Central 

Adriatic Danubian South-Eastern European Space; CADSES) tagja. A CADSES-program 

hatékonyságának növelése érdekében az Európai Bizottság a 2007-2013-as időszakra ezt a 

makrotérséget két programtérre osztotta, így elkülöníti a közép-európai (CES) és délkelet-

európai (SEES) területet. Horvátország ezen utóbbiban – s ezzel az országot ismét a 

Balkánhoz sorolták – teljes területével vesz részt. A program lehetővé teszi, hogy a több 

országot lehatároló tér közösen keressen megoldásokat a régiót érintő problémákra. A 

program költségeit a tagállamoknak az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a nem 

tagállami partnerek – így Horvátország is – részvételét pedig az IPA előcsatlakozási alap 

támogatja. A program kiemelt területei az innováció és a vállalkozások támogatása, a 

környezetvédelem az energiahatékonyság növelése, integrált vízgazdálkodás, az elérhetőség 

és ezen belül a közlekedési hálózatok fejlesztése, valamint a transznacionális szinergiák 

erősítése és a városfejlesztés. (Rechnitzer 2007) 
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3. „C” a regionális összefogás: Az INTERREG C által támogatott regionális 

együttműködések közül kiemelkedő szereppel bír a négy ország határ-menti területeit 

összefogó Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés. (Hajdú 2002c)  

A Horvát-Magyar-Olasz-Szlovén Négyoldalú megállapodás (the Quadrilateral Croatia-

Hungary-Italy-Slovenia) olyan közös programokra jött létre, melyeknek célja az infrastruktúra 

és közlekedési folyosók, a környezetvédelem, az információs technológia, a sport, az oktatás, 

valamint a kis-és középvállalkozások területén való együttműködés. 

Horvátország, mint „harmadik ország”, a Mediterrán, vagy más néven a nyugat-balkáni 

államok csoportjának tagjaként vállal szerepet a 7. Kutatásfejlesztési Keretprogramban (FP7). 

A TEMPUS az Európai Bizottság kezdeményezése, mely a felsőoktatási reform és átalakulás 

támogatására, a Bologna-folyamatba történő sikeres bekapcsolódás elősegítésére jött létre. 

Horvátország 2000 óta vesz részt a kezdeményezésben, melynek keretében a horvát 

egyetemek nagy része bekapcsolódott a mobilitási programba (oktatók és hallgatók részére), s 

ez különösen a közép-kelet-európai régió térségében erősítette meg az intézményi 

kapcsolatokat, miközben segítséget nyújtott abban, hogy az egyetemek és főiskolák nagy 

része a Bologna-folyamat révén csatlakozott az egységes európai felsőoktatási térséghez.  

Az ország a YOUTH program három projektjében (1, 2, 5), így a Fiatalok Európáért, az 

Európai Önkéntes Szolgálat és a Támogatási Szabályozások munkacsoportjaiban vállal 

szerepet. A CULTURE 2000 kezdeményezésben, mint harmadik ország vesz részt, különösen 

a kulturális örökség és történelmi emlékek vonatkozásában. (Screening 2007a) 

A kooperációk közül kiemelkedően fontos szerepe van a nyugat-balkáni államokkal együtt 

létrehozott kezdeményezéseknek. Ivo Sanader 2004. október 22-én írta alá a Délkelet-Európa 

Jószomszédi Stabilitási és Biztonsági Kapcsolatairól szóló megállapodást, s ezzel 

Horvátország a kilencedik teljes jogú tagja lett a Délkelet-Európai Együttműködési 

Folyamatnak (South East Europe Co-operation Process; SEECP). A programban az ország 

elsősorban a szabadkereskedelem és az energiaellátás problémáinak közös kezelését, valamint 

a korrupció és a szervezett bűnözés elleni együttes fellépést szorgalmazza, melyek 

elősegíthetik uniós csatlakozását is. Az ország tagja a Délkelet-Európai Stabilitási Paktumnak, 

valamint aláírta a térségre vonatkozó szabadkereskedelmi memorandumot (Memorandum of 

Understanding on Trade Liberalisation and Facilitation in South East Europe) is. 

(Government 2005)  

1992. július 18-án lett a Közép-Európa Kezdeményezés (Central European Initiative, 

CEI) tagja, melynek elnöki feladatait is ellátta 1998-ban, s ennek keretében 1998 nyarán 

megszervezte a CEI külügyminisztereinek találkozóját, majd novemberben Zágráb adott 
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otthont a szervezet miniszterelnöki találkozójának. Nem véletlen, hogy az ország tölti be az 

elnöki tisztséget a Turizmus Munkacsoportban és elnökhelyettes a Kis- és 

Középvállalkozások Munkacsoportban. 

Horvátország 2001. július 9-én nyújtotta be kérelmét a Közép-Európai 

Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz (Central European Free Trade Agreement; CEFTA), 

miután úgy vélte, hogy megfelel az 1994-ben, Poznanban meghatározott feltételeknek, 

melyek a következők: tagság a Világkereskedelmi Szervezetben, társulási megállapodás az 

Európai Unióval egy későbbi tagság érdekében, valamint szabadkereskedelmi szerződés a 

meglévő CEFTA tagországokkal. A tárgyalások 2002 februárjában kezdődtek, s 2002. 

december 5-én Horvátország aláírta a csatlakozási szerződést. 2003-tól a teljes jogú CEFTA 

tagság lehetővé tette a vámok és az adminisztratív akadályok lebontását és tágra nyitotta a 

kapukat a horvát gazdasági növekedés előtt.  

2004-ben és 2007-ben az Unióhoz csatlakozó országok kilépésével jelentősen kiürült a 

szervezet, mert csak Horvátország és a 2006-ban csatlakozott Macedónia maradt a szövetség 

tagja. A 2006. április 26-án, Bukarestben tartott délkelet európai miniszterelnökök 

csúcstalálkozóján a CEFTA hatáskörét ezért kiterjesztették a balkáni országokra. Ennek 

értelmében 2007. július 26-án felvételt nyert a szervezetbe Albánia, Bosznia-Hercegovina, 

Szerbia, Montenegró, Moldávia és Koszovó, s a CEFTA szemmel láthatóan Moldávia 

kivételével a Nyugat-Balkán államait tömöríti. 

Horvátország, Szlovénia, Szerbia és Montenegró és Bosznia-Hercegovina 2002. december 

3-án írta alá a Száva-medence Kezdeményezés Keretmegállapodását (Framework Agreement 

on the Sava River), mely a résztvevő országok közös felelősségévé tette a Száva folyó 

vízminőségének megőrzését és környezetének védelmét. A feladatok koordinálására létrejövő 

Száva Bizottság, mint nemzetközi szervezet központja Zágrábban található. (Screening 

2007b) 

Az ország az európai nagyrendszerekben is részt vesz, különös tekintettel a közlekedés és 

az energiaforrások területén. A közlekedés szempontjából Horvátország számára a 

legfontosabb a nyugat-balkáni államokkal való regionális együttműködés, s ezért 2004. 

júniusában memorandumot írt alá a Páneurópai Közlekedési Folyosók (Helsinki folyosó) V., 

X. és VII. projektjében155 való kooperációról. (14. sz. melléklet) Ennek részeként a TEN-T 

(Transzeurópai Közlekedési Hálózat) tagjaként, valamint az ehhez kapcsolódó TINA-

                                                 
155 Corridor X: Ausztria és Törökország között; Xa: Graz – Maribor- Zágráb, Vb: Rijeka – Zágráb – Budapest; 
Vc: Ploče – Szarajevó – Osijek – Budapest; VII: a Duna és Száva folyó. 
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projektben való részvételével bekapcsolódhat Európa vérkeringésébe, s hatalmas 

beruházásokra kerül sor.  

Az úthálózat hosszúsága 734 km-rel, a vasút 538 km-rel bővül, 3 repülőtér, 1 folyami 

kikötő, 5 terminál és 3 tengeri kikötő építését jelenti a projektben való részvétel. (Illés 2002) 

Így épült meg a Zágráb-Split autópálya, és ennek keretében kötött szerződést 2005 

februárjában a szlovén és a horvát vasúttársaság, hogy közösen hajtsanak végre fejlesztéseket 

a vasúti áru- és utasszállítás terén. Kiemelt cél az ország keleti területeinek, valamint Bosznia-

Hercegovina integrálására a Budapest – Szarajevó – Ploce autópálya és vasútvonal 

létrehozása ill. modernizálása, s ez által a régió elszigeteltségének csökkentése. Kiemelkedő 

projekt a Slavonski Brod kikötőnek tengeri, szárazföldi és vasúti csomóponttá fejlesztése, 

mely lehetővé teszi a térség bekapcsolását a nemzetközi keringésbe.  

Az energiaellátás területén jelentkező problémák arra sarkallják az európai országokat, 

köztük Horvátországot is, hogy nemzetközi összefogással keressenek választ a felmerülő 

gondokra. Horvátország tagja két nemzetközi projektnek is, egyrészt az elektromosság 

területén új lehetőségeket kereső EL. 4 (Görögország és Nyugat-Balkán) kooperációnak, 

valamint a gázellátás terén új gázvezetékek kiépítésére létrejövő NG. 3. együttműködésnek, 

melynek tagjai a Kaszpi-tengeri országok, Közel-Kelet és az Európai Unió. Az energiaellátás 

területén nagy előrelépést jelentett, hogy az ország 2004 októberében ismét meg tudta nyitni 

Ernestinovoban a háború alatt tönkrement elektromos központot. (COM 2005a) 

Összefoglalva látható, hogy Horvátország sokoldalú kapcsolatokat épített és épít ki 

Európa különböző államaival, s számos európai uniós programhoz kapcsolódik. Ezek között 

találhatóak bilaterális és multilaterális kooperációk. Látható, hogy törekszik egyrészt a 

szűkebb geopolitikai környezetébe tartozó nyugat-balkáni államokkal való viszonyának 

rendezésére, melyeket nagy mértékben elősegítenek a fent említett, egy-egy projekt együttes 

megoldására létrejövő megállapodások. A jószomszédi viszony kiépítése nem csak keleti 

szomszédjaival fontos. Horvátország számtalan közös projektben vesz részt nyugati és északi 

határai mentén is, melynek részeként jobb kapcsolatot képes kiépíteni az Európai Unió 

tagállamaival. Ezen programok gyakran a már korábban meglévő határ-menti 

együttműködésekre, testvérvárosi kapcsolatokra építenek, azokat fejlesztik tovább. Az ország 

külkapcsolatainak közvetlen iránya a Nyugat-Balkán, a Mediterrán-térség és Közép-Kelet-

Európa, mely kötelékeken keresztül a távolabbi, európai dimenzió is jól érzékelhető. 
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5. 8 BILATERÁLIS KAPCSOLATOK 

5. 8. 1 SZLOVÉNIA 

Horvátország Szlovéniával való kapcsolata meglehetősen ellentmondásos és több megoldatlan 

kérdés is terheli. Ezek közül a legsúlyosabb és időről időre kiújuló problémát a két ország 

közötti határviták jelentik, annak ellenére, hogy 1991-ben kölcsönösen elismerték egymás 

függetlenségét és szuverenitását az akkor meglévő JSZSZK köztársasági határokon belül. 

Megállapodtak arról is, hogy a határvonal megállapításánál a szárazföldi határok esetében a 

JSZSZK-tól örökölt 1991. június 25-i állapot, a tengeri határvonal kapcsán pedig a 

nemzetközi jog alapján kezdik meg a tárgyalásokat. 

Elméletileg a két állam határát a Pirani-öbölbe torkolló Dragonja képezi, de a szeszélyes 

folyó gyakran változtatva medrét, lehetőséget ad az állandó határvillongásokra. Szlovénia 

1991. október 29-én a közös határról szóló megállapodás-tervezetet adott át a horvát félnek, 

mely szerint a Dragonja folyó adriai tengerbe torkolló szakaszától kezdve a határvonal a 

Pirani-öbölben megfelezve jelenik meg. Ezt követte 1992. március 27-én Szlovénia újabb 

tervezete, amelyben a Pirani-öböl továbbra is megfelezve jelenik meg a két ország között, de 

a Dragonja folyó déli partján négy települést (Mlini, Skudelini, Buzin, Skrilje) Szlovéniához 

tartozónak tüntetett fel.  

