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Bevezetés 

Az Európai Unió bővítésével, tágabb értelemben az európai integrációs folyamatok 

társadalmi, gazdasági, politikai, történelmi vonatkozásaival elméleti1 és gyakorlatiasabb, 

pragmatikusabb szemléletű munkák, monográfiák, újságcikkek az EU jogelődjének 

megszületése óta magas szinten foglalkoznak. A múlt század ötvenes éveit megelőzően is 

születtek olyan elképzelések és művek, amelyek kifejezetten az európai kontinensre 

koncentrálva elemezték az alkotó nemzetek együttműködésének lehetőségeit. 

Napjainkban kifejezetten aktuális az európai integráció működésének és esetleges 

bővülésének kérdése. Az elmúlt 3-4 évben bekövetkezett európai politikai változások 

közvetlenül befolyásolják az EU külkapcsolatainak és külgazdasági politikájának 

érintkezési felületeit. Éppen azokban az időkben zajlanak a szerb csatlakozási tárgyalások 

kezdeti – és jelentősen elnyúló – szakaszai, amikor Görögország integrációs tagságát is 

befolyásoló gazdaságpolitikai döntések születnek. Amikor Ukrajna nehéz politikai, 

háborús helyzetben értékeli újra kapcsolatait az EU-val és Oroszországgal, amikor a többi 

– EU-s terminológiával szólva nyugat-balkáni2 – állam migrációs kibocsátó és – tranzit 

országként menekültek tömegeinek jelent utat a fejlettnek tekintett Európai Unió felé. 

Ebben az időszakban jelentős változások zajlanak a huszadik század második felében 

domináns hatalmi szerkezet belsejében is. Ezek a körülmények azt vetítik előre, hogy 

Szerbia esetleges uniós csatlakozása a bonyolult tárgyalási és jogalkotási folyamaton túl 

külső hatások által befolyásoltan fog végbemenni. 

                                                           

1 Vitákra adhat okot az a disszertációban alkalmazott fogalomhasználat, miszerint megkülönböztetek 

egymástól elméleti és gyakorlati megközelítés , elméleti és gyakorlati munkát. Értelmezésem szerint a t

releváns elméleti művek döntően teoretikusak, míg a gyakorlati munkák közé politikai dokumentumokat, 

politikusok által írt gyakorlatiasabb szemléletű publikációkat lehet sorolni. Az elméleti kifejezés tehát a valós 

eseményektől és döntésektől nagyobb távolságot tartó művekre alkalmazható. 
2 A Nyugat-Balkán fogalmával kapcsolatban előrebocsátom, hogy egy olyan, az Európai Unió által 

megalkotott politikai-földrajzi fogalom, amely Törökország kivételével a Balkán-félsziget összes országát 

magában foglalja, amelyek belátható időn belül csatlakozni szeretnének és csatlakozhatnak az EU-hoz, de ma 

még nem tagjai annak. A Balkán-félsziget „klasszikus” lehatárolási kísérletei közül az egyik legismertebb a 

Jovan Cvijic által először 1922-ben kiadott földrajzi-szociológiai monográfia, amely a következő címet 

viseli: A Balkán-félsziget és a délszláv országok. Az emberföldrajz alapjai. Ennek 2009-ben megjelent 

magyar nyelvű változatában is szerepel a Balkán-félsziget határait jelölő térkép. Ebben a félsziget északi 

határaként a Száva-Duna vonalát jelöli meg a szerző. Ennek a vonalnak az ismeretében vitatható a Nyugat-

Balkán fogalom precizitása, mert például a Szerbiához tartozó Vajdaság a vonaltól északra helyezkedik el, 

szigorúan véve tehát nem is balkáni terület. A ma már EU-tag, de régebben szintén nyugat-balkáninak 

nevezett Horvátországot szintén kettévágja ez a vonal, ráadásul Szlovénia egyes mai területei a térkép alapján 

a Balkán-félszigetnek pontosan az északnyugati határán helyezkednek el. Szlovéniát viszont nem sorolták 

általában a Nyugat-Balkán államai közé, többek között azért sem, mert 2004-ben beléptek az EU-ba. A 

Nyugat-Balkánt alkotó országok pontosabb azonosítása, alapproblémáiknak és vitáiknak részletesebb leírása 

a dolgozat ötödik fejezetében olvasható. 
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Ezek a körülmények meghatározták, átalakították az értekezés céljait, belső szerkezetét is. 

Az integrációelméleti áttekintés gondolati vezérfonalát más módon kell vezetni ebben a 

helyzetben, mint a visszatekintve kiegyensúlyozottabb korábbi „bővítési évtizedekben”. Az 

Európai Unió által alkalmazott bővítési keretrendszernek – ezt a kifejezést használom az 

uniós külkapcsolati politika bővítési ágának konkrét tárgyalási és fejlesztési 

eszközrendszerének tömör megragadására – meghatározó pillérei nem változtak az utóbbi 

években. A jogszabályokba foglalt csatlakozási feltételek, az átveendő jogszabályok, az 

alapvetőnek tekintett politikai értékrend kifejezett időbeli stabilitást mutat. Mindez az 

előcsatlakozási támogatások fenntartásával kiegészül egyfajta tervezhető anyagi háttérrel. 

Disszertációmban Szerbia európai uniós csatlakozását vizsgálom olyan szemszögből és 

olyan módszerekkel, amelyek részben kiegészítik, és más módon kezelik egy, az EU-ba 

fölvételét kérő ország helyzetét. A csatlakozási tárgyalások és az integrálódás részben új 

szempontú értékelése indokolt, mert a közösség 2004-es, 2007-es és 2013-as expanziójával 

új típusú és megerősödő kihívásokkal szembesült. Ebben a helyzetben az EU további 

bővítése nem vetendő el, a bővítési keretrendszer újbóli vizsgálata, szempontrendszerének 

mélyebb elemzése, az integrációérettség fogalmának újragondolása meghatározó feladat. 

Ennek a feladatnak az elvégzéséhez kíván hozzájárulni a dolgozat. A szerb csatlakozási 

folyamat bemutatását nem választja el az aktuálpolitikai és geopolitikai vonatkozásoktól 

sem, valamint erőteljesen felhívja figyelmet arra, hogy az EU mai állapotában elérkezett a 

civilizációs határaihoz. Innentől kezdve számításba kell venni elméleti és gyakorlati 

szinten a tényt, hogy az újabb tagok felvétele azzal járhat együtt, hogy a politikai és 

gazdasági színtéren más értékrendet, napi rutint, gazdasági gyakorlatot és kultúrát 

megtestesítő tagok fognak belépni az Európai Unióba. Ez az egyszerű ténymegállapítás – 

amelyet statisztikai adatokkal és egyéb szociológiai, szépirodalmi, filozófiai munkákkal alá 

lehet támasztani – nem eresztett még gyökeret az integrációelméleti munkákban és a 

bővítési gyakorlatban sem. 

Az értekezés fejezetei a Doktori Iskola szabályzatában foglalt követelményeknek 

megfelelően épülnek egymásra.  

Ennek megfelelően az első fejezetben a dolgozat hipotéziseit mutatom be, azokat 

megtámogatva az elméleti, szakirodalmi és módszertani előzetes hivatkozásokkal. A 

dolgozat megformálásakor törekedtem az átláthatóságra és arra, hogy az Olvasó számára 

könnyen kezelhető legyen. Ebből fakadóan a hipotézisek közvetlenül kapcsolódnak a 

nagyobb fejezetekhez, szerkezeti egységekhez. 
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Ezt követően a dolgozat összeállításában alkalmazott módszertani eljárásokat, feldolgozási 

technikákat mutatom be. A kutatott téma természetéből fakadóan a „puhább,” 

erőteljesebben normatív eredményeket produkáló eljárások játszották a döntő szerepet, a 

mérhetőség és a kézzel a megragadhatóság követelményeinek azonban minden esetben 

igyekeztem eleget tenni, ennél fogva nagy mennyiségű statisztikai adat és azoknak további 

feldolgozása is szerepel a disszertációban. 

