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Előadás vázlata

• Nyugat-Balkán meghatározása

• A térség hagyományos politikai orientációja és 
a legújabb irányok

• Az EU intézményesült kapcsolatai a térséggel

• Oroszország és a térség lazább 
kapcsolatrendszere

• Jövőbeni lehetséges geopolitikai forgatókönyv

Nyugat-Balkán

• Politikai fogalom

• Nyugati hatalmi tömb alkotta meg

• EU-s terminológia

• Horvátország kérdéses

• A volt Jugoszlávia EU-n kívüli tagállamai

• Albánia

A térség politikai orientációja

• Iparosítás-modernizáció – Habsburgok

• Pánszláv mozgalom és az ortodox vallás –
Orosz birodalom

• Iszlám hatás és kereskedelmi jellegű
kapcsolatok – Török birodalom

Az EU bővítési keretrendszere

Forrás: Saját szerkesztés az Európai Bizottság bővítéssel kapcsolatos hivatalos oldala alapján

Az EU és a Nyugat-Balkán érdekei a 
bővítést tekintve

Forrás: Pintér (2011) In: Losoncz (2011), 112. o.



Identitásváltozatok 
Oroszországban

• Eurázsiai irányzat: sem a túlzott „európaizácót”, 
sem a keletre fordulást nem tartják kívánatosnak, 
fontosak az európai partnerek, de önálló
civilizáció és kultúra Oroszország.

• Szlavofil irányzat: oroszokat az a szláv egység 
potenciális megteremtőinek tekintik.

• Nyugati orientáció hívei: a nyugati típusú
társadalmi-gazdasági fejlődésben való lemaradást 
kívánják behozni.

Orosz kapcsolatok

• A szlavofil irányzat érvényesülése esetén 
lenne domináns

• Szerbia kiemelt ország, de EU-tagjelölti 
státuszt kapott

• Déli Áramlat és Nabucco

• 2008-as gáz és olaj egyezmény: Gazprom 51%-
os tulajdonnal rendelkezik a NIS-ben

Esetleges geopolitikai átrendeződés 

• Mearsheimer gondolata

• Egyesült Királyság kimaradó magatartása

• GMU föllazulása

• Görögországban egyre erősebb az orosz 
jelenlét

• EU identitásváltása

• Kormányközi koordináció vagy politikai unió

• Paradigmaváltás igényének erősödése

Dosztojevszkij szavai

• „… az orosz parasztot általában véve ütni-
verni kell. Én mindig is ezt állítottam. A mi 
parasztunk gazember, nem érdemes sajnálni, 
és még jó, hogy néha most is el-eldöngetik. Az 
orosz föld ereje a nyírfában rejlik. Ha kiirtják 
az erdőket elvész az orosz föld.”

• Köszönöm a figyelmet!