A horvát tiltakozásra a szlovén parlament 1993. április 7-én határozatot fogadott el az 

egységes és oszthatatlan, Szlovénia fennhatósága alá tartozó Pirani-öbölről, s erre építve 

Ljubljana 2003-ban parlamenti határozatot hozott a szlovén epikontinentális talapzatról és 

gazdasági övezetről. A rendkívül feszültté vált viszonyt némileg oldotta az 1997. július 28-án 

megkötött kishatárforgalmi és együttműködési kormányközi megállapodás. A szerződés 

szerint Horvátország lehetővé tette szlovén halászoknak, hogy a Porecs-Rovinj közötti Limi-

öbölig húzódó kb. 750 km2-nyi területen halászhassanak, cserében Szlovénia engedélyezte a 

horvát halászok által kifogott tengeri halak értékesítését az országban. A horvát parlament a 

megállapodást rövid időn belül ratifikálta, de Szlovénia négy évig függőben tartotta a 

megerősítést. Ez mindaddig függőben is maradt, amíg a Račan-Drnovšek nevéhez156 

kapcsolódó és a határügyi társelnökök által parafált kétoldalú megállapodásra 2001. július 21-

én sor nem került. A Račan-Drnovšek megállapodással Horvátország „visszakapta" volna a 

korábban megnevezett négy isztriai települést és Sveta Gera-t, míg Szlovénia a Mursko 

sredisce-nél és a Gorski kotar hegyvonulatnál lévő Cabarnal kapott volna területet. A 

                                                 
156 Az egyezmény a két hivatalban lévő miniszterelnökről kapta nevét. 



 209 

megállapodás alapján Szlovénia 80%-os arányban részesedett volna a Pirani-öbölből, amivel 

biztosítottá vált volna számára a szabad kijárás a nemzetközi vizekre. Az egyezményt 

azonban a horvát parlament végül nem ratifikálta. 

A két ország között a határ függetlenné válásuk előtt soha nem jelentett problémát, hiszen 

1918-ig az OMM részeként, majd Jugoszlávia tagköztársaságaként nem volt szükség tengeri 

határvonalra. A mostani határvita hátterében az áll, hogy Szlovénia mindössze 46 km hosszú 

tengerparttal rendelkezik, ahonnan azonban a földrajzi sajátosságok miatt, ha Horvátország az 

ENSZ tengerjogi egyezményében garantált maximális területre kiterjeszti felségvizeit, akkor 

Szlovéniából nem vezet közvetlen kapcsolat a nemzetközi vizekhez. Márpedig Horvátország 

az ENSZ tengerjogi konvenció 17. cikke alapján kívánja a kérdést rendezni, s e szerint „a 

szerződés tiszteletben tartása mellett minden part menti és más állam hajója számára 

biztosított a zavartalan áthaladás a nyílt vizekre". A két fél nemcsak területi, hanem fogalmi 

vitában is áll egymással, hiszen Szlovénia „kijáratot" követel, Horvátország pedig 

„áthaladást" biztosítana.  

Szlovénia nehéz helyzetét azzal próbálja orvosolni, hogy a horvát-szlovén határ mentén 

fekvő Pirani-öbölben nem az ENSZ-egyezményben általánosan szereplő és a horvátok által is 

alapul vett medián vonal elvét, hanem történelmi és egyéb – ENSZ egyezményekben is 

figyelembe vételre ajánlott – körülményeket kíván alkalmazni. Ennek alapján Koper 

kikötőjének egy olyan korridort szeretne a Pirani-öbölben, mely lehetővé tenné kijutását a 

nemzetközi vizekre.157A megegyezés irányába tett jelentős állomásnak tekinthető a 2005 

júniusában tartott közös kormányülés, majd a két külügyminiszter közös nyilatkozata az 

incidensek elkerüléséről. A Brioni Egyezményben kötelezettséget vállaltak arra is, hogy a 

határok végérvényes tisztázásáig az 1991. június 25-i158 állapotokat veszi figyelembe. (15. sz. 

melléklet) (Avbelj 2006, Turkalj 2001) 

2007 augusztusában az akkori szlovén miniszterelnök, Janez Janša és horvát partnere Ivo 

Sanader elfogadta az un. bledi-formulát, vagy bledi-folyamatot, mely olyan szakértői 

csoportok létrehozásáról rendelkezett, akik előkészítik a szükséges dokumentumokat, 

amelyek alapján a két fél a nemzeti parlamentek jóváhagyását követően a határvitát egy külső, 

harmadik fél bevonásával (nemzetközi bíróság, vagy választott bíráskodás, nemzetközi 

döntőbíróság, esetleg egy közvető harmadik ország) kívánja rendezni.  

                                                 
157 Ez nem lenne példa nélküli a nemzetközi gyakorlatban, hiszen a térségben is találunk rá példát, a bosnyák 
kijáratot jelentő Neum kikötőjét, de hasonló megoldás született Svédország és Finnország között, melyet 
alkalmazni lehetne Szlovénia és Horvátország esetében is. 
158 Mindkét állam ezen a napon nyilvánította ki függetlenségét. 
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A rendezetlen helyzet állandó feszültségek forrása, melyet mindkét fél megpróbál a maga 

malmára hajtani és felnagyítani a másik által elkövetett atrocitásokat. 159 Ehhez külső 

támogatást is megpróbálnak szerezni, így Szlovénia a tengeri kijárat és halászati zóna kapcsán 

szintén érdekelt Olaszországét, míg a szárazföldi határok esetében mindkét állam a 

szomszédos országok, Olaszország mellett Ausztria és Magyarország támogatását. 

A probléma megoldását erőteljesen akadályozza az a már elemzett kérdés, mely a 

megkésett nemzetépítő államok sajátosságából fakad. Mindkét ország számára az éppen 

kivívott függetlenség és területi integritás kulcskérdése, hogy meg tudja-e ezt őrizni és védeni. 

Bármelyik fél is kényszerülne elvei feladásához, az beláthatatlan belpolitikai 

következményekkel járna. Ezért a vita mindkét országban erőteljesen nacionalista 

beágyazottságúvá vált, s mindkét kormányzat mögött teljesen felsorakozik nemcsak a 

politikai elit, de az egész társadalom is.  

Az ellentétek a mikrorégióban betöltendő vezető szerep miatt is éleződnek, ugyanis 

Zágráb gyors gazdasági fellendülése – különösen akkor, ha Szlovénia nem jut nemzetközi 

vizekhez – Ljubljana vetélytársává teszi a térségben. Szlovénia esetében mindehhez még 

hozzájárul, hogy csak a korridorral tudja igazolni mediterrán identitását, s az sem mellékes 

szempont, hogy az új kormányzat hatalmának megszilárdításáig nem lehet békülékenyebb.  

A határkérdéshez szorosan kapcsolódik egy másik igen kényes, a halászati joggal 

kapcsolatos probléma. 2003-ban Zágráb egyoldalúan deklarálta kizárólagos halászati és 

ökológiai zónáját az Adrián, de 2004-ben az EU-tagságra várakozva finomított ezen, s ígéretet 

tett arra, hogy a kérdésben kivételt tesz, és tartózkodni fog a védelmi övezetek egyoldalú 

kiterjesztésétől az EU-tagállamok irányába, mindaddig, míg Brüsszel meg nem köti a 

halászatról szóló megegyezését.  

Miután két leginkább érintett szomszédja, Olaszország és Szlovénia azonban kijelölte a 

maga ökológiai és halászati zónáját, 2008. január 1-én Zágráb a fogyatkozó halállományra 

hivatkozva, életbe léptette (egy 2006-ban hozott horvát parlamenti határozat alapján) a saját, 

57 000km2-nyi területet érintő ökológiai és halászati zónáját (Ecological and Fisheries 

Protection Zone; ZERP). Ez lényegében a határvitát is megoldotta, hiszen a szlovén hajók 

csak úgy juthatnak ki a nyílt tengerre, ha belépnek a ZERP területére. Az egyoldalú lépést 

uniós ügyként kezelve, válaszul a Közösség és annak nevében a soros elnökséget ellátó 

Szlovénia erőteljes nyomást gyakorolt Horvátországra, melynek során burkoltan többször is 

                                                 
159 A nagyobb nyilvánosságot kapott ügyek közül válogatva meg kell említeni a határellenőrzések során 
tapasztalt problémákat és visszaéléseket, a Dragonje folyó bal partján található, szlovén állampolgárok 
tulajdonában levő ingatlanok megközelíthetőségének nehezítésére tett lépéseket, a 2006-os hotizai 
határincidenst, vagy a szlovén vétó kapcsán a szlovén áruk bojkottjára történő felhívást. 
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figyelmeztették Zágrábot, hogy ez a lépése veszélyeztetheti az integráció előrehaladását. 

Ennek hatására a horvátok meghátráltak és visszavonták határozatukat. 

A két ország kapcsolatát egyéb, látszólag kisebb horderejű ügyek is nehezítik. Ezek között 

található a határ szlovén oldalán fekvő, de részben horvát tulajdonban lévő krsko-i 

atomerőmű kérdése, melynek fenntartási költségeiből a szlovénok szerint Zágráb nem veszi ki 

részét, valamint a horvát polgárok által főként a háború idején a szlovén Ljubljana Bankban 

elhelyezett máig vitatott megtakarítások befagyasztása és a befektetők kártalanítása körül  

kialakult vita. Horvát oldalról továbbá erősen nehezményezik, hogy Szlovénia semmilyen 

lépést nem tett a két ország közötti közlekedés zavartalan lebonyolításáért sem, hiszen három 

horvát sztrádaszakasz is másodrendű utakba csatlakozik bele a szlovén oldalon, lehetetlenné 

téve ez által főként az osztrákok és németek gyors eljutását az Adriára.  

Horvátország szomszédjaival való kapcsolatainak vizsgálata során az az érdekes helyzet 

állt elő, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb a viszonya azzal a Szerbiával és Bosznia-

Hercegovinával, mellyel alig több mint tíz éve véres háborút vívott, mint a vele egyszerre 

függetlenné váló Szlovéniával. Nem véletlen, hogy a Bizottság ország jelentései évről évre 

kiemelt feladatként jelölik meg, hogy rendezze vitás kérdéseit nyugati szomszédjával. Az 

Unió nem járt el egységesen a kérdésben, hiszen ezen feltétel megoldatlansága nem 

akadályozta meg Szlovénia felvételét, mely ország most már az Unión belül erőpozícióból 

kívánja  a kérdést megoldani. Ennek többször láttuk tanújelét, különösen 2008 elején, amikor 

a soros elnökséget ellátó Szlovénia, ha megakadályozni nem is, de lassítani tudta az amúgy 

sem túlságosan gyorsan haladó horvát integrációs folyamatot, majd 2008 őszén a fejezetek 

megnyitásának blokkolásával (részletesen az 5. 4 fejezetben)160 (COM 2007a) 

5. 8. 2 BOSZNIA-HERCEGOVINA 

Horvátország és Bosznia-Hercegovina sorsát a közös történelem mellett jelenlegi geopolitikai, 

és geostratégiai érdekeik is összekapcsolják. Ezek közül a legfontosabb kötelék, hogy BiH 3 

államalkotó nemzete közül az egyik éppen a horvát, mely ténylegesen azt jelenti, hogy a 

határokon kívül itt él a legnagyobb lélekszámú horvát kisebbség, akik horvát 

állampolgársággal is rendelkeznek, és alanyi jogon szavazati jogot kapnak az anyaországban. 
161 A diplomáciai kapcsolatok felvételére ugyan már 1992. január 24-én sor került, de a 

kilencvenes évek elején kirobbanó háború, a horvát beavatkozás, az innen érkező nagyszámú 

                                                 
160 Kristian Turkalj, Mohai László és Sándor Mátyás interjú alapján 
161 Szavazataik eldönthetik a választások kimenetelét, s a legutóbbi, 2007-es igen szoros választásokon ők 
alkották a mérleg nyelvét. 
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menekült jelentősen megterhelte a két ország viszonyát, annak ellenére, hogy amerikai 

nyomásra 1994-ben az ottani horvátok békét kötöttek a bosnyákokkal a szerbek elleni közös 

harcra, s Zágráb az egyik aláírója a Daytoni békének.  