A dolgozat első elméleti fejezetében az integrációelméletek klasszikus irányzatait mutatom 

be. Ezek jelentették az intellektuális alapját a kezdetben döntően védelmi politikai célokat 

szolgáló Európai Gazdasági Közösség kialakításának, amelynek a külkapcsolati és 

külgazdasági politikája vált a későbbi években meghatározóvá. Az EU mai gyakorlati, 

pragmatikus működését jobban leíró érdekérvényesítési integrációs iskola bemutatása is 

helyet kapott ebben a fejezetben. Az évtizedek múlásával, az átveendő joganyag és 

vívmányok bővülésével megváltozott egy ország felvételi folyamata, ezt a helyzetet jobban 

modellezik ezek az iskolák. A ténylegesen lezajlott események, megkötött csatlakozási 

szerződések, ezeknek az EU belső intézményi struktúrájára,3 tagállami működésére 

gyakorolt hatása olyan pótlólagos teoretikus megállapítások megszületését hozta magával, 

amelyek – kutatói szempontból persze elsőre bonyolultabb munkát jelentve – új elméleti 

irányzatok elismerését is magukkal hozták. Ezeknek a megállapításai, a szerb csatlakozás 

szempontjából releváns vonatkozásai, szintén immanens részét képezik az elméleti 

résznek. 

Mindezek mellett az új intézményi közgazdaságtan elemzési kerete meglátásom szerint 

hasznos kiegészítést jelent a most alkalmazott bővítési keretrendszer kiterjesztésére, 

egyben kivitelezhetőbbé tételére. A negyedik fejezetben mutatom be az új 

institucionalizmust.  

Az előbbiekben elmondottak figyelembe vételével ismertetem a bővítési feltételrendszert a 

2004 utáni évekre vonatkoztatva. Ez a rendszer együttesen az úgynevezett Nyugat-Balkán 

országaira szabott, az országcsoport egyik tagja déli szomszédunk, Szerbia is. 

A disszertáció ezt követő, ötödik fejezetében azt mutatom be, hogy milyen lépéseket tettek 

az úgynevezett Nyugat-Balkán országai – köztük kifejezetten Szerbia – az EU-ba való 

belépéshez, milyen történeti lépcsőfokok vezetnek számukra az EU-tagság felé. Az 
                                                           
3 Az Európai Unió belső intézményi struktúrája alatt egy igen összetett, több szervezeti egységből álló, 

dinamikusan változó, de közben meglehetősen lassan reagáló rendszert érthetünk. Annak ellenére, hogy 

bizonyos esetekben nem csak ezeknek az uniós intézményeknek a dokumentumaira hivatkozom, a következő 

főbb intézményeket nevezhetjük meg (zárójelben szerepel az általánosan elfogadott magyar rövidítés): 

Európai Tanács (EiT), Európai Bizottság (EB), Európai Unió Tanácsa (Tanács), Európai Parlament (EP), 

Európai Bíróság. 
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értekezés ezen részében azt fejtem ki, hogy milyen, a közösségi dokumentumokban foglalt 

konkrét reformokat kell megtennie a csatlakozni kívánó országoknak és konkrétan 

Szerbiának, valamint arra térek ki, hogy milyen időigénye volt az eddig megtett lépéseknek 

és milyen perspektívát vázolnak a csatlakozni kívánó országok elé. Lényeges tartalmi 

eleme a fejezetnek, hogy a minden vonatkozásban heterogén nyugat-balkáni országok 

többé-kevésbé egyazon kritériumrendszernek kell, hogy megfeleljenek. Ez azt vetíti előre, 

hogy nem feltétlenül vannak tudatában az EU és egészen pontosan az Európai Bizottság 

külkapcsolati politikával foglalkozó szervezeti egységei annak, hogy a térség jelenleg 

nehezen meghatározható belső és külső orientációja destabilizációs faktor lehet a kontinens 

életében. Az ötödik fejezetben a nyugat-balkáni térség államainak és az EU-nak a sikeres 

bővítési folyamathoz fűződő érdekeit is bemutatom. Itt arra mutatok rá, hogy a – bár 

pontosan a heterogenitás miatt eltérő egyéni érdekekkel, de mégis hasonló jövőbeni 

integrációs reményekkel rendelkező – csatlakozni kívánó térségbeli országokat milyen 

motivációk ösztönözhetik a csatlakozáshoz kapcsolódó reformok véghezvitelére. Az érem 

másik oldalaként pedig természetesen az EU érdekeit is számításba veszem. A bővítési 

politika egy jól mérhető és a szándékokat is tükröző részterülete az előcsatlakozási 

támogatások, másképpen kifejezve a külső, vissza nem térítendő forrástranszferek kérdése. 

2000 óta már a harmadik nagy és komplex támogatási rendszer van érvényben kifejezetten 

a balkáni régió országaira szabva, a támogatási rendszerben bekövetkező változások, a 

prioritási területek ismerete segíti a következtetések levonását is. Egy külön alfejezetben 

pedig kitérek arra is, hogy a Szerbia és Koszovó közötti viszony, valamint Koszovó 

státuszának unión belüli megítélése milyen módon gyakorol – domináns, minden egyéb 

kérdést háttérbe szorító – hatást Szerbia integrációs menetrendjére. A dolgozatnak ebben a 

hosszú, ötödik fejezetében mutatom be azokat az empirikus adatokat is, amelyek a szerb 

csatlakozás kilátásait leginkább befolyásolják, valamint kitérek az érintett felek érdekeinek 

számba vételére is. 

A dolgozat hatodik fejezetében azt mutatom be, hogy Szerbia területi szerkezetében milyen 

meghatározott változásokat hozott az elmúlt másfél évtized, amelynek során erősödtek déli 

szomszédunk kapcsolatai az EU-val. Az ország olyan területi veszteségeket szenvedett el, 

amelyek közül nem mindegyiket fogadja el a szerb társadalom véglegesnek. Koszovó 

2008-as függetlenedését a szerb politikai eliten és társadalmon kívül öt EU-tagállam sem 

ismerte, ismeri el, mindezen túl nem tisztázott a boszniai Szerb Köztársaság státusza és 

viszonya sem Szerbiával. Ezek a változások jelentősen befolyásolták a szerb területi 

politikát, a területi beosztást, az önkormányzati rendszert, valamint a statisztikai 
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adatszolgáltatást is. Ennek ellenére mára olyan alapvető adatok váltak nyilvánossá és 

rendszerezetté, amelyeknek a segítségével el tudtam végezni a szerb települési szerkezet 

integrációs vizsgálatát, a NUTS 2-es szintű szerb régiók elemzését és számba tudtam venni 

az integrációs kihívások belső vetületének meghatározó mutatóit. 

Az értekezés végén olvashatóak a hipotézisek értékelései, a téma kutatásának jövőbeni 

lehetőségei, kilátásai, valamint azok a szintetizáló gondolatok, amelyek egyfajta válaszként 

szolgálnak a dolgozatban megfogalmazott kérdésekre és célkitűzésekre. 
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Köszönetnyilvánítás 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik segítettek tudományos kutatásaim 

elvégzésében, a kutatási munka fogásainak elsajátításában és a doktori értekezésem 

elkészítésében. 

Köszönettel tartozom témavezetőmnek, Dr. Hardi Tamásnak, aki személyiségével, valós 

tudományos és élettapasztalatival, olvasottságával, elméleti tudásával mindvégig támogatta 

munkámat. Amikor még csak körvonalazódtak gondolataim, a dolgozat súlypontjai, sokat 

segített mélyítő, mégis egyszerűsítő meglátásaival. A szakirodalom kiválasztására, a 

kutatói munkához szervesen kapcsolódó konferenciaválasztási döntésekre, a publikálási 

stratégiára és természetesen az egész dolgozat szerkezeti összeállítására, tartalmára és 

formájára vonatkozó, mindig nyugodt tanácsai lendületet adtak. 

Szeretnék köszönetet mondani a Széchenyi István Egyetem Regionális és 

Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezetőjének, Dr. Rechnitzer János Professzor Úrnak. 

Professzor Úrnak a velünk, hallgatókkal megosztott élettapasztalatai, tudományos 

munkássága példaként szolgált számomra és a beszélgetéseinkből tudhatóan 

évfolyamtársaim számára is. Az akadémiai és kutatói szférában való munkáról és az 

érvényesülésről kaphattunk átfogó képet iskolánk vezetőjétől. A Doktori Iskola 

professzorai, tanárai és minden munkatársa segítő szándékkal viszonyult hozzám az írás és 

a tanórák látogatása közben, mellett is. 

Első doktori témavezetőm, Dr. Losoncz Miklós Professzor Úr szintén meghatározó volt az 

egész doktori folyamat során. Az európai uniós terminológia megismertetése, az íráshoz és 

az előadáshoz való hozzáállás alapjainak elsajátítása nem ment volna az ő hathatós 

segítsége nélkül. 

A saját magam és a dolgozatom általános szemléletének alakulásában még egy embernek, 

Dr. Somogyi Ferenc Tanszékvezető Úrnak van igen meghatározó szerepe. Az irodájában 

lezajlott beszélgetések, a munkásságában érvényesített erőteljes és egyedülálló meg nem 

alkuvás számomra teljesen más megvilágításba helyezte a tudományos munkára való 

rátekintést. A horizontot távolra kell helyeznem, amióta ismerem. 

A Széchenyi István Egyetem Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszékén nemcsak az 

oktatási folyamatba, és a kutatási közegbe tekinthettem bele, hanem barátokra, vitatársakra 

is lelhettem. Mindkettőre szükség volt. Az összes kolléga hozzájárult épülésemhez.  

Külön ki kell emelnem, hogy az egyik leggyorsabb visszacsatolási közeg a hallgatói, 

mármint egy kutató-oktató életében. Az oktatásra való felkészülés és a tanítás során 
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nemcsak mélyül az ember tudása, hanem meg is ítéltetik olyan emberek által, akik a 

hétköznapi valóság szemüvegén át találkoznak a néha attól túlzottan elszárnyaló 

teóriákkal. A kettő találkozása, találkoztatása általában abban segített, hogy bevillanjanak a 

legjobbnak tűnő kérdések, megállapítások. 

Külön köszönöm családom támogatását. 
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1. A dolgozat hipotézisei, a kutatás kérdései 

A dolgozat fejezeteihez öt hipotézisváltozat kapcsolódik, ezeknek a megfogalmazása során 

három szempontot vettem kiemelt módon figyelembe. Egyrészt azt helyeztem előtérbe, 

hogy a szerb csatlakozási folyamathoz kapcsolódó olyan előzetes feltevések 

fogalmazódjanak meg, melyek az aktuális eseményekhez is kötődnek. Másrészről 

kiemelten fontos volt, hogy eleget tegyek a tesztelhetőség és igényes fölmérhetőség 

elvárásának. A harmadik fontos szempont pedig az volt, hogy a hipotézisek olyan számban 

és módon fogalmazódjanak meg, hogy átlátható módon kapcsolódjanak össze egy 

egységes vezérfonalú dolgozattá és hozzávetőleg azonos terjedelmet kapjon egy-egy 

előzetes feltevés igazolásának kifejtése. Éppen ezért gyakorlatilag minden hipotézis 

köthető az egyes fejezetekhez. A dolgozat hipotézisei a következők: 

1. A klasszikus integrációelméletek nem foglalkoznak mélyen az európai integráció 

által érintett országok társadalmi tényezőivel, az integráció által érintett társadalmi 

struktúrákkal. 

2. Az EU intézmény- és jogrendszerének horizontális és vertikális bővülése egy új 

típusú bővítési és külkapcsolati keretrendszer létrejöttét eredményezte. 

3. Szerbia európai uniós csatlakozási menetrendjének terve – Horvátországhoz 

hasonlóan – igazolja, hogy a Nyugat-Balkán egységes kezelése szemben áll a térség 

heterogenitásával. 

4. Szerbia külgazdasági pozíciói alapján megállapíthatjuk, hogy a legerőteljesebben az 

EU gazdaságának egészéhez kapcsolódik. 

5. Szerbia területi és területi gazdasági különbségei, településhálózatának állapota 

alapján nem tekinthető integrációérettnek. 

 

A feldolgozott téma, a kifejtés szempontjai és az alkalmazott eszközök a verbális úton 

történő kifejtés, a logikai levezetés és a szakirodalmi szintetizálás módszereit kívánják meg 

elsősorban, mindezek mellett törekszem a lehetőségekhez mérten a kvantitatív bizonyításra 

is. 

A fejezet elején öt hipotézist fogalmaztam meg, ezeknek a részletesebb kifejtése olvasható 

a továbbiakban. 

Az első hipotézisem tehát a következő: A klasszikus integrációelméletek nem foglalkoznak 

mélyen az európai integráció által érintett országok társadalmi tényezőivel, az integráció 

által érintett társadalmi struktúrákkal. 
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A dolgozat első fejezetében bemutatom, hogy milyen irányzatai vannak az úgynevezett 

integrációelméleteknek. A három legfontosabb irányzat a neoklasszikus modellalapokon 

nyugvó, gazdasági kategóriákat alapul vevő vonulat, a politikai megalapozottságú 

elméletcsoport, valamint az érdekérvényesítési megalapozottságú irányzatok. 

A klasszikus irányzatok a huszadik század első felében és a század középső szakaszában 

születtek (Bóka 2008). Legfontosabb tulajdonságuk, hogy az egyes európai 

nemzetállamokat majdnem kizárólagosan gazdasági entitásokként értelmezik. Ilyen módon 

pedig az integrációt az összgazdasági teljesítmény növelésével látják támogatandó 

célkitűzésnek. Az elméletek esszenciája úgy szól, hogy amennyiben az integrációra lépő 

államok összesített GDP-je, egymással folytatott kereskedelme növekszik és annak egy 

jelentős része a társadalom számára realizálódó haszonként jelentkezik, akkor az 

erőteljesebb integrálódás kívánatos, törekedni kell előmozdítására (Marján 2005, Palánkai 

2004).  

A másik jelentős mozgatórugója az integrációknak a biztonságpolitikai célkitűzések 

hatékonyabb elérése. Ennek a megállapításnak a hátterében az áll, hogy a politikailag 

érzékenynek tekintett, krízishelyzettel veszélyeztető érdekütközések kezelése akkor lehet 

eredményesebb, ha egy gazdasági és katonai tömbben vannak az esetleges ellenérdekelt 

felek. Nem véletlenül utaltam arra, hogy mikor is keletkeztek az integrációelméletek, a 

második világháborút követően ezek a kérdések jelentettek valós veszélyt a kontinensre 

(Bóka 2001).  

A politikai tudományi megalapozottságú elméletek arra keresik a választ, hogy melyek 

lehetnek azok az általános politikai formációk, amelyek megfelelő garanciákat jelenthetnek 

a védelmi politikai veszélyekkel szemben. A későbbiekben született és ide sorolható 

elméletek már kifinomultabb szempontrendszert alkalmaznak. Legfontosabb tárgyalt 

kérdésük az, hogy milyen módon lehet olyan politikai intézményrendszereket fölállítani, 

amelyek a magasabb szintű gazdasági integrációk hatásait közvetíteni tudják a periférikus 

és lemaradó térségek számára (Pámer 2012). 

Az érdekérvényesítési integrációs elméletek pedig utólagosan születtek, több évtizedes 

tapasztalat állt rendelkezésre az EU intézményeinek működésére és döntéshozatalára 

vonatkozóan. Az elméletcsoport képviselői mindezt utólagosan figyelembe véve, azokat a 

hatalomgyakorlási mechanizmusokat vizsgálják, melyek a megszületett jogszabályok életre 

hívását szolgálták (Kégler 2006). 