Ugyanakkor a tudjmani politika fő célja továbbra is az maradt, hogy a kinti horvátok a 

harmadik entitás szintjére lépjenek, s ennek érdekében politikai és jelentős pénzügyi 

támogatást biztosított számukra.162 Az anyaországból érkező segítség, a HDZ harcias 

nacionalista ideológiája és a horvát kisebbség védelmére hozott intézkedései a kilencvenes 

években maguk mellé állították a diaszpóra szavazóit is.  

A szemléletváltásra csak Tudjman halála után, valamint az euroatlanti integráció 

felerősödése miatt kerülhetett sor, hiszen a nemzetközi közösség egyre határozottabban 

utasította Zágrábot, hogy ne avatkozzon be a kinti viszonyokba. Különösen nehéz helyzetbe 

került a 2003-as választásokon győztes HDZ, hiszen nem folytathatta korábbi beavatkozási 

politikáját Boszniában, így a párt kinti népszerűsége is erősen megcsappant, melyet Mesić 

elnök újraválasztásakor maga is megtapasztalt. Nehéz volt a BiH-ben élő horvátokkal 

megértetni, hogy Horvátország csak a lakóhelyükön való boldogulásukat, s azt is csak legális 

eszközökkel támogathatja. Ugyanakkor a horvát politika sem minden esetben ezt sugallja, 

hiszen a gazdaságilag jóval fejletlenebb térségben végrehajtott tőkebefektetések, a közös 

vállalkozások és a pénztőke összefonódása révén így is erőteljes jelenléte szomszédja 

életében. Időközönként politikai beavatkozásra is sor kerül, melynek egyik legutóbbi példája 

nehéz helyzetbe hozta a kinti horvátokat. A 2006-os választások során Horvátország, illetve a 

választásokon győztes HDZ nyomást gyakorolt Bosznia-Hercegovinában a legerősebb horvát 

pártra, a HDZ-re, s ez szakadást előidézve – HDZ BiH és HDZ 1990 – gyengítette pozícióit. 

Mindezek ellenére a diaszpóra 2007-ben kiállt az anyaországi párt mellett, és HDZ-re 

szavazva jelentős szerepet játszott Sanader ismételt hatalomra kerülésében. 

A két ország között kisebb határviták is vannak. Ilyenek a határfolyót jelentő Száva menti 

szigetek, Martin Brod, a Bihácstól északnyugatra lévő területek hovatartozása – utóbbinál 

például a Zeljava-i reptér átnyúlik horvát területekre –, valamint az Una folyó Kostajnica 

melletti határszakasza. A két ország ezek rendezésére már a kilencvenes években ad hoc 

vegyes bizottságot hozott létre, melynek sikeres működése kapcsán a két államelnök 

(Tudjman-Izetbegovic) 1999. július 7-én államközi megállapodást írt alá a két ország közötti 

határokról.  

                                                 
162 Hivatalos adatok természetesen nem állnak rendelkezésre, de szakértők 400-600 millió német márkára 
becsülik az összeget. 
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Kényesebb téma Bosznia-Hercegovina tengeri kijárata, az un. Neumi korridor, melyet a 

Daytoni Szerződés biztosított számára. A folyosó azonban teljesen elvágja Dél-Dalmáciát 

Horvátországtól, melyet csak kétszeri határellenőrzéssel lehet megközelíteni. Ezért 

Horvátország a korridorral szemben található Pelješac félszigetre épített híd segítségével, 

vagyis a neumi-öböl szárazföldi részét kikerülve kíván megoldást találni a kérdésre, melynek 

jogosságát BiH erőteljesen vitatja. A horvátok ennek bizonyítására olyan középkori 

okleveleket sorakoztatnak fel, amelyek alátámasztják, hogy a kleki-félsziget csúcsa (ide 

tervezik a híd déli szárnyának szilárd talapzatú tartószerkezetét)), illetve két sziklaorom (Mali 

és Veliki Skolj, illetve Lopato) az egykori dubrovniki köztársasághoz, vagyis a mai 

Horvátországhoz tartozik. Ennek alapján Horvátország jogosnak tartja, hogy a horvát 

szárazföldet Komarno és a Peljesaci-félsziget között híddal kösse össze.  

Éles vita folyt arról, hogy milyen magasra építsék a hidat, mert BiH a nemzetközi 

tengerjogi szabályokra hivatkozva olyat szeretne emeltetni, mely alatt a legnagyobb 

tengerjáró hajók is átférnek. A kérdésről kétoldalú kormányközi egyeztetésre került sor, 

aminek során BiH kérésére a horvátok megemelték a híd magasságát és nyomvonalat az 

öböltől 400-500 méterre tervezték. A híd építése szerepel a 2009-es horvát költségvetési 

tervekben.  

A vitatott szárazföldi és tengeri határvonal kérdéséről 2007-ben két miniszterelnök is 

tárgyalt. Mindketten támogatták a békés rendezést, ezért megállapodtak, hogy a kostajnicai és 

a neumi határokról a szakértői bizottságnak folytatnia kell a tárgyalásokat, és ha kétoldalú 

alapon nem sikerül a kérdést megoldani, akkor nemzetközi arbitrázshoz fordulnak. 

Tovább terheli a kérdést, hogy a Neumi korridor nem rendelkezik igazi tengeri kikötővel, 

ezért BiH jogot kapott a horvát területen található Ploce tengeri kikötő használatára. Ploce 

problémájának rendezését mindkét állam az ötödik páneurópai folyosó, a V c-korridor 

megépítésétől reméli, amely a Budapest- Eszék- Mostar- Ploce vonalon épülne, vagyis 

leghosszabb szakasza Bosznia-Hercegovinában lenne.163  

A két állam között több mint 100 bilaterális szerződés van érvényben és tagjai számos 

regionális együttműködésnek. Ezek között több a menekültkérdést hivatott rendezni. 

Tudományos és kulturális kapcsolataik is intenzívek, a BiH-ben található horvát iskolákban 

horvát tankönyvekből, horvát tanmenet alapján tanulhatnak, jelentős adásidővel rendelkeznek 

az állami televízióban is, s napirenden van a boszniai horvát nyelvű televízió csatorna 

létrehozása. Horvátország évente 26 millió kunával támogatja az ott élő horvátok képzését, 

                                                 
163 Oláh László, Sándor Mátyás és Urbán József interjú alapján 
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kultúráját és tudományos projektjeit. A 2006. július 1-jén hatályba lépő szerződés a nyugdíjas 

és rokkant veteránok kompenzációját szolgálja, melyre 2007-ben 40 millió kunát fordítottak. 

Az Unióba igyekvő Horvátország napjainkban sokkal inkább a kulturális, nyelvi 

hagyományok ápolásával törekszik a horvát identitás megőrzésére, s egyre ritkábban merül fel 

a harmadik entitás megszerzésének kérdése. (Protection 2007) 

A két ország gazdasági kapcsolatai erőteljesen nyomnak a latba, ugyanis Bosznia-

Hercegovina a horvát termékek második legnagyobb felvásárlója, míg Bosznia számára 

Horvátország a legfontosabb importőr és exportőr egy személyben, így mindkét állam 

érdekelt a jószomszédi viszony kiszélesítésében. (Ministry 2008a)   

5. 8. 3 OLASZORSZÁG 

Horvátország és Olaszország kapcsolatait több tényező is beárnyékolja, de ezek közül egyik 

sem befolyásolja negatív értelemben a horvát integrációt. A vitatott problémák között első 

helyen történelmi, pontosan a második világháború idején, az Isztrián és Dalmáciában élő 

olaszok elűzésének időről időre felemlegetett kérdése állt. Ennek legutolsó előtérbe kerülése 

2007. február 10-én történt, amikor kedvezőtlen időpontban és rossz hangsúllyal Giorgio 

Napolitano olasz államfő az emlékezet napján164 tartott beszédében etnikai tisztogatásnak 

nevezte a jugoszláv partizánok által a második világháború idején, 1943-45 között kb. 15 ezer 

olasz elűzését, illetve meggyilkolását. Elmérgesítette – de korántsem a szlovén helyzethez 

hasonló mértékben – a két állam viszonyát a ZERP-ről szóló vita, mely szélesebb 

kontextusban a két államnak a Mediterrán térségben betöltött szerepéről, érdekellentéteiről 

szól. Végül nem elhanyagolható tényező az sem, hogy – mint korábban bemutatásra került – 

Olaszország alapvetően nem bővítéspárti, ez azonban nem Horvátország ellen irányul, hanem 

általában véve az EU további kiterjesztését nem nézi jó szemmel.165 

5. 8. 4 SZERBIA 

A két ország kapcsolatára eleve rányomta bélyegét a kilencvenes évek háborúja, melyben 

olyan sebek keletkeztek, melyeket érthető módon a békekötés nem feledtethetett. Ennek 

ellenére kifele mindkét állam igyekezett demonstrálni a békés egymás mellett élését, melynek 

első jele az 1996. augusztus 23-án aláírt az egymás szuverenitásának, határainak, és 

                                                 
164 Olaszországban az 1947-es békeszerződés évfordulóján, február 10-én, az un. emlékezet napján emlékeznek 
meg az isztriai, dalmáciai és szlovén tengermelléki olaszok elleni atrocitásokról. 
165 Oláh László, Sándor Mátyás és Urbán József interjú alapján 
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függetlenségének elismeréséről szóló kétoldalú szerződés volt, melyet a diplomáciai 

kapcsolatok felvétele követett 1996. szeptember 9-én.  

Előrelépés csak a Milošević-rezsim bukása után történt, ugyanakkor Horvátország még 

évekig nem mulasztott el egyetlen alkalmat sem annak közlésére, hogy az elnök bukása után 

csak nómenklatúra-váltás történt, s a demokratikus fordulat még nem valósult meg, s mindez 

fenyegetettséget jelent Zágráb számára. Szerbia és Montenegró reformpolitikája, integrációs 

törekvései hatására és nem utolsó sorban a nemzetközi közösség nyomására azonban a 

horvátoknak is változtatniuk kellett retorikájukon. A horvát fél ehhez annak az elismerését 

kérte a szerbektől, hogy a háborút a szerbek kezdték, és bocsánatkérést várt a megszálló 

jugoszláv haderők tettei miatt. (Tadics ezt megtette horvátországi látogatása alkalmából, de 

Szerbia hivatalos álláspontja szerint ezt csak magánszemélyként cselekedte.) A szerb vezetés 

erre nem volt hajlandó, csak abban az esetben, ha Horvátország megoldást talál a 

menekültkérdésre, támogatja visszatérésüket lakóhelyükre, rendezi ingatlanjaik 

visszaszolgáltatását, vagy kártalanításukat, s elismeri, hogy a szerbek ellen szervezett üldözést 

folytattak.  

A két merőben eltérő álláspont közelítése nem egyszerű, s a bizonytalan nyugat-balkáni 

helyzetben a horvátok azt érzékelik, hogy Szerbia fontosabb a nemzetközi közösségnek, mint 

országuk. Az Európai Unió részéről is olvashatunk olyan nyilatkozatokat, hogy a balkáni 

stabilitás kulcsa Szerbia, s Horvátország azon félelme valóra válhat, hogy szomszédja 

előnyösebb helyzetben lesz, ha Szerbiában tényleg bekövetkezik a demokratikus fordulat, és 

ennek következtében felgyorsul integrációja. Mindehhez még az az aggodalom is társult, 

hogy 2002 és 2004 között az Unió nyugat-balkáni politikája azt közvetítette, hogy Zágrábnak 

be kell várnia a régió többi országát, így a szerbeket is. Szerbia nem tudott élni a Közösség 

részéről kínálkozó előnyökkel – Koszovó, ICTY –, így ma már biztosnak látszik, hogy az 

Unió a differenciálás elve mentén halad.  

Ez is hozzájárult ahhoz, hogy ha lassan is, megszakításokkal tarkítva, de normalizálódik a 

két ország kapcsolata. Mit is jelent ez valójában? Szóba állnak egymással, kölcsönös 

látogatások zajlanak, megemlítik a problémákat, legalábbis a hajlandóság megvan mindkét fél 

részéről a viszony javítására. A problémák között továbbra is a menekültkérdés áll az első 

helyen, melyben horvát részről az Unió által is elismerten előrelépés történt. A háborús 

bűnösök ügyében a „kisebbeket” nem adják ki egymásnak, a másik fél által beszolgáltatott 

adatok alapján otthon vonják felelősségre, s kifele, Hágának ezzel azt jelzik, hogy fellépnek 

ellenük.  
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A kisebb határviták rendezésére megvan a hajlandóság mindkét fél részéről. A probléma 

gyökere ugyanaz, mint a szlovén esetben, ugyanis a nemzetközi jog – ez az alapja a szerb 

álláspontnak – szerint a folyó sodrásvonala jelenti a határt. A horvát álláspont szerint ez nem 

egyezik az 1991-es kiválás előtti kataszteri nyilvántartással, ráadásul az Al-Duna 

homokzátonyokkal, szigetekkel, árterekkel tarkított, melyekben gyakori területi változások 

történnek a szeszélyes folyó miatt. Szerbia nem vonja kétségbe, hogy a horvátok által 

követelt, a Duna vajdasági oldalán található földterületek horvát állampolgárok tulajdonát 

képezik, mint ahogy szerb állampolgárok is rendelkeznek tulajdonjoggal a horvát oldalon, de 

ragaszkodik a Duna, mint határfolyó megjelöléséhez. A tulajdonjogi kérdést Belgrád 

területcserével oldaná meg, s a vita békés rendezésére vegyes bizottságot hoztak létre. 

Bizalomerősítő intézkedésnek vehetjük, hogy a határról mindkét oldalon visszavonták a 

haderőket, katonai együttműködést alakítottak ki, Ivo Sanader 2004. november 15-én 

ellátogatott Belgrádba, melyet a szerb miniszterelnök, Vojislav Kostunica 2005. november 

23-i horvátországi hivatalos látogatása követett. 2004. november 15-én a két ország elfogadott 

egy kisebbségeiket kölcsönösen védő egyezményt, 2004. július 1-jén életbe lépett a két ország 

szabadkereskedelmi megállapodása is, s a horvát vállalatok ennek köszönhetően sikeresen 

betörtek a szerb piacra (pl: Agrokor, Podravka, Ina). (Jović 2006) 

Mindezekből látható, hogy a két ország közötti kérdések nem akut problémákat takarnak, 

ugyanakkor Horvátország a 2008-as szerbiai választások alkalmával sem mulasztotta el 

megjegyezni, hogy viszonyuk a szerb belpolitika alakulásától függ. Fokozta a 

bizonytalanságot Koszovó helyzete, s Horvátország, kicsit kivárva, hiszen elemi érdeke, hogy 

Szerbiával továbbra is fenntartsa a kialakult kedvező kapcsolatokat, csak 2008. március 19-én 

ismerte el Koszovó függetlenségét.166 

5. 8. 5 MONTENEGRÓ 

A két ország kedvező kapcsolatainak jó alapot teremtett, hogy Horvátország támogatta 

Montenegrót elszakadási törekvéseiben. Ezt „köszönte meg” Milo Djukanovics azzal, hogy az 

immár önálló állam nevében bocsánatot kért a horvátországi háború miatt. Céljuk, hogy 

felszámolják a háborús múlt maradványait, és annak megoldatlan kérdéseire közösen 

találjanak választ. Ezt erősítheti, hogy mindkét ország alapvető érdeke a turizmus fellendítése, 

a tengerparti sávon a teljes nyugalom biztosítása.  

                                                 
166 Kristian Turkalj, Urbán József és Sándor Mátyás interjú alapján. 
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Az adriai partvidék déli részén lévő Prevlaka-félsziget térségében húzódó szárazföldi és 

tengeri határvonalakat 2002-ben Horvátország és Szerbia és Montenegró államközössége 

"átmeneti érvénnyel bíró" jegyzőkönyvben jelölte ki. A félszigetre, amely a Kotori-öbölnél 

húzódik, Zágráb és Belgrád Jugoszlávia 1991-ben bekövetkezett felbomlása után egyaránt 

jogot formált, de miután Montenegró levált Szerbiáról, a belgrádi követelés okafogyottá vált, 

s Zágráb és Podgorica békés úton kívánja rendezni a kérdést.167 

A két fél között a prevlakai-félsziget szárazföldi határa nem, ugyanakkor annak tengerbe 

nyúló határívének kérdése vitatott. Horvátország és Montenegró ezért 2008 márciusában 

megállapodott abban, hogy határaik kérdését a hágai Nemzetközi Bíróság elé viszik, és annak 

döntését mindkét parlament kötelező érvényűnek fogja tekinteni. A békés rendezést támasztja 

alá, hogy a beadvány elkészítésére és a vitatott területek azonosítására szolgáló 

dokumentumok prezentálására kétoldalú vegyes bizottság alakult.168 

5. 8. 6 MAGYARORSZÁG 

Minden ország, így Magyarország számára is kulcsfontosságú, hogy a vele szomszédos 

államokkal sokoldalú kapcsolatokat alakítson ki. Hazánkban ez a törekvés hatványozottan 

jelentkezik, hiszen a velünk határos államokban jelentős számú magyar kisebbség él, így 

kiemelkedő szerepe van a szomszédságban a stabil gazdasági és politikai viszonyok 

létrejöttének és az együttműködésnek. Ennek érdekében a magyar külpolitikai stratégia 

prioritásai között szerepel a Nyugat-Balkánnal, így a Horvátországgal való kapcsolatok 

elmélyítése. Szerencsére a két ország célkitűzései találkoznak és példaértékűnek mondható 

kötődésük, melyben bizonyára meghatározó szerepet játszik a több évszázados közös múlt, a 

közös történelmi gyökerek, a kulturális kapcsolatok és a határ menti térségben élőkkel 

meglévő intenzív kapcsolatok. Politikai tekintetben a két állam viszonya problémamentes, s 

ennek következtében 2000 óta a gazdasági kapcsolatok fokozatos és jelentős élénkülése 

figyelhető meg. 

Mohai László Zágrábi nagykövet, majd az őt követő Györkös Péter a kétoldalú 

kapcsolatok elmélyítése terén öt pontban foglalták össze az elkövetkezendő évek 

célkitűzéseit.  

1. Elsőként a határ menti térségek fejlesztése, valamint a közöttük lévő kapcsolatok 

újjáélesztése fogalmazódott meg. A határ mindkét oldalán az elmúlt száz évben 

                                                 
167 Kristian Turkalj, Urbán József és Sándor Mátyás interjú alapján 
168 Ez a megoldás teljesen azonos módszereket követ, mint a Sanader és Jansa között 2007 augusztusában 
Bledben megkötött megállapodás, melyet azonban Szlovénia nem tart be. 
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méltánytalanul kis fejlesztések történtek, a határmeneti térségek elmaradott, alacsony 

gazdasági mutatókkal, kevés működőtőkével és magas munkanélküliséggel rendelkező 

régiók, melyeknek a gazdasági élet vérkeringésébe való bekapcsolásában fontos szerepet 

játszhatnak a köztük ismét felélénkülő kapcsolatok és az INTERREG projektjeiben 

történő részvétel. 

2. A kapcsolódási pontok között kiemelkedő szerepet játszik a közlekedés fejlesztése, 

mely lehetővé teszi az emberek, a kultúra, az áruk szabad vándorlását, fizikai értelemben 

is a legszorosabb összekötő kapocs a két ország között. Ennek horvát részről történő 

fejlesztéseit már korábban láthattuk, míg magyar oldalról idén augusztusban átadásra 

került az autópálya utolsó szakasza is, így elkészült a Budapestet és Fiumét összekötő 

autópálya, mely része az V b európai közlekedési folyosónak. Ennek részeként épült fel a 

Letenyét és Goricant összekötő, a Murát átívelő híd, mely határellenőrzési pont 

megvalósításával is együttjár. Nemzetközi vonatkozásban ezen kívül az V c (utóbbi BiH 

fennmaradása szempontjából is meghatározó) közlekedési folyosó fejlesztései bírnak 

kiemelkedő szereppel, melyek lehetővé teszik az európai észak-dél tengely, vagyis a 

lengyelországi Gdansk városától egészen a horvátországi Ploceig történő kialakítását. 

Ennek a térségre vonatkozó nyomvonala (Budapest-Eszék-Szarajevó-Ploce) a három 

ország által kijelölésre került, s megépítése Horvátország – és az egész Nyugat-Balkán 

számára – biztosítja a főként nyári időszakra koncentrálódó idegenforgalom 

zavartalanságát, a külföldi vendégmunkások szezonális közlekedését, a helyi- és 

tranzitközlekedést.  

3. Mindkét országnak fontos, hogy szélesebb regionális együttműködés keretein belül 

diverzifikálja energiaellátását. A magyar külpolitika harmadik prioritása tehát az 

energiapolitikában való közös kapcsolódási pontok megkeresése és kiaknázása, melyben 

kiemelkedő jelentőséggel bír a két kormányfő 2007-ben a második közös magyar-horvát 

kormányülésen Zágrábban aláírt szándéknyilatkozata. Ennek értelmében lépések 

történnek arra, hogy hazánk aktívan részt vállaljon a feltehetően Krk-ben építendő, 

folyékony földgáz befogadására alkalmas terminál (LNG) kialakításában, s 2010-11-re 

mintegy 340 km vezeték megépítésével összekösse a két ország gázvezetékeit, ezzel 

csökkentve az orosz piactól való függőségét. Horvátország szerint a MOL aktívan 

bekapcsolódhatna a közös projektbe, tekintettel az INA részvényeinek felvásárlására és 

jelentős piaci részesedésére a horvát olajpiacon. Az energiaellátásban egyéb – kőolaj és 

villamosenergia – addicionális forrásokat is keres mindkét fél, s ezen beruházások közül 
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kiemelkedik a 2010-re elkészülő, Eszéket és Pécset összekötő magas feszültségű 

távvezeték.  

4. A közös környezetvédelmi projektek nem csak az abban résztvevő államok számára 

jelentősek, megkönnyítve közeledésüket egy politikamentes területen, hanem az Európai 

Unió által is támogatottak. 2007 szeptemberében Sólyom László magyar, Stjepan Mesić 

horvát és Borisz Tadics szerb államfő találkozója a horvátországi Kölkeden a szinte még 

érintetlen Dráva-mentén közös természetvédelmi terület létrehozását célozta meg, 

kiemelkedő szerepet szánva a környezetvédelemnek a határmenti térség fenntartható 

fejlődésében. 