A szakirodalmi áttekintésből is kitűnik, hogy lineáris trendvonalon értelmezett 

előrehaladási pályát tekintenek fejlődésnek az integrációelméleti iskolák. Azt azonban nem 



16 

 

vizsgálják, hogy különböző nyelvű, kultúrájú és politikai-gazdasági intézményrendszerű 

országok hogyan alkothatnak ellentmondásoktól mentesen egy integrációt (Botos – Kőrösi 

2007). Ezeket a hiányosságokat úgy lehetne orvosolni, hogy kiegészítjük az elméletek 

hatókörét egyéb vonatkozásokkal is. Erre teszek kísérletet az új intézményi 

közgazdaságtan megállapításainak dolgozatba emelésével. A politikai alapú integrációs 

elméletek között kitérek az újabban sokat alkalmazott institucionalista és konstruktivista 

megközelítésekre, amelyek sokkal több minőségi, a társadalmi mélyrétegekben meghúzódó 

kategóriát is bevonnak az integrációs folyamatok értékelésébe. 

Ezt követően még az új intézményi közgazdaságtan azon elméleti és empirikus 

eredményeit is bevonom az értekezés teoretikus alapjaiba, amelyek a kiegyensúlyozott 

gazdasági növekedésben jól teljesítő országok intézményi alapjainak „exportálásában”, 

globális elterjesztésében látják az integrációk és a globálisan értelmezett „fejlődés-

gazdaságtan” hosszú távon értelmezett célját. Ennek a homogénnek nem nevezhető 

iskolának az elméleti megállapításai nemcsak arra adnak választ, hogy miért is olyan 

hosszadalmas egy-egy bővítési kör, csatlakozási folyamat, hanem arra is, hogy milyen 

alapjai vannak az EU működését jellemző, a tagállamok között meg-megújuló kulturális, 

identitásalapú és gazdasági szerkezeteket érintő vitáknak. 

A második hipotézisem a következőképpen hangzik: Az EU intézmény- és jogrendszerének 

horizontális és vertikális bővülése egy új típusú bővítési és külkapcsolati keretrendszer 

létrejöttét eredményezte. 

Az Európai Unió egy meghatározott ütemtervet ír elő a csatlakozni kívánó országoknak. 

Ezekben jobbára piaci reformokat, gazdaságpolitikai átalakításokat, jogi reformokat 

irányoznak elő (Sinka 2013). Idővel azonban az EU intézményrendszerének egyes 

szervezeti egységei egyre erőteljesebb jogosítványokat szereztek meg, ezek a 

jogosítványok pedig lehetővé teszik azt, hogy hajdan az egyes tagállamok hatáskörébe 

rendelt kérdéseket közösségi szintről döntsenek el, vagy legalábbis erőteljesen 

befolyásolják a nemzetek hatáskörét (Ágh 2012). 

A bővítési és külkapcsolati keretrendszer számba vételében, bemutatásában az Európai 

Bizottság dokumentumai, hivatalos oldalai, bővítési ütemtervei, az átveendő joganyag 

segítette munkám. Ezekből fölvázolhatók azok a területek és lépések, melyek az útját 

jelenthetik egy belépni kívánó országnak (Balázs 2002). 

A délkelet-európai stabilitási egyezmény alapján 1999 júniusában kezdődött stabilizációs 

és társulási folyamat a nyugat-balkáni országokra vonatkozó európai uniós politikai 

program, amely a bilaterális kapcsolatrendszer kereteit képezi. A folyamat a Nyugat-
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Balkán országainak az EU-csatlakozásáig is elvezethet (Szolcsányi 2008). A stabilizációs 

és társulási folyamat célja a politikai stabilizáció megvalósítása és a piacgazdaságra történő 

gyors áttérés, a regionális együttműködés elősegítése, valamint az EU-hoz történő 

csatlakozás. Az EU támogatást ad a régió országainak a közösségi vívmányok, azon belül 

az európai uniós jogszabályok, szabványok és egyéb normák és jogszabályi formát nem 

öltő napi gyakorlatok átvételéhez és alkalmazásához szükséges intézményrendszer 

kiépítésében. 

Ennek a folyamatnak a bemutatása, részlépéseinek a számbavétele, lehetővé teszi annak a 

vizsgálatát, hogy a megváltozott jogszabályi rendszer hogyan alakította át a bővítési 

politika helyét a közös politikák rendszerében. Arra is lehetőségünk lesz, hogy 

bemutassuk: mennyivel komplexebb feltételrendszernek kell megfelelnie az újonnan 

csatlakozó országoknak a régiekhez képest. Mindezek ismeretében eljutunk annak a 

paradoxonnak a felismeréséig, hogy egyre fejletlenebbnek nevezett, a nyugati értelemben 

vett fejlődési mintától egyre jobban eltérő államok kerülnek a csatlakozási tárgyalások 

célkeresztjébe. Ez praktikusan azt jelenti, hogy egyre nagyobb terjedelmű joganyagot kell 

átvennie, attól egyre jobban eltérő jog- és intézményrendszerű országoknak. Ezt az utat 

járva talán rámutathatunk azoknak a gyakran emlegetett politológiai fogalmaknak4 az 

intézményes hátterére, mint a bővítési és csatlakozási fáradtság (Várkonyi 2013). 

A dolgozat harmadik hipotézisét így fogalmazom meg: Szerbia európai uniós csatlakozási 

menetrendje – Horvátországhoz hasonlóan – igazolja, hogy a Nyugat-Balkán egységes 

kezelése szemben áll a térség heterogenitásával. 

Az Európai Unió a Nyugat-Balkánnak nevezett területet 2000 óta próbálja integrálni, a két 

fél közötti kapcsolatok intézményesülése erre az időszakra tehető. Ez a politikai fogalom 

az EU-n kívüli volt jugoszláv utódállamokat (Szerbia, Montenegró, Macedónia, Koszovó, 

Bosznia-Hercegovina)5 és Albániát foglalja magába. Horvátország 2013-ban történt 

csatlakozása előtt szintén nyugat-balkáninak számított. Az országok etnikai, nyelvi, vallási, 

kulturális alapjaikat tekintve, valamint a gazdasági intézményrendszert vizsgálva, 

különböző csoportokba sorolhatók, semmiképpen sem lehet azokat homogén csoportként 

                                                           
4 A bővítési fáradtság angol megfelelője: enlargement fatigue. A csatlakozási fáradtság angol megfelelője: 

accession fatigue. Az előbbi fogalom tömören kifejtve azt, az uniós intézmények által tanúsított magatartást 

írja le, amelynek a lényege, hogy a csatlakozni kívánó országokkal szemben megfogalmazott feltételrendszer 

szigorú érvényesítésével gyakorlatilag igen távolra kerül a tényleges csatlakozási céldátum. A kevésbé ismert 

csatlakozási fáradtság pedig a csatlakozni kívánó országok elhúzódó reformlépéseire, jog- és 

normaharmonizációs törekvéseire utal. 

5 A nyugat-balkáni országok megnevezése, státusza, közigazgatási rendszerük sajátossága önmagában vitákat 

szokott generálni, az ötödik fejezet elején részletesen kifejtem a háttérben meghúzódó okokat és kifejtem azt, 

hogy mindezek mellett az országok egyszerű megnevezését használom a munka egészében. 
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kezelni (Szolcsányi 2008). Ezt a tényt az EU egyrészt beemelte átfogó dokumentumaiba, 

az egyes államokkal folytatott párbeszéde alapján azonban az látszik, hogy többé-kevésbé 

ugyanazokat a kritériumokat érvényesíti az államokkal szemben (Ágh 2012).  