5. S végül a két ország közös érdeke a magyar-horvát kulturális és tudományos 

kapcsolatok fejlesztése, mely az utóbbi évtizedekben méltánytalanul elhanyagolt terület 

volt, holott a határ mindkét oldalán a kétnyelvűség alapja lehetne az intenzív 

kapcsolatoknak. A közös kulturális rendezvények, színházi programok, a Zágrábi 

Egyetemen és az eszéki Srossmayer Egyetemen működő magyar tanszékek, a Pécsi 

Tudományegyetemen folyó horvát nyelvi képzés, Horvátország bekapcsolódása az 

Európai Unió által kiépített hallgatói és oktatói mobilitási programokba, Zágráb, Eszék, 

Pula és a határ menti térségek bevonása a Pécs Európa kulturális fővárosa projektbe és a 

készülőben lévő horvát-magyar szótár jelzésértékűek ezen a téren, de még mindig sok 

kiaknázatlan területe van a kulturális együttműködéseknek.169 

Ezen prioritások fogalmazódtak meg azon a két (2006. január 26. Budapest és 2007. május 

17. Zágráb) közös magyar-horvát kormányülésen is, melyek a kapcsolatok szorosabbra 

fűzésének legmagasabb szintű bizonyítékai. Ezen eseményeken hazánk mindkét alkalommal 

megerősítette, hogy minden szinten támogatja Horvátország integrációját, s mindent elkövet 

annak mihamarabbi megvalósulásáért. Horvát interjúalanyaim kivétel nélkül kiemelték, hogy 

Magyarország számukra az Európai Unió kapuja, mely tapasztalataival elősegítheti a horvát 

csatlakozást.  Jelzésértékűnek tekintették azt is, hogy 2007 augusztusától Györkös Péter 

személyében olyan zágrábi nagykövete van hazánknak, aki a magyar csatakozási folyamat 

aktív alakítója volt, így ismereteit Horvátország esetében is kamatoztathatja. 170 

A magyar-horvát kapcsolatok uniós oldalról is megerősödtek, amikor az EP 2004 márciusi 

döntése alapján létrejött Horvátország-EU parlamenti vegyesbizottság elnöke Schmitt Pál lett.  

                                                 
169 Mohai lászló és Györkös Péter interjú alapján 
170 Visnja Samardžija, Damir Grubisa, Dujmović Krševan Antun, Kristian Turkalj és Hauptmann Davor interjú 
alapján 
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Horvátország általános bemutatásakor látható volt, hogy gazdasági téren az állam jól teljesít, a 

makrogazdaság legtöbb mutatója felülmúlja a 2007-ben csatlakozott Románia és Bulgária, de 

egyes korábbi tagországokét is. A Nyugat-Balkán térségéhez viszonyítva a gazdaságilag jóval 

fejlettebb ország csatlakozása az Unióhoz bizonyosan semmiféle hátránnyal nem jár a 

Közösségre, s gazdasági eredményei alapján de facto az ország már tagja az EU-nak. A 

magyar-horvát gazdasági kapcsolatok mindezek ellenére csak nehezen bontakoztak ki, csak 

néhány éve figyelhető meg intenzitásuk növekedése. A kereskedelmi kapcsolatok, az 

árucsere, a termékek nagyon hasonló struktúrája – élelmiszeripari, építőipari kiszolgáló 

termékek, papír, vas, fém- és kőolajszármazékok, kisebb mértékben nyomda- és faipari 

készítmények – miatt indultak nehézkesen. Horvátország az idegenforgalom tekintetében 

nagy exportőrnek számít, s ebben Magyarország a turisták számát tekintve a 7., a 

vendégéjszakák száma alapján a 6. helyen áll. (Statistički 2007) A tőkebefektetéseket illetően 

a horvát FDI alig van jelen a magyar piacon, s mindössze néhány nagyobb volumenű sikeres 

tranzakciót tudtak végrehajtani, mint pl. az Agrokor 2004-ben megvásárolta a „Fonyódi 

Ásványvíz Rt-t, és a Baldauf fagylalt gyárat. 

A magyar befektetők viszont jól teljesítenek a horvát piacokon, s évek óta az elsők között 

szerepelnek. Az 1993 és 2006 közötti mintegy 922 millió befektetés széles volumenű, érinti a 

termelést, a bankszektort, a kereskedelmet, az idegenforgalmat és a szolgáltatásokat, valamint 

a zöldmezős beruházásokat és a privatizációt is. Az elmúlt években számos horvátországi 

magyar befektetés realizálódott, s nem csak a nagy befektetők, hanem sok száz kisebb cég is 

megvetette lábát a horvát piacon.  

A legsikeresebbek a MOL, a CBA, az OTP, a Dunapack és a Fornetti befektetései voltak. 

A sort a MOL nyitotta, mely 2003-ban megszerezte az INA 505 millió dollár értékű 

részvényét, ezzel 25+1 százalékot képviselve. A termelési befektetések között kiemelkedik a 

Zalakerámia (Inker szaniteráru gyár megvásárlása), Duna-Dráva Cement Kft, amely 6 horvát 

betonkeverőt üzemeltet, és a Dunapack, mely 2004-ben 23 millió euró befektetésével 140 főt 

foglalkoztató zöldmezős hullámpapírgyártó üzemet épített. 2005-ben az OTP a hetedik 

legnagyobb horvát bank részvényeinek 95,6%-át kivásárolva (236 millió euró) OTP Banka 

Hrvatska d.d. néven modernizálva, megvetette lábát a bankszférában és sorra nyitja új 

bankfiókjait. Sikertörténetnek számít a CBA terjeszkedése a közép-és dél-európai 

országokban, így Horvátországban is, valamint a Fornetti látványpékség hálózatának kiépítése 

és bővülése. Napjainkban előtérbe kerültek az idegenforgalmat és szolgáltatásokat érintő 
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befektetések, melyek között a legnagyobb sikereket a gyorsan terjeszkedő Dalmácia Holiday 

Kft.171 érte el, de számos kis- és középvállalkozás épít apartmanokat és szállodákat. 

Az élénkülő gazdasági kapcsolatokban meghatározó szerepe van a 2006-ban megalakult 

Magyar-Horvát Gazdasági Kamarának, mely elősegíti a gazdasági szereplők szorosabb 

együttműködését, az üzletemberek befektetéseit. Ezen utóbbi téren nyújt támogatást a Magyar 

Köztársaság Zágrábi Nagykövetségének Külgazdasági Irodája, valamint a 

magánkezdeményezésre létrejött E-conto cég is. (Tóth 2007, Sült 2007, Bakács 2007) 

                                                 
171 2002-ben szerezte meg a 270 hajó befogadására alkalmas Tribunji jachtkikötő 32 éves koncesszióját, 2003-
ban a Primošten szállodakomplexumot, a 350 jacht befogadására alkalmas Kremik kikötőt, majd a Hvar szigeti 
Jelsa Hotelt és a Hotel Ploče-t 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

Disszertációmban 10 hipotézist állítottam fel, amelyeket a dolgozatban részletesen 

megvizsgáltam. Az alábbiakban kutatási eredményeimet, következtetéseimet a hipotézisek 

szerint rendszerezem.  

1. Abból az alapfeltevésből indultam ki, hogy az európai integrációval foglalkozó kutatók 

nem, vagy csak marginálisan foglalkoznak a bővítések elméleti hátterének megalapozásával. 

– Elfogadva.  

Az elméleti kutatások logikája szerint egy Közösség létrejöttekor a megalapítás és az 

integráció megszilárdításának elemzése áll az elemzések központjában, s fel sem merül a 

további terjeszkedés vizsgálata. Mindez kialakulása idején igaz az EGK-ra is, s mire a 

Közösség első bővülésére 1973-ban sor került, a klasszikus elméletek már elvégezték ezen 

feladataikat és hanyatló ágban voltak.  A későbbiekben előtérbe kerülő doktrínák, így sem a 

90-es években megújuló kohéziós elméletek, sem az a teoretikus vita, amelynek központjában 

a szupranacionális vagy kormányközi Európai Unió megteremtése áll, nem foglakoztak a 

kérdéssel, ehelyett az integráció mélyítése mellett kötelezték el magukat.  

A klasszikus integrációelméletek figyelme ezen kívül azért sem fordult a nyugat-európai 

modell kiterjeszthetőségének lehetőségei felé, mert ez egészen a közép-kelet-európai 

országok strukturális átalakulásáig, társadalmi, gazdasági és politikai berendezkedésének a 

megváltozásáig fel sem merülhetett. A rendszerváltásig ugyanis csak olyan államok 

csatlakoztak a Közösséghez, amelyek politikai berendezkedésük, gazdasági potenciáljuk és 

ideológiai hátterük alapján a kettéosztott kontinens „nyugati” felén helyezkedtek el, így 

integrálásuk nem okozott nehézségeket. A közép- kelet- és délkelet-európai térség 

jelentkezésével az Unió olyan váratlan helyzetben találta magát, melyre az 

integrációelméleteknek nem volt válaszuk, hiszen az eddigi integrációs és bővítési 

tapasztalatok nem voltak általánosíthatóak erre a térségre. A kiinduló problémát tehát az 

jelentette, hogy az eddigi bővítések a részvevő államok hasonlóságára épített. Ezt támasztja 

alá a neofunkcionalista iskola azon állítása, mely szerint az integráció olyan piacgazdaságok 

egyesítése, amelyek gazdasága nem különbözik erőteljesen egymástól, s a föderalista 

elméletek is aláhúzzák az integrációban részt vevő államok polgári demokratikus 

berendezkedését. Mindezek miatt a Közösség földrajzi kiterjesztésének kérdése a klasszikus 

teóriák fehér foltjainak számítanak.  

Az Európai Unió integrációs elméletei, ha érintették is a bővítés kérdését, hosszú ideig 

csak a gazdaságra fókuszáltak, hiszen az EGK/EK kezdetben gazdasági integrációként 
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működött, így nem csoda, hogy a csatlakozások esetében is csak a gazdasági előnyöket és 

hátrányokat vették számításba. Maastricht után, az integráció mélyülésével egyre 

erőteljesebbé vált a politikai integráció, s így a bővítés dimenziói is kitágultak, melynek 

hatására több elmélet – pl. a racionalista institucionalizmus és a konstruktivizmus – 

kiterjesztette vizsgálatait a bővítésekre. Az újabb tagok integrálásában olyan faktorok is 

megjelentek, mint az autonómia kérdésköre, a csatlakozás után a kormányok 

újraválasztásának esélyei, az egyes érdekcsoportok hatalmának vizsgálata, a nemzeti identitás 

és a kontinenst összetartó kollektív európai identitás.  

Mindezek alapján feltételezésem igaznak bizonyult, melyet az is alátámaszt, hogy 

hiányoznak a bővítések elméleti hátterével foglalkozó összefoglaló munkák, s az elemzések 

általában egy-egy esetre vonatkoznak. Így szükség van a bővítés elméleti kutatásainak 

kiterjesztésére, az egyes csatlakozások összehasonlító elemzésére, valamint olyan ez idáig 

elhanyagolt dimenziók kutatására, mint a tagállamok és tagjelöltek politikája, a szubsztantív 

dimenzió és a bővítés hatásainak vizsgálata. 

2. Feltételeztem, hogy az Európai Unió bővítése egy fokozatosan megvalósuló horizontális 

intézményesülési folyamat. - Elfogadva. 

Külön-külön vizsgálva megállapításom elemeit, legegyszerűbb a folyamat-jelleg igazolása 

volt. Az Európai Unió bővítését, mint a Közösség egész történetét végigkísérő folyamatot 

határozhatjuk meg, hiszen valójában 1961-től, a brit csatlakozási kérelem benyújtásától 

állandóan napirenden volt valamely ország csatlakozása, s most újabb aspiránsok, így 

Horvátország kopogtat az ajtón. A folyamat-centrikusságot támasztja alá az is, hogy az újabb 

tagok felvétele időben mindig is hosszú, s egyre hosszabb ideig tartó, apró lépésenként 

megvalósuló csatlakozást takar.  

A definíció másik eleme a fokozatosság. A leendő tagállamok apránként veszik át és 

fokozatosan igazodnak az uniós normákhoz, s ez a folyamat már a csatlakozási kérelem 

benyújtása előtt elkezdődik, s nem fejeződik be a teljes jogú tagság elérésekor sem, hiszen a 

közösségi szabályok elfogadása és beépülése a tagjelölt országok jogrendszerébe nem megy 

egyik napról a másikra. A bővítési folyamat során a közösségi normák és szabályok fokozatos 

és horizontális intézményesülése azt jelenti, hogy a tagállamok és a csatlakozni kívánó 

országok között olyan kapcsolat alakul ki, mely végül elvezethet az újabb tagfelvételhez. 

Amíg a horizontális intézményesülés a Közösség bővítése, addig a vertikális integráció az 

Unió különböző szintjei közötti együttműködés megerősítését, az integráció mélyülését 

jelképezi. A horizontális és vertikális intézményesülés tehát valójában megfelel a bővítés és 
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mélyítés napjaink legjelentősebb uniós dilemmájának. A horizontalitás elve szerint az 

intézmények a bővítés során ugyanazok maradnak, csupán az intézményekben részt vevő 

szereplők köre bővül. Az intézményesülés egy állandó folyamat, mely bármely harmadik 

országgal kötött kapcsolat során jelen van, s különösen érzékelhető a csatlakozási 

folyamatban, hiszen ezen belépés előtt álló államok fokozatosan fogadják el és építik be saját 

jogrendszerükbe az uniós normákat és szervezeti szabályokat.  

3. Feltételeztem, hogy a Közösségnek nincs általánosan érvényesülő, kidolgozott, konstans 

bővítési stratégiája, s a bővítések menetrendjét befolyásoló függő változók és a folyamatosan 

megújuló Unió áll a hátterében a csatlakozási folyamat változásainak. - Elfogadva. 

A bővítés jogi szabályozása rendkívül komplex és állandóan változó tényezőként határozza 

meg az újabb tagállamok felvételét. A Szerződésekben a Közösséghez történő csatlakozásra 

vonatkozó paragrafusok változásai, a bővítési kritériumok és szabályok, a csatlakozási 

folyamatban résztvevők körének és szerepének, valamint a bővítés a menetrendjének 

változásai igazolják hipotézisem helyességét. A dolgozatban megvizsgált bővítési feltételek, 

így a koppenhágai kritériumok és hozzá kapcsolódó dokumentumok, az Előcsatlakozási 

Stratégia, a Bizottság éves jelentései egyaránt rávilágítanak a követelményrendszer 

növekedésére, melyben meghatározó szerepet játszik, hogy az Unió maga sem változatlan. 

Ugyan a Közösség korábban is megfogalmazott bizonyos politikai kritériumokat a 

tagjelöltekkel szemben, de ezek korábban soha nem érintették a csatlakozás szubsztantív 

elemeit. A rendszerváltó országok integrálása kapcsán nem csak a feltételek változása és 

intenzitásának növekedése, hanem szigorú, következetes betartatása is új elem, mely az Unió 

belső politikájában is jelentős változásokat eredményez. 

4. Feltételeztem, hogy a 2004 előtti bővítések módszerei, kritériumai és menetrendje nem – 

vagy csak részlegesen – alkalmazhatóak a keleti és a további bővítésekre, s ennek alapján a 

Közösség bővítési folyamatát két, jól elkülöníthető szakaszként lehet kezelni. - Elfogadva. 

A fentiekben bizonyításra került mind az alapelvek folyamatos változása, mind a bővítés 

folyamatjellege, melyet kronologikusan két jól elkülöníthető szakaszra lehet osztani. Az első 

etap 1973-ban kezdődik és az 1995-ös bővítésig tart. Ebben a periódusban csak olyan 

országok csatlakoztak a Közösséghez, amelyek a „vasfüggönytől” nyugatra helyezkedtek el, s 

amelyek politikai és gazdasági berendezkedése többé-kevésbé hasonló volt, hiszen 

működésük demokratikus alapelveken nyugodott, s tőkés piacgazdasággal rendelkeztek. 

Ebben a szakaszban négy alkalommal került sor újabb államok csatlakozására. A folyamat 

számtalan kérdést, vitát generált, de ténylegesen soha nem kérdőjeleződött meg 
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szükségessége, annyira nem, hogy az EK még olyan országokkal is aláírta a Társulási 

Szerződéseket, mint Törökország (1963), Málta (1970) és Ciprus (1972), amelyek messze 

álltak az európai normáktól.  

A második periódus a rendszerváltással indul, s valójában nagy dilemmát jelent ma is a 

Közösség számára, mely hosszú ideig nem tudott mit kezdeni az ajtaján kopogtató volt 

szocialista országokkal. 1993-ig tartott, amíg elhatározta a keleti bővítést és további öt évig, 

amikor ténylegesen elkezdődhettek a csatlakozási tárgyalások. A probléma gyökere, hogy 

ezen államok instabil politikai berendezkedése, a demokratikus átalakulás és tőkés 

piacgazdaság kialakításának befejezetlensége miatt az Unió félelemmel tekintett a térség 

országaira. Alátámasztotta ezt, hogy a jelöltek éppen az Unióhoz való csatlakozástól remélték 

a rendszerváltás mielőbbi véghezvitelét és a gazdasági szerkezetátalakítást. A két szakasz 

komparatív elemzése során szembetűnő különbségek jelentkeznek, melyek közül a 

leglényegesebbek az előző hipotézis kapcsán bizonyításra került csatlakozási folyamat 

hosszabbodása, nehezedése és végkimenetelének bizonytalansága, újabb kritériumok 

megfogalmazása, a feltételek maradéktalan teljesítése, valamint az opt-out lehetőség 

megszüntetése, újabb eszközök és technikák bevezetése, az Unió erősödő, míg a tagjelöltek 

egyre gyengülő alkupozíciója a csatlakozási tárgyalások során. Mindezek alapján a keleti 

bővítés nem egyszerűen az eddigi terjeszkedés folytatása, hanem új szakasz kezdetét jelenti az 

integrációs folyamatokban. 

5. Feltételeztem, hogy bár az Európai Unió elkötelezett a régió államainak teljes körű 

integrálása mellett, de az egyes tagállamok preferenciái nagyon eltérőek, s a további bővítés 

nagymértékben függ a Közösség előtt álló újabb kihívások megoldásától, a bővítés és/vagy 

mélyítés dilemmájának rendezésétől. - Elfogadva.  

Az Európai Uniónak egyszerre kell szembenéznie a Közösséget feszítő belső problémákkal és 

a bővítéssel, valamint az abból adódó újabb feladatokkal. Mindaddig, amíg meg nem 

válaszolja azon kérdéseket, hogy hol húzódnak Európa földrajzi határai, hol vannak a közös 

politikák kiterjesztésének, elmélyítésének és fenntarthatóságának mezsgyéi, addig szemmel 

láthatóan a bővítési folyamat lelassul. Ráadásul meg kell oldania az újabb tagállamok 

felvételének intézményi, költségvetési, a közösségi politikákba való beillesztésének feltételeit 

is, hiszen  ezek nélkül a bővítés kontraproduktív folyamatokat indítana el. A bővítés tehát 

erőteljesen függ az Unió integrációs kapacitásának megteremtésétől.  

Mindehhez még hozzájárul a Közösség legnagyobb mértékű kiterjesztése, mely számtalan 

újabb dilemmát vet fel, felerősítve a bővítést ellenzők táborát. Az így keletkező bővítési 
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fáradtság és „reflexiós” (gondolkodási) időszak – melyen mára túljutott Európa – hátráltatja a 

Nyugat-Balkán csatlakozásának esélyeit.  

Ezzel ellentétesen hat a térség államainak sürgető euroatlanti elkötelezettsége, s az a 

félelem, hogy az uniós perspektíva hiányában lelassulhatnak a régió politikai, gazdasági és 

intézményi reformjai, tovább növekedhetnek a fejlettségbeli különbségek, az 

euroszkepticizmus, az instabilitás, mely újabb konfliktusokkal fenyeget. 

A kettős szorításban lévő Unió túllépve belső problémáin, kifele erőt demonstrálva, kiáll a 

régió államainak teljes körű integrálása mellett. Ugyanakkor látható, hogy nem akarja olyan 

mértékben elkötelezni magát, mint a közép-kelet-európai országok esetében, tartózkodik a 

konkrét ígéretektől, akár a tagságot, akár annak időpontját illetően, sok a kérdőjel a 

csatlakozás mikéntje és időzítése körül, nem egységes a tagállami magatartás, hiányzik az 

egyes államok csatlakozási menetrendje és bizonytalan az előcsatlakozási támogatások 

mennyisége és időtartama is. Ezt támasztják alá az uniós retorikában gyakran visszatérő olyan 

szófordulatok, mint a bővítés „nyitott végű folyamat”, vagy „a csatlakozás céldátuma addig 

nem kerül kitűzésre, amíg a tárgyalások a vége felé közelítenek”. 

A Nyugat-Balkán államaiban az elmúlt évtizedben jelentős gazdasági és politikai 

reformok zajlottak le, s kérdés, meddig lehet az Unió részéről tovább serkenteni a 

változtatásokat, anélkül, hogy tényleges, konkrét politikai elkötelezettséget kellene vállalnia. 

6. Feltételeztem, hogy a Nyugat-Balkán egy régióként történő kezelésével élesen szemben áll a 

térség heterogenitása, s ez a kettősség magyarázatot adhat a régió csatlakozási folyamatának 

ellentmondásosságára. - Elfogadva. 

A rendszerváltással felborult a kelet-európai biztonságpolitikai modell, s az így kialakult 

stabilitási vákuum következtében az Európai Unió biztonságpolitikai szempontból 

egységesnek tekintette az egész Balkánt. Ezen a térfelosztáson 1999-ben Helsinkiben 

változtatott, hiszen leválasztotta Romániát és Bulgáriát a régióról, s a Balkánnak ez az „euro-

politikai” megosztása vezetett el a Nyugat-Balkán szubrégió mesterséges kialakításához. A 

Nyugat-Balkán, mint politikai tér, az Európai Unió bővítési politikájának részeként azt a 

területet foglalja magában, melynek államai még nem tagjai a Közösségnek, de fő külpolitikai 

céljuk az euroatlanti integráció. A régiót földrajzi, történelmi, politikai, etnikai, kulturális, 

nyelvi, vallási és gazdasági szempontból rendkívüli heterogenitás és állandó változás jellemzi 

(kialakításakor öt, ma hét állam alkotja), ugyanakkor az Európai Unió bővítési stratégiájában 

egységet alkot. Ezt erősíti a Nyugat-Balkán geopolitikai elhelyezkedése, hiszen a terület, mint 

az Unión belüli sziget, minden oldalról uniós tagállamok által lehatárolva terül el. Ez a 
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földrajzi közelség különösen aktuálissá teszi integrációját, hiszen az itteni konfliktusok 

könnyen áttevődhetnek a Közösség területére. A Közösség ezért egységes stratégiát dolgozott 

ki a térségre, kezdve a Stabilitási Paktumtól, folytatva a Stabilizációs és Társulási Folyamattal 

és az ebben megfogalmazott új eszközökkel. 

Az Unió részéről a régió homogén kezelését támasztják alá a Nyugat-Balkán államainak 

olyan közös vonásai, mint, hogy mindegyik ország a rendszerváltás, a demokratikus 

átalakítás, a piacgazdaság, a nemzetépítés nehézségeivel küzd, melyet hátráltat a felerősödő 

újnacionalizmus, a szervezett bűnözés, az egymás közötti kapcsolatok hiánya és az erőteljes 

függés a nagyhatalmi politikától. Természetesen ezen közös vonások és problémák a régió 

egyes államaiban nem egyforma mélységben, specifikus jegyekkel tarkítva jelennek meg, s 

elemzők éppen azzal magyarázzák a térség csatlakozási nehézségeit, hogy lényegesen 

heterogénebb, mint Közép- és Kelet-Európa. A különbözőségeket jól tükrözi, hogy az 

egységes uniós stratégia ellenére a Nyugat-Balkán államai az integráció más és más szintjein 

állnak, kezdve az éppen aláírt Stabilizációs és Társulási Szerződéssel (pl. Bosznia-

Hercegovina 2008), a horvátok 2005-től tartó csatlakozási tárgyalásáig. 

7. Feltételeztem, hogy a Nyugat-Balkán részét képező Horvátország gazdasági, társadalmi és 

szociális viszonyai, területi politikája tekintetében fejlettebb a térség többi államánál, s jól 

teljesít a kritériumok megvalósítása terén. - Elfogadva. 