A különböző országok identitásbeli különbségei meghatározzák a tárgyalások menetét, azt 

azonban leszögezzük, hogy Horvátország sikeres csatlakozása – amely tele volt vitával, 

megtorpanással – rámutatott arra, hogy bizonyos módszereket, alkupozíciókat váltogatva, 

engedményeket és követelményeket változtatva rövidebb távon eredmény érhető el a felek 

érdekrendszerének közelítésében (Lőrinczné 2009b). 

Szerbia a Nyugat-Balkán geostratégiai és politikai szempontból legfontosabb állama. Az 

európai integrációs folyamat kezdetének a 2000. évi politikai változásokat tekinthetjük, 

amikor Slobodan Milošević bukásával Vojislav Koštunica került a Jugoszláv Szövetségi 

Köztársaság (JSZK, „Kis-Jugoszlávia”) elnöki székébe. Az ugyanabban az évben tartott 

Zágrábi csúcstalálkozón már Szerbia is részt vett. A következő évben sor került az EU és a 

JSZK közötti konzultatív munkacsoport felállítására, amelynek feladata az ország 

felkészítése volt az integrációra. Ezek a lépések például hasonlítanak a horvátokkal 

folytatott tárgyalásokra, a kritériumrendszerben a politikai indíttatású kérdések kerültek 

előtérbe a felszínen (Pámer 2012). 

Amennyiben megvizsgáljuk azt, hogy milyen speciális, egyes országokra szabott, deklarált 

feltételeknek kell megfelelnie Szerbiának, akkor választ kaphatunk arra, hogy melyek az 

országra szabott, úgynevezett országspecifikus kikötések. Előrebocsátható, hogy 

mindösszesen a Koszovó és Szerbia közötti viszony rendezése és a szerbeknek a 90-es 

években lezajlott délszláv háborúban elkövetett háborús bűnei jelentik az országra szabott 

egyediségeket, az összes többi meghatározó tárgyalási elem (privatizációs ügyek, 

szabadságjogok, társadalmi egyenlőtlenségek, külpolitikai orientáció…) minden nyugat-

balkáni állammal szemben megfogalmazott követelés. 

A disszertáció negyedik hipotézisét a következőképpen fogalmaztam meg: Szerbia 

külgazdasági pozíciói alapján megállapíthatjuk, hogy a legerőteljesebben az EU 

gazdaságának egészéhez kapcsolódik. Az integrációs érettség vizsgálatakor meghatározó 

elem az adott országnak az adott integrációval lebonyolított kereskedelme, azt is 

mondhatjuk, hogy az intraregionális kereskedelem részaránya meghatározó szempont 

(Palánkai – Miklós 2014). Nemcsak a klasszikus megközelítés miatt van nagy szerepe 

ennek a hipotézisnek. Az utóbbi évek globális és európai válságai, politikai hatalmi 

változásai a geopolitikai, geostratégiai elemzések gyarapodását is magukkal hozták. 
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Az integrációelméleti alapokon túlmutatva igen nagy szerepet tulajdonítanak például az 

orosz és kínai befektetések adott országbeli megjelenésének, az említett felekkel megkötött 

politikai alkuk és megegyezések hosszútávú hatásainak. Az előbbiekről mindenképpen 

fontos megjegyezni, hogy amennyiben a gazdasági statisztikákban nem jelentkezik egy 

tartós tendenciaként, csak akkor lehet komoly orientációs hatásról beszélni, ha stratégiailag 

fontos iparágba irányuló befektetésekről van szó (Pintér 2013b).  

Alapvetően azonban azt állapíthatjuk meg, hogy egy ország gazdaságának, külpiaci 

versenyképességének elsődleges külső – nem belgazdasági és gazdaságpolitikai – 

befolyásolója az, hogy mely országokkal és gazdasági tömörülésekkel tart fent tartós 

kapcsolatokat (Orosz 2015a). Szerbia makroszemléletű külpiaci indikátorait és a 

legfontosabb kereskedelmi partnereknek a sorrendjét a Szerb Nemzeti Bank és a Szerb 

Központi Statisztikai Hivatal nyilvántartásainak segítségével megismerhetjük. Az adatok 

birtokában könnyedén meghatározhatjuk Szerbia külpiaci orientációját és közvetve 

utalhatunk integrációs érettségére is. 

Az ötödik hipotézis a kvantitatív módszerekkel leginkább megfogható: Szerbia területi és 

területi gazdasági különbségei, településhálózatának állapota alapján nem tekinthető 

integrációérettnek. Ennek a kijelentésnek a mérési, bizonyítási lehetőségei széleskörűek. 

Egy ország akkor számít érettnek az integrációra, ha minél kiegyensúlyozottabban tud 

helytállni az integrációban rá váró kihívásoknak. Ehhez elengedhetetlen, hogy a gazdasági 

szférában, az oktatási szférában, a politikai szférában képes legyen az alkalmazkodásra, 

valamint a területi vonatkozásokban megfelelően tudjon bekapcsolódni a kontinentális 

integrációs folyamatokba. 

Az integrációs érettséget mérő klasszikus mutatók azt mérik, hogy külkereskedelmi 

értelemben hogyan tudott egy ország bekapcsolódni az integrációs vagy intraregionális – 

ebben az esetben a régió a regionális gazdasági társulás egészét jelenti – kereskedelembe. 

Itt az integráción belüli import és export aránya a meghatározó, valamint az, hogy milyen 

hozzáadott értéket tudott produkálni az adott ország gazdasága a társuláson belül (Palánkai 

et al. 2011).  

Ennél érzékenyebb mutatónak minősülnek azok, melyek versenyképességi szempontok 

alapján a későbbi, integrációban eltöltött évekre próbálják megjósolni egy ország pályáját. 

Itt a már régebben csatlakozottak számítanak referenciának. 

Ezen kívül az új intézményi gazdaságtan alapján azt is mérhetjük, hogy a politikai 

intézményrendszer a nemzetközileg ezek mérésére szakosodott intézményeknél milyen 

trendeket ír le. Erre elsősorban az Ágh Attila által 2012-ben publikált tanulmány (Ágh 
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2012) és a National Bureau of Economic Research kutatóintézet hivatkozott tanulmányai 

adnak kutatási alapot. 

A gazdasági uniókban a gazdaságpolitikák integrációjának megvalósulását feltételezhetjük. 

A politika bizonyos szférái megmaradnak autonómnak, ezek kívül esnek a 

gazdaságpolitikai függetlenség korlátozásán. Más területeken a gazdaságpolitikák 

harmonizálására, összehangolására kerül sor, valamint közös vagy közösségi politikákat 

alakítanak ki. Ezek az intézményesülés és a szabályozás legmagasabb formái (Palánkai 

2010). 

Az uniós bővítési politika, valamint a regionális politika az integráció története folyamán 

közvetlen hatást gyakorolt egymásra (Rechnitzer-Smahó 2011). Minél későbbi bővítésekre 

koncentrálunk, annál nagyobb területi különbségek jelentkeztek az unión belül, ami együtt 

járt a regionális politika változásaival is. Szerbia kialakított NUTS-2-es szintű régióinak 

szűkös, de megbízhatóan publikált adatai rámutatnak arra, hogy egymástól különböző 

profilú régiókról van szó, amely különbségeket csak növeli az ország városhálózatának 

heterogén arculata. 

Az Európai Unió meghatározó területi fejlesztési dokumentumai egyre nagyobb szerepet 

tulajdonítanak a szubnacionálisnak és nemzetközinek is nevezhető szint, a regionális szint 

megerősítése mellett a városszerkezeti vizsgálatoknak. Az úgynevezett policentrikus 

városszerkezetek kívánatosnak minősülnek a döntéshozók szerint (Faragó 2006, Szabó-

Pintér 2015). 