Horvátország, az egykori Jugoszlávia második legfejlettebb tagállama jó alapokkal indult a 

rendszerváltás feladatainak megvalósítása terén. Az önállóság megteremtésért vívott háború, 

annak társadalmi, gazdasági következményei, valamint Franjo Tudjman hatalomközpontosító 

és antidemokratikus intézkedései miatt csak 2000, vagyis a hatalomváltás után indulhatott be 

gőzerővel az átalakítás. Ma Horvátországot működő demokrácia, stabil intézményrendszer, 

jogállamiság, középtávon az Európai Unióban uralkodó versennyel megbirkózni képes, 

működő piacgazdaság jellemzi és jól látható a reformok folyamatossága.  

A térség államairól megjelenő uniós jelentéseket, ország értékeléseket, valamint olyan 

nemzetközi szervezetek, mint a Világbank, vagy az IMF jelentéseit összehasonlítva, a 

dokumentumok is igazolták azt a feltételezésemet, hogy Zágráb a térség legjobban teljesítő 

állama, ahol a rendszerváltás feladatainak megoldása a legelőrehaladottabb. Makrogazdasági 

mutatóit tekintve magasan felette áll a térség államainak, s az egész régióval szemben 

megfogalmazott kritikák vonatkozásában élen jár – bár még mindig sok a tennivalója – a 

közigazgatás és részben az igazságügy terén végrehajtott reformjaival, a gazdasági 

szerkezetátalakítással és kisebbségi politikájával. Az ország előtt álló legfőbb feladatok között 
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a mezőgazdaság problémáinak megoldása, az adórendszer modernizálása, a munkanélküliség 

csökkentése, a regionális politika, az állami vállalatok privatizációja, az állami támogatások 

csökkentése, a bírósági reform, a korrupcióellenes politika és a menekültek visszatérésének 

támogatása emelkedik ki. 

8. Feltételeztem, hogy a Közösség a differenciálás elve mentén halad, s így Horvátországnak 

nem kell bevárnia a régió többi államát, hanem a kritériumok teljesítése után, saját 

előrehaladása alapján hamarabb csatlakozhat az Európai Unióhoz, mint a régió országai. - 

Elfogadva. 

A Közösség eddigi bővítései alapján megállapítható, hogy előnyben részesíti a kiscsoportos 

(azaz egyszerre 2-3 országot felölelő) csatlakozást. Ellenpéldák is előfordulnak, hiszen 

Görögország esetében egyetlen állam, a keleti bővítéskor pedig 10+2 ország csatlakozott a 

Közösséghez.  

A 2004-es bővítés kapcsán megfogalmazott kritériumok lehetőséget biztosítanak a 

Közösség számára, hogy a jelöltek közül kiválasztva a legsikeresebben teljesítőket, csak 

azokkal kezdje meg a tárgyalásokat. A rendszerváltó országok jelentkezésétől kezdve tehát új 

eleme a csatlakozási folyamatnak a differenciálás elve, mely a csatlakozási tárgyalások 

kezdetén meghatározó volt, s ez éles versenyre sarkallta a tagjelölteket, s hosszú ideig nem 

volt világos, hogy kik kerülhetnek be első körben az Unióba. A közép- és kelet-európai 

országok esetében azonban végül a soha nem tapasztalt tagállami és közösségi preferenciák 

jelentős eltérése miatt a kompromisszumos álláspont kialakítása nehéz és időigényes feladatot 

jelentett, ezért egyszerűbb volt egységesen kezelni a régiót és a differenciálás helyett a 

blokkszerű csatlakozást támogatni. 2001-ben így az Unió váratlanul sutba dobta a 

differenciálást és a „méltányosság” elvének alkalmazásával a mindenki egyszerre csatlakozik 

formula, a Big Bang mellett döntött, mert számára a legfontosabb a rendszerváltási folyamat 

földrajzi körének kiszélesítése volt. Ezzel az Unió egyszerre túljutott a nagy terhet jelentő 

keleti csatlakozáson, a tagállamok érdekei is maradéktalanul érvényesültek, hiszen mindenki 

„kedvence” bekerült, s nem utolsó sorban nem okozott újabb törésvonalakat a térségben.  

A Nyugat-Balkán egységes kezelése, a térség országai számára egységesen felkínált 

Stabilizációs és Társulási Folyamat hosszú ideig azt a látszatot keltette, hogy megismétlődik a 

kelet-európai államok esetében alkalmazott stratégia, mely a fentiekben ismertetett 

előnyökkel kecsegtetné az Uniót. Arról nem is beszélve, hogy ezzel jelentősen elhalaszthatná 

a Közösséget megosztó további bővítések időpontját, hiszen Horvátországnak be kellene 

várnia társait. Ha az Unió kitartana ezen politikája mellett, az megkérdőjelezné eddigi 
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eszméit, kritériumait, kontraproduktív folyamatokat indítana el a legjobban teljesítő 

Horvátországban. (Ennek jelei már láthatóak is a csatlakozás támogatottságának drasztikus 

visszaesésében.)  

Azzal azonban, hogy Horvátországgal, mint máig egyedüli nyugat-balkáni állammal 2005-

ben elkezdte a tárgyalásokat, úgy tűnik a Közösség a differenciálás mellett tette le voksát. 

Azóta számtalan nyilatkozatban rögzítésre került, hogy csakis a tagállami előrehaladás lehet 

az alapja a csatlakozásnak, mely Horvátország számára azt jelentheti, hogy 1981 után ismét 

egyedüli országként léphet be a Közösségbe. A Közösség mindezzel alátámasztja a 

Stabilizációs és Társulási Folyamat működőképességét is, mert a SAP összekötő híd a térség 

államainak integrációs stratégiája és a bővítési folyamat között. Lehetővé teszi új tagjelöltek 

kiválasztását, alátámasztotta azon alaplevek jogosultságát, mint az egyéni teljesítmény, a 

differenciálás és az utolérés lehetősége. 

9. Feltételeztem, hogy Horvátország sikeres csatlakozása nem fog újabb törésvonalat és 

ellentétet létrehozni a Nyugat-Balkánon, ellenkezőleg, Zágráb követendő példát mutatva és 

hídként funkcionálva a Közösség és a térség többi állama között, elősegítheti a régió 

stabilitását, és növelheti integrációs esélyeit. - Elfogadva. 

Mind a keleti, mind a nyugat-balkáni államok csatlakozása kapcsán az Unió egyik félelme, 

hogy a differenciálás újabb ellentétek, új törésvonalak kialakulásához vezethet a régióban. 

Előbbi esetben ez volt az egyik indítéka a tíz ország egységes felvételének. Bár két állam, 

Románia és Bulgária kimaradt az első körből, mégis a velük folyó tárgyalások nem tették 

kétségessé az EU szándékait, így a döntés nem szült újabb ellentéteket.  

A Nyugat-Balkán integrálása elsősorban biztonságpolitikai szempontból meghatározó, 

ezért még nagyobb dilemmát jelent, hogy Horvátországot elszakítva és kiemelve kezelhetik-e. 

Nem véletlen, hogy minden uniós dokumentum alapvető kritériumként fogalmazza meg a 

régió országai közötti kapcsolatok konszolidálását és bővítését, mely kiemelkedő szerepet 

játszik a stabilitás megteremtésében. Napjainkban, bár még vannak ellentétek, de ezek egyike 

sem fenyeget fegyveres konfliktussal, törekvés látható ezek békés rendezésére.  

Horvátország minden nyugat-balkáni állammal kiterjedt kapcsolatokat ápol, s ez jó 

alapokat biztosít arra, hogy felvétele nem okoz visszaesést ezen a téren. Ellenkezőleg, mind 

az uniós, mind a horvát retorika alapelme, hogy mivel az egész régió legfőbb külpolitikai 

célkitűzése az uniós csatlakozás, a horvát siker motiválja a térség államait. Horvátország 

bebizonyítja, hogy azon erőfeszítések, melyeket a kritériumok teljesítése során tesznek, 

kifizetődőek, s ez pozitív üzenettel bír a szomszédos államok felé is. Horvátország stabilizáló 
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tényező lehet a Nyugat-Balkánon, pozitív példaként szolgálhat a térség államainak, ezért 

mielőbbi csatlakozása az Uniónak is érdeke. Felvétele esetén nem hogy újabb törésvonal jön 

létre a Nyugat-Balkánon, hanem ellenkezőleg, az ország összekötő kapocs lehet az Unió és a 

térség államai között.  

10. Feltételeztem, hogy Horvátország inter- és intraregionális kapcsolatai, a szomszédos 

államokkal kialakított bilaterális kötelékei, köztük a Magyarországhoz fűződő viszonya 

meghatározó szerepet játszanak a sikeres csatlakozásban. - Elfogadva. 

Az önállóvá váló Horvátországnak ki kellett alakítania saját külpolitikáját és meg kellett 

teremtenie nemzetközi kapcsolatait. Ma Zágráb számos multi- és bilaterális regionális 

kezdeményezés aktív részese. Kapcsolatait, azok iránya, céljai és a résztvevők köre alapján 

két nagy csoportba sorolhatjuk. Egyrészt részt vesz az uniós tagság elérését elősegítő 

közösségi programokban s ennek kapcsán együttműködik olyan államokkal és régiókkal, 

amelyek már az Európai Unió tagjai. A közös programok és kezdeményezések másik 

csoportja nem a tagállamokkal való együttműködést célozza meg, hanem a szomszédsági 

politika részeként elsősorban a Nyugat-Balkán kohézióját, a térség államainak egymáshoz 

való közeledését segíti elő. Ezzel tulajdonképpen a horvát külpolitika két fő irányvonala is 

körvonalazódik.  

Interregionális viszonyrendszerében kiemelkedik a hazánkkal való példaértékűnek 

mondható kapcsolata, melyben meghatározó szerepet játszik a több évszázados közös múlt, a 

közös történelmi gyökerek, a kulturális kapcsolatok és a határ menti térségben élőkkel 

meglévő intenzív kapcsolatok. Politikai tekintetben a két állam viszonya problémamentes, s 

ennek következtében 2000 óta a gazdasági kapcsolatok fokozatos és jelentős élénkülése 

figyelhető meg. Mindezt alátámasztja a horvát csatlakozás melletti magyar kiállás, a 

csatlakozási tapasztalatok átadása terén elért sikerek, a legmagasabb szintű találkozók 

gyakoriságának növekedése, a közös magyar-horvát kormányülések, a bővülő gazdasági, 

kulturális, környezetvédelmi és határ menti kapcsolatok. 

Horvátország részvétele az európai uniós nagy rendszerekben, a régión belül és kívül 

kialakított szerteágazó kapcsolatrendszere elősegíti az állam megismerését, a kedvező 

tapasztalatok átadását és átvételét, a csatlakozási kritériumok mielőbbi teljesítését, s ezáltal 

uniós taggá válása kapcsán az utolsó akadályok is elhárulhatnak a kapcsolatok 

kiteljesedésében. 
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FÜGGELÉK 
1. SZ. MELLÉKLET 

 

A HORVÁT CSATLAKOZÁS ESÉLYEI 

INTERJÚKÉRDÉSEK 

 

 

Kérdéseim két aspektusból kívánják megvizsgálni a horvát csatlakozás ügyét. Egyrészt 

nemzetközi politikai, uniós szempontból, másrészt a belső átalakítás szempontjából. 

Hogyan áll a horvát uniós csatlakozás ügye: 

• Nemzetközi politikai, uniós szempontból  

� Mi jellemzi a Közösség bővítési politikáját? 

� Hogyan vélekednek az egyes tagállamok a további/ horvát bővítésről?  

� Hogyan jellemezné Magyarország szerepvállalását a horvát bővítésben? 

� Milyen összefüggést lát az Unió nyugat-balkáni politikája és a horvát csatlakozás 

között? 

� Milyen következtetések vonhatóak le a legutolsó keleti bővítés tapasztalataiból a 

horvát bővítésre vonatkozóan? 

� Miért érdeke Horvátországnak a csatlakozás? 

� Mit tud egy ilyen kicsi állam, mint Horvátország „adni” az Uniónak? Milyen 

érdekei, preferenciái fűződnek a Közösségnek a horvát csatlakozáshoz? 

� Milyen összefüggéseket lát a horvát, a többi nyugat-balkáni állam és a török 

csatlakozási esélyek között? 

� Már uniós tagként Horvátország kinek a csatlakozását szorgalmazná? 

• Belső átalakítás szempontjából: 

� Hol állnak a koppenhágai kritériumokban megfogalmazott jogi átalakítás, az 

acquis átvétele terén? 

� Milyen intézményi reformok zajlottak le az országban? 

� A működő piacgazdaságnak milyen gondokkal, nehézségekkel kell szembenéznie? 

� A demokratikus átalakítás megvalósulása után hogyan látja a demokrácia 

érvényesülését, vannak-e nehézségei az országban. 

• Végül hogyan viszonyul a közvélemény a már régóta húzódó csatlakozás kérdéséhez? 



 248 

2. SZ. MELLÉKLET 

 

 

HORVÁTORSZÁG GEOPOLITIKAI ELHELYEZKEDÉSE 

 

 

 

Saját szerkesztés 
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3. SZ. MELLÉKLET  

 

 

A NYUGAT-BALKÁN RÉGIÓ ÁLLAMAI 2008-BAN 

 

 

 

Saját szerkesztés 
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4. SZ. MELLÉKLET 

 

 

TERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK (MEGYÉK) HORVÁTORSZÁGBAN 

 
 

 
Statističke informacije (2008) alapján saját szerkesztés 
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5. SZ. MELLÉKLET 
 

A MEGYÉK KÖZTI DISZPARITÁS FŐ MUTATÓI 
 
 

 Terület 
km2 

Népesség
* 

Népsűrűség 
fő/ km2* 

felsőfokú 
végzettség

*   % 

Munka- 
Nélküliség** 

GDP/fő 
*** 

Zágráb 3 060 309 696 101,2 4,9 14,2 4 830 
Krapina-
Zagorje 

1 229 142 432 115,9 3,2 14,0 4 429 

Sisak-
Moslavina 

4 468 185 387 41,5 4,6 28,9 4 812 

Karlovac 3 626 141 787 39,1 5,1 26,1 4 774 
Varaźdin 1 262 184 769 146,4 4,9 13,6 5 534 
Koprivnica-
Križevci 

1 748 124 467 71,2 4,1 17,0 5 856 

Bjelovar-
Bilogora 

2 640 133 084 50,4 4,0 25,9 4 781 

Primorje-
Gorski 

3 588 305 505 85,1 9,9 13,4 7 349 

Lika-Senj 5 353 53 677 10,0 3,8 22,1 8 196 
Vitrovica-
Podravina 

2 024 93 389 46,1 3,5 30,3 4 705 

Požega-
Slavonia 

1 823 85 831 47,1 4,0 21,7 4 594 

Brod-
Posavina 

2 030 176 765 87,1 4,2 29,6 3 757 

Zadar 3 646 162 045 44,4 6,7 20,9 5 082 
Osijek-
Baranja 

4 195 330 506 79,5 6,3 26,1 4 968 

Šibenik-
Knin 

2 984 112 891 37,8 5,6 25,0 4 641 

Vukovar-
Srijem 

2 454 204 768 83,4 3,9 31,3 3 667 

Split-
Dalmatia 

4 540 463 676 102,1 8,5 22,2 5 127 

Istria 2 813 206 344 73,4 7,3 8,4 8 843 
Dubrovnik-
Neretva 

1 781 122 870 69,0 8,2 18,3 6 104 

Međimurje 729 118 426 162,2 3,7 15,8 5 023 
Zágráb 
(város) 

641 779 145 1 215,5 16,8 9,2 11 160 

összesen 56 594 4 437 460 78,4 7,9 17,7 6 641 
Regional Competitiveness Operational Programme 2007-2009. 2007HR16IPO001, Instrument for Pre-accession 
Assistance. Republic of Croatia. 2007 September 
 
2001. Cenzus,  ** 2006 márciusi adatok, *** 2004 
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6. SZ. MELLÉKLET 

 

 

HORVÁTORSZÁG LEGNAGYOBB NÉPESSÉGGEL RENDELKEZŐ VÁROSAI  

 

 

 

Statističke informacije (2008) alapján saját szerkesztés 



 253 

7. SZ.MELLÉKLET 

 

AZ OPĆINÁK (429) TERÜLETI ELOSZLÁSA HORVÁTORSZÁGBAN 

 

 

 Statističke informacije (2008) alapján saját szerkesztés 
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8. SZ. MELLÉKLET 

 

NUTS II RÉGIÓK HORVÁTORSZÁGBAN 

 

Jadranska Hrvatska

Sredisnja Hrvatska

Zagrebacka regija

Istocna Hrvatska

 
                          Statistical yearbook 2008 alapján saját szerkesztés 

 

 
Regional Competitiveness Operational Programme 2007-2009. 2007HR16IPO001, Instrument for Pre-accession 
Assistance. Republic of Croatia. 2007 September alapján saját szerkesztés 
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9. SZ. MELLÉKLET 

 

 

KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDBAN RÉSZESÜLŐ TERÜLETEK 

 
Regional Competitiveness Operational Programme 2007-2009. 2007HR16IPO001, Instrument for Pre-accession 
Assistance. Republic of Croatia. 2007 September 

 
 Helyi önkormányzatok lakosság Terület (km2) 
ASSC 180 15,3 % =  680 000 48,5 % = 27 400 
HMA 45   4,8 % =  212 000 10,5 % =   5 920 
ISLANDS 50   2,9 % =  131 000   5,3 % =   3 000 
ÖSSZESEN 275 23,0 % = 1023 000 64,3 % = 36 320 

 
 

*ASSC = Areas of Special State Concern 
**HMA = Hilly and Mountainous Areas 
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10. SZ. MELLÉKLET 

 

HORVÁTORSZÁG NEMZETISÉGI TÉRKÉPE A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS IDŐSZAKÁBAN 

 

 
Horvátország nemzetiségi térképe. Részlet. Sebők László (1998) Közép- és Délkelet-Európa nemzetiségi 
térképe 1989-1992 c. műből 
 
Jelmagyarázat: 
A jelmagyarázat csak a főbb nemzetiségeket tárgyalja és csak a Horvátországra vonatkozó 
nemzetiségeket emeli ki. A sötétebb árnyalatok minden esetben 80-100%-os, a világosabb 
50-80%-os nemzetiségi többséget jelölnek. 
 
1. horvátok 
2. szerbek 
3. magyarok 
4. szlovének 
5. muszlimok 
A fehér színnel jelölt területeken nincs etnikai többség.
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11. SZ. MELLÉKLET 
 

 

A NÉPSŰRŰSÉG TERÜLETI MEGOSZLÁSA HORVÁTORSZÁGBAN 

 

 

 
http://www.lib.utexas.edu/maps/europe/croatia_pop_den_1996.jpg 
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12. SZ. MELLÉKLET 

 

 

GOTOVINA TÁBORNOKOT ÁBRÁZOLÓ PLAKÁT 

 

 

 

                Saját fotó
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13. SZ. MELLÉKLET 

 

      A HORVÁT CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK MENETE (2008. DECEMBER 22-I ÁLLAPOT) 
 

A FEJEZET 

IDEIGLENES 

LEZÁRÁSA 
 

 FEJEZETEK 
Megnyitásra váró fejezetek 
Megnyitott fejezetek 
Ideiglenesen bezárt fejezetek 
Megnyitásra kész fejezetek 

TANÁCSI 

DÖNTÉS A 

TÁRGYALÁSOK,/ 
AZ ELŐZETES 

FELTÉTEL 

MEGNYITÁSÁRA 

HORVÁTORSZÁG 
TÁRGYALÁSI  

ÁLLÁSPONTJÁNAK 

BENYÚJTÁSA AZ 

EU-HOZ 

A FEJEZET 

MEGNYITÁSA 

2008 
VII
XII 

2009 
I 
VI- 

2009 
VI-
XII 

1. áruk szabad mozgása 12. 10. 06. 24. 04. 08. 25. 07. 08.    
2. munkaerő szabad mozgása 21. 02. 07. 20. 07. 07. 17. 06. 08.    
3. vállalatalapítás és szolgáltatások 

szabadsága 
20. 09. 06. 18. 10. 06. 26. 06. 07.    

4. tőke szabad mozgása 27. 09. 06. 05. 06. 08.     
5. közbeszerezés 17. 05. 06. 07. 10. 08. 19. 12. 08.    
6. társasági jog 31. 01. 07. 01. 02. 07. 26. 06. 07.    
7. szellemi tulajdon védelme 04. 10. 06. 18. 10. 06. 91. 03. 07. 19. 12. 08. 
8. versenypolitika 28. 06. 06.      
9. pénzügyi szolgáltatások 24. 01. 07. 28. 03. 07. 26. 06. 07.    
10. információs társadalom és média 

szabadsága 
31. 01. 07. 09. 03. 07. 26. 06. 07. 

19. 12. 08. 

11. mezőgazdaság és vidékfejlesztés 09. 11. 06. 08. 09. 08.     
12. élelmiszerbiztonság, állat és 

növény-egészségügy 
03. 04. 07. 27. 07. 08.     

13. halászat 29. 07. 08. 26. 09. 08.     
14. közlekedés 21. 02. 07. 08. 06. 07. 21. 04. 08.    
15. energia 18. 05. 07. 11. 07. 07. 21. 04. 08.    
16. adózás 31. 01. 07. 30. 04. 08.     
17. gazdasági és monetáris politika 20. 09. 06. 18. 10. 06. 21. 12. 06.  19. 12. 08. 
18. statisztika 20. 12. 06. 22. 02. 07. 26. 06. 07.    
19. foglalkoztatás – és szociálpolitika 18. 07. 06. 07. 04. 08. 17. 06. 08.    
20. vállalati- és iparpolitika 20. 09. 06. 18. 10. 06. 21. 12. 06. 25. 07. 08. 
21. transzeurópai hálózat 03. 04. 07. 06. 06. 07. 19. 12. 07.    
22. regionális politika 25. 04. 07. 25. 06. 08.     
23. igazságszolgáltatás és alapjogok 20. 12. 07      
24. szabadság, biztonság és jog 18. 07. 06. 11. 04. 08.     
25. kutatás és tudományos élet 24. 02. 06. 17. 03. 06. 12. 06. 06. 12. 06. 06. 
26. oktatás és kultúra 24. 04. 06. 26. 04. 06. 11. 12. 06. 12. 06. 06. 
27. környezetvédelem 03. 04. 07. 11. 07. 08.     
28. fogyasztóvédelem 14. 03. 07. 28. 03. 07. 12. 10. 07.    
29. vámunió 28. 06. 06. 02. 10. 06. 21. 12. 06.    
30. külkapcsolatok 14. 03. 07. 28. 03. 07. 12. 10. 07. 30. 10. 08. 
31. közös kül-, biztonság és 

védelempolitika 
07. 05. 08. 08. 05. 08.     

32. pénzügyi ellenőrzés 09. 11. 06. 
 

21. 12. 06. 26. 06. 07.    

33. pénzügyi és költségvetési 
rendelkezések 

25. 04. 07. 02. 08. 07. 19. 12. 07.    

34. intézmények       
35. más ügyek       
 
 

              Tárgyalás alatt álló fejezetek                  Megnyitásra és bezárásra került fejezetek 

           A  Bizottság feltételes menetrendje 
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14. sz. MELLÉKLET 

 

PÁNEURÓPAI KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministry of Sea, Transport, Tourism and Development (2007) Transport Operational Programme 2007-2009. 
www.strategija.hr/lgs.axd?t=16&id=492 
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15. SZ. MELLÉKLET  

 

A HORVÁT-SZLOVÉN TENGERI HATÁR 

 

 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:BorderDispute_BayOfPiran_blank.png 

 

 