Ebből fakadóan a szerb régióalakítási folyamatok bemutatása és a szerb városszerkezet 

vizsgálata jelenti a kiemelt célját a dolgozat hatodik fejezetének, valamint az ötödik 

hipotézis vizsgálatának. 
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2. A dolgozatban alkalmazott módszerek, bizonyítási eljárások 

A tudományos munkák meghatározó vonása az, hogy milyen kérdéseket vetnek fel és 

milyen válaszadási, bizonyítási eljárásokat alkalmaznak. A disszertáció legfontosabb 

kérdése az, hogy Szerbia európai uniós csatlakozása, tágabb értelemben véve európai 

integrációja és az ezekkel együtt járó társadalmi és gazdasági változások milyen 

kimenetűek lehetnek és milyen időintervallumban fognak lezajlani. A téma természetéből 

fakadóan nem a statisztikai módszerek játsszák a meghatározó szerepet a munkában. 

A tudományos kutatások módszereiről a magyar és a nemzetközi szakirodalomban is 

zajlottak, zajlanak viták. Akár a dolgozatban részletesebben bemutatott Williamson-féle 

társadalmi elemzési szintek, akár egyéb tudományelméleti munkák rámutattak arra, hogy 

országok, közösségek, társadalmak gazdasági rendszereinek vizsgálatakor a verbális 

kifejtésre, gondolatkísérletre, logikai levezetésekre alapozott kutatások nem kevésbé 

tartható eredményekre vezethetnek (Gőcze 2011).  

Nem szerettem volna eltekinteni attól a ténytől, hogy sok szakértő szerint különböző 

értékrendek, világok találkozásáról van szó a mostani csatlakozási tárgyalások esetében. 

Ilyen helyzetben a téma történeti, szociológiai, filozófiai, társadalmi mélyrétegeket érintő 

vetületeinek a feltárása az elvégzett munkát igényesebbé, magasabb színvonalúvá teheti 

(Somogyi 2011). 

A kutatási téma széles spektrumot ölel föl, ebből is fakad annak multidiszciplináris jellege. 

A történeti, a politológiai, politikai gazdaságtani, a gazdaságtörténeti, a jogi, a kulturális-

civilizációs, a biztonságpolitikai, a geopolitikai és a térszerkezeti aspektusból való 

megközelítések egyaránt helyet kaptak a kifejtésben. A kutatás felhasználja a 

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

térbeliségének vizsgálata. Ugyanezeket a szempontokat külön kiemelte Lőrinczné Bencze 

Editnek a 2009-ben, Horvátország csatlakozásáról szóló doktori disszertációja.  

A Nyugat-Balkán leírásában, megközelítésében, az EU térbeli expanziójának 

lehetőségében, annak ismertetésében a geopolitika szempontrendszere szintén kiemelkedő 

(Héber 2007). 

Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy az integrációnak térbeli, regionális vetületei is 

vannak, a regionális tudomány elméleti koncepciói és az EU valamint Szerbia által 

működtetett regionális kutatóközpontok, térgazdasági műhelyek munkái szintén erőteljesen 

befolyásolták a dolgozat gondolatmenetét és kvantitatív valamint kvalitatív eszközöket is 

adtak a kezembe. 
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Az integrációs elméletek közül a gazdasági alapokon nyugvó irányzatok konkrétan 

alapstatisztikákból képezhető mutatókkal, vagy már erre a célra képzett komplett 

indikátorokkal próbálják kifejezni egy-egy ország integrációs érettségét, felkészültségét. 

A bővítés jogi hátterének bemutatása különböző primer források, elsősorban uniós 

joganyagok, határozatok, rendeletek, ország-értékelések elemzését és értékelését igényelte. 

Ezekre a jogszabályokra és egyéb dokumentumokra közvetlenül hivatkozom a disszertáció 

empirikus részében. 
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3. Az európai integráció fejlődését magyarázó integrációelméleti 

iskolák ismertetése 

Az integrálódás kifejezés elsődleges jelentése az idegen szavak szótára alapján 

egységesülés, beilleszkedés, egyes részek egyesülése egy egésszé. Mindezek mellett 

beolvasztást, hozzácsatolást is jelent, amely jelentéstartam az adott szervezet – jelen 

esetben az Európai Unió és annak jogelődei – esetében az új tagok felvételét a tagállamok 

integráns6 résszé tételét is jelentheti. A későbbiekben ez utóbbi jelentéstartalomnak 

megfelelően utalok a fogalomra és ebben az összefüggésben használom azt. Az integráció 

a folyamatnak vagy részfolyamatnak a befejezését is jelenti. 

Az integrációs elméletek bemutatják és modellezik az integrációs folyamatot, azonosítják a 

fő fordulópontokat, magyarázatot keresnek az integrációval összefüggő gazdasági és 

társadalmi jelenségekre, valamint felvázolják a várható tendenciákat és hatásokat. Az 

integrációelmélet sok kutatási kérdést vet föl, melyek egy része jól kiegészíti egymást, 

vannak olyan irányzatok is, amelyek egymással versengve, egymást kritizálva adnak jelen- 

és jövőképet. 

A klasszikus értelemben vett integrációelméletek arra keresik a választ, hogy milyen 

törvényszerűségek találhatók az Európát újra egységessé tenni kívánó politikai és 

tudományos erők mögött (Bóka 2001). Kiemelt szerepet kapnak ezekben az elméletekben a 

gazdasági erőforrások hatékony elosztásának és eloszlásának fontosságát hangsúlyozó 

neoklasszikus gazdaságtani módszertant és értékrendet maguknak valló irányzatok, 

amelyek azt feltételezik, hogy a gazdasági teljesítmény együttes, az alkotó országok 

mindegyikére vonatkozó emelkedése magával hozza a társadalmi struktúrák közeledését és 

a kulturális értékek kölcsönös elismerését is (Bache et al. 2011).  

Mindezekkel szoros kapcsolatban állnak azok az iskolák, amelyek az integráció kezdeti 

szakaszában kaptak nagyobb nyilvánosságot és pragmatikus7 megnyilvánulási lehetőséget. 

Ezek azt mondják ki, hogy a kontinens történelmének második világháborút követő 

szakaszában szükség volt egyfajta politikai egységhangulat kialakítására. Ennek volt az 

első lépése az, hogy a német és francia kontinentális nagyhatalmi szembenállást 

                                                           
6 Érdemes megemlíteni, hogy Révai nagy lexikona szerint az integritás jelentése épség, teljesség, 

megbonthatatlanság, míg az integráns jelentése a következő: lényeges, valamely dolognak teljességéhez 

lényegesen hozzátartozó. 

7 A pragmatikus megnyilvánulási lehetőség alatt elsősorban azt értem, hogy ezeket az irányzatokat az Unió 

alapító atyái között nyilvántartott politikusok képviselték, törekedtek arra, hogy a föderalista vagy éppen a 

funkcionalista teóriák megállapításai a gyakorlati döntésekben és az alapító dokumentumokban testet 

öltsenek. 
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tompították a védelmi politikai szempontok tekintetében fontos vas- és acélipar közös 

ellenőrzés alá vonásával (Sey 2008). Ezek mellett azonban a későbbi időszakban egyéb, a 

gazdasági és nemzeti érdekérvényesítést középpontba állító elméletek is születtek a 

valóság magyarázására. 

A fenti kiegészítéseket is fontosnak tartva először három nagyobb csoportban mutatom be 

az integrációval foglalkozó elméleti irányzatokat. Az első nagyobb csoport teóriái döntően 

a gazdasági szféra fogalmi keretét alkalmazzák a folyamat leírására. A második nagyobb 

csoport irányzatai az integrálódás politikai, politológiai, hatalmi, társadalmi, szociológiai 

mozzanatait ragadják meg. A harmadik csoport pedig a politikai és gazdasági 

érdekérvényesítés szikár, illúzióktól mentes fogalmi apparátusát használja a közösségi 

döntések és fejlődés mögött meghúzódó mozgástörvények magyarázatára. 

Megjegyzendő, hogy az integrációelméletek klasszifikálása, csoportosítása az egyes 

szakirodalmi feldolgozásokban más-más módon történik meg. Ilyen módon előfordulhat, 

hogy az egyes meghatározó szaktekintélyek bizonyos szerzőknél egyik, bizonyos 

szerzőknél másik csoportba kerülnek. A disszertáció elméleti összefoglalójában a politikai 

alapokon nyugvó és az érdekérvényesítési iskolák képviselői között láthatók átfedések, 

bizonyos szerzők több csoportba is bekerültek. 

3.1. A neoklasszikus modellalapokon nyugvó gazdasági integrációs 

iskolák 

Palánkai Tibor és szerzőtársai 2011-es munkájának több fejezetében is találkozhatunk az 

addigi magyar szakirodalmi megközelítésektől eltérő, a regionális integrációk és az 

ideálisnak tartott globális szabad kereskedelem közötti átmeneteket, kapcsolatokat 

bemutató elméleti irányzatokkal. A regionális integráció ebben az összefüggésben azt 

jelenti, hogy a globális gazdasági tér egy-egy nagyobb régiójában, országcsoportjában – 

például az EU elődjét alapító hat európai országban – először döntően az egymás közötti 

árukereskedelem akadályait lebontják (Losoncz 2011b). Mindez azonban kezdetben nem 

jár együtt törvényszerűen azzal, hogy a világgazdaság és a világkereskedelem egészéhez 

szorosabban kapcsolódnának ezek a társulások. 

A nemzetközi integrációk vizsgálatát szolgáló, neoklasszikus modellalapokon nyugvó 

iskolák közül három nagyobb csoportra lehet osztani azokat, melyek kifejezetten az 

Európai Unió és elődei, valamint a globálisan máshol is előforduló regionális gazdasági 

társulási formák belső mozgástörvényeit magyarázzák (Palánkai 2004). Ez a három 

nagyobb csoport a liberális, a munkamegosztási és a regulációs (vagy szabályozási) 
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elméletek csoportja (Losoncz 2011a). Közös tulajdonsága ezeknek az elméleti 

irányzatoknak, hogy burkoltan vagy nyíltan az Amerikai Egyesült Államok tagállamainak 

egybeolvadását kezelik referenciaként az európai nemzetállamok számára. Az integrálódás 

belső mozgatórugóinak pedig jellemzően a gazdasági haszonszerzést és az összgazdasági 

teljesítménynövekedést tartják. 

3.1.1. Liberális integrációs elméletek 

Mielőtt az 1950-es évek két legnagyobb gazdasági integrációelméleti szaktekintélyének 

elméleteit bemutatnám – Jacob Viner és James Edward Meade munkásságára gondolok – 

ki kell térnem a magyar származású Balassa Béla vagy ahogyan később híressé vált, Bela 

Balassa8 elméleti kategóriáira, azok tartalmára. Balassa 1961-ben publikált, a gazdasági 

integrációkról szóló munkájában különböző elméleti kategóriákat határozott meg az 

úgynevezett regionális gazdasági társulási formákat ismertetve. A regionális gazdasági 

társulási formákat innentől kezdve hat egymásra épülő, egyre komplexebb gazdasági és 

politikai együttműködést feltételező formába lehet sorolni. Kiemelem, hogy a hat forma 

közül – szabad kereskedelmi terület/övezet; vámunió; közös piac; egységes belső piac; 

gazdasági (és monetáris) unió; politikai unió – Balassa csak öt formát nevezett meg, az 

egységes piac létrejötte a közös piac nem megfelelő működésének feloldásából fakadt 

(Palánkai et al. 2011). 

Az egymásra épülő kategóriák rövid definíciója a következőképpen hangzik: 

 Szabad kereskedelmi terület: egy olyan övezet, ahol a résztvevő tagok – amelyek 

államközi kereskedelmi szerződést kötöttek egymással – egymás közötti 

kereskedelmében a szerződésben foglalt gazdasági szektorokra vonatkozóan 

lebontják a vámokat. Az övezeten kívül állókkal szemben minden tag külön külső 

vámokat alkalmaz, a belső kereskedelemben pedig nagy szerep jut a származási 

igazolások rendszerének. 

 Vámunió: egy olyan kereskedelmi zóna, ahol döntően az ipari termékekre 

vonatkozóan a részt vevő felek lebontják a kereskedelmi vámokat és azt kiegészítik 

közös külső vámpolitika és kereskedelempolitika alkalmazásával. Már ebben a 

formában megjelenhetnek olyan összetett közös politikák, mint a verseny- vagy 

agrárpolitika. 

 Közös piac: olyan vámunió, ahol az áruk mellett a szolgáltatások, valamint a 

termelési tényezők, tehát a tőke és a munkaerő áramlása is liberalizált. 

                                                           
8 Balassa az Amerikai Egyesült Államokban dolgozta ki elméleti modelljeit, megállapításait. 
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 Egységes belső piac: olyan közös piac, ahol az erőforrások szabad áramlását a nem 

vámjellegű korlátok teljes lebontásával is támogatják. Ebben az állapotban a 

határellenőrzések megszüntetése, a műszaki és adóképzési különbségek lebontása is 

aktuálissá válik. 

 Gazdasági (és monetáris) unió: olyan egységes piac, ahol a gazdaságpolitikai 

intézkedések egységessé válnak. Mindez vonatkozhat a költségvetési politika 

elveire és gyakorlatára, valamint a monetáris politikára, kiegészülhet ez az 

integrációs forma közös pénz és közösségi szintű monetáris politika bevezetésével. 

 Politikai unió: olyan gazdasági unió, amelyben a hatalom és a törvényhozás 

fokozatosan közösségi szintre kerül, ebben a kategóriában a társadalompolitikai, 

bíráskodási, humánpolitikai kérdésekben is a szupranacionális szinten születnek a 

végleges döntések. 

 

Az elméleti kategóriáknak tökéletesen megfelelő nemzetközi szervezetek, integrációs 

formák az azóta eltelt évtizedekben nem jöttek létre, az Európai Unió napjainkban viszont 

rendelkezik olyan politikákkal, amelyek arra engednek következtetni, hogy a gazdasági 

unió állapotában van. Mindez akkor is igaz, ha tudjuk, hogy az egységes piac és a közös 

piac kritériumai sem teljesülnek teljes egészében az EU-ban. Elég, ha a szolgáltatások 

szabad áramlására vagy az eltérő piacra kerülési feltételekre gondolunk. 

Ezeknek az elméleti kategóriáknak az ismeretében viszont visszatérhetünk az előbb 

említett Viner és Meade munkásságára. A szakirodalomban Jacob Viner foglalkozott a 

vámunió hatékonysági elemzésével első ízben úgy, hogy az maradandóan fennmaradt a 

köztudatban. A vámunió mint integrációs fok előnyeit és hátrányait mutatja be, kvantitatív 

modellt alkalmazva. Végkövetkeztetése úgy szól, hogy a vámunió létrehozása kedvező 

lehet olyan országok számára, melyek annak előtte vámokat alkalmaztak egymással 

szemben. Megjegyzi, hogy a gazdasági összhaszon tekintetében tapasztalható pozitív 

elmozdulás ellenére egyes ágazatok károkat szenvedhetnek el rövidtávon (Viner 1950). A 

kontinentális vagy globális szabadkereskedelem modelljéhez képest azonban ez a formáció 

is kedvezőtlen, egyfajta második legjobb megoldásként tekinthetünk rá a liberális iskola 

képviselő szerint. A globális gazdasági teljesítmény maximalizálása szempontjából 

szerintük ugyanis a globális szabad kereskedelem lenne kívánatos. 

James Edward Meade Viner statikusnak nevezett megközelítését dinamikus szemléletűvé 

változtatta. Ez azt jelenti, hogy Viner gyakorlati példájához képest, amikor is három ország 

két termékére szűkítve vizsgálta a vámunió költségeit és hasznait, figyelembe vette a 
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termékegységre jutó költségmegtakarítást és -képződést is (Meade 1956). Mindemellett a 

vámunió fogyasztási, termelési hatásait is figyelembe vette kvantitatív és erőteljes 

egyszerűsítéseket alkalmazó modelljében. Összességében megállapíthatjuk a vámunió 

elméletekről, hogy azok makroközelítése nemcsak a nemzetgazdasági, hanem a globális 

világgazdasági dimenziókat is vizsgálja. Ebből következik az a megállapítás, hogy a 

vámunió elméletek nem hívei a vámuniós integrációs forma hosszabb távon való 

fenntartásának, rövidebb távon a nem kedvező protekcionista akadályok lebontása 

szempontjából, átmeneti megoldásként tekintenek rá. Ennek legfőbb okát fejti ki az alábbi 

idézet: „Az univerzális szabad kereskedelemmel ellentétben ugyanis minden vámunió 

szükségszerűen a kereskedelemeltérítés kisebb-nagyobb mértékével jár együtt, s a források 

hasznosításának szuboptimális hatékonyságát képviseli” (Palánkai et al. 2011, 268). 

A liberális irányzatok képviselői szerint a korlátlan szabad verseny és a szabad 

kereskedelem alapozza meg a sikeres integrációt. Ahol az áruk, szolgáltatások, a tőke és a 

munkaerő szabad áramlása megvalósul, ott az egyes gazdasági mikroszereplők 

összefonódása létrehozza a makroszinten és politikai szinten értelmezhető együttműködést, 

integrációt. Ebben az esetben az integrációra lépő területi entitások a Balassa Béla nevéhez 

köthető regionális gazdasági társulási lépcsőfokokat bejárva jutnak el a minél magasabb 

integrációs fokokig, ennek végállomása már egyfajta föderális szupranacionális állam 

lehet, ahogyan azt fentebb is kifejtettem (Balassa 1961). A folyamat levezénylését a 

versenymechanizmusok minél kiterjedtebb érvényesülésétől várják a liberális irányzat 

képviselői. Raymond Aron, Wilhelm Röpke emelhetők ki a liberális irányzatok 

legnagyobb alakjai közül a vámuniós elméletek képviselői mellett (Palánkai 2004).  

Aron 1953-as munkájában az európai integráció problémáit elemezte. Arra a 

következtetésre jutott, hogy úgy fejlődhet ki az európai integráció, – itt már kifejezetten az 

EU elődjének fejlődését vizsgálta tehát – hogy közben az egyes gazdasági egységek közötti 

mindennemű tranzakciók egymással harmonizálódnak. Konkrétabban fogalmazva azt 

állapíthatjuk meg, hogy Aron már a négy szabadság megvalósítását – az áruk, 

szolgáltatások, tőke és munkaerő szabad áramlása – tűzte ki továbbfejlődési célként 

Európa és később a világgazdaság számára is. 

Wilhelm Röpke 1959-ben íródott munkájában rámutat arra, hogy a globális kapitalizmus 

kereskedelmi szempontból érettebb állapotban volt az első világháború előtti időszakban, 

úgy tekinthetünk tehát véleménye szerint arra a korszakra, mint egy valódi nemzetközi 

integráció megvalósulására. A mű születése előtt fél évszázaddal még virágzó brit 

birodalom által dominált világgazdasági berendezkedés ilyen módon egyfajta példaként 
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szolgált az akkor kezdeti szakaszban levő európai integráció számára is – Röpke 

álláspontja szerint. 

A liberális irányzatok képviselői közé sorolható Jacques Pelkmans megközelítése is, aki a 

versenymechanizmusok szabadabb érvényesülésétől várja a magasabb szintű integráció 

megvalósulását. Az európai politikai elitnek véleménye szerint olyan jogszabályi és 

politikai környezetet kell biztosítani, amely elvezet a puhább protekcionista eszközök 

megszüntetéséhez (Pelkmans 1997). Napjaink integrációs válságának egyik központi 

kérdése a versenyképesség növelése, mindezt az EU külkapcsolati politikai eszközökkel is 

igyekszik támogatni, a közbeszerzési piacok megnyitása például folyamatosan az Európai 

Bizottság ajánlásai között szerepel. 

3.1.2. Munkamegosztási elméletek 

A munkamegosztási elméletek jelentik a gazdasági alapú integrációelméletek következő 

csoportját. Szintetizálva elméleti megállapításaikat arra a következtetésre juthatunk, hogy 

az integrációt új minőségként kezelik, a kooperációs intenzitás egy magasabb fokra lép a 

nemzetközi integrációkban (Palánkai 2004).  

Floor Hartog 1953-as munkájában rámutat arra, hogy alapvetően az árutermelő szervezetek 

és a gazdasági aktorok közötti erőteljesebb és intézményesült kooperáció kifejezi az 

integrálódást. Minél nagyobb a kooperációk száma, annál közelebb kerülhetünk egy olyan 

kritikus tömeghez, amely már fejlettebbé teheti az európai gazdasági integráció működését. 

Palánkai Tibor, utalva Kozma Ferenc megállapításaira is (Kozma 1970), azt írja 2011-es, 

szerzőtársaival jegyzett munkájában, hogy a munkamegosztási elméletek az egész 

újratermelési folyamatra kiterjedően vizsgálják és követelik meg a komplexebbé váló 

munkamegosztást. A kooperációknak azonban nemcsak növekvő számúaknak kell lenniük, 

hanem intenzív, tartós összefonódást kell alkotniuk. Ezek a folyamatok elvezethetnek 

ahhoz, hogy az árucsere az integráción belüli piacra korlátozódik egyre nagyobb 

mértékben, valamint ahhoz is, hogy ilyen módon az integrációban részt vevők 

sikeresebben mérettessenek meg a kölcsönös függéstől áthatott világgazdaságban. 

Az egyszerű áramlások, vagy a kooperációk és az integráció szétválasztása egymástól, 

meghatározhatja az integráció sikerességének értékelését. A nemzetközi kereskedelmi 

akadályok lebontásán túl a makrogazdasági szabályozás finom elemeinek összehangolása, 

a fejlesztéspolitikai prioritások egymáshoz való közelítése, a valutáris korlátozások 

megszüntetése, a teljes újratermelési folyamat harmonizálása mind olyan terület, amelyre 

kiterjed az integrálódás folyamata (Losoncz 2011a). Valódi integráció az irányzat szerint 
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csak az áramlási intenzitás egy bizonyos kritikus szintje után jön létre, melynek során egy 

magasabb minőségi szintre lép az együttműködés. 

A munkamegosztási elméleteken belül a konfliktuselméleti iskolák a nemzetközi 

integrációt a viták, feszültségek érdek-összeütközések békés kezelésére, erőszakmentes 

megoldására alkalmas intézményként definiálják (Losoncz 2011a). Ilyen módon az 

Európai Uniót, a két világháborút mögöttesen kiváltó nyugati nagyhatalmi összeütközések 

csillapítójaként tartják számon. Ez az iskola már a politikai hatalomgyakorlással 

összefüggő fogalmi apparátust is magáénak tudja. 

A tranzakcionalista vonulat teoretikusai éppen ezen a ponton csatlakoznak a 

munkamegosztási elméletekhez. Azért nevezhetjük ezt az irányzatot tranzakcionalistának, 

mert legfontosabb képviselőjük, Karl Deutsch a nemzetek közötti tranzakciók számának 

növekedésében véli fölfedezni az integrálódást, azt egyfajta fejlődési indikátorként fogja 

föl (Deutsch 1978).  

A munkamegosztási elméleti irányzat meghatározó megállapításai közé tehetjük mindezen 

túl, hogy a kulturális különbségek és intézményi távolságok fontos szerepet játszanak a 

nemzetek és akár az integrációk közötti konfliktusok feléledésében (Sullivan 1976). Ehhez 

a megállapításhoz közvetlenül kapcsolódik Huntington munkássága is, aki szintén 

kulturális, civilizációs, vallási, értékrendbeli különbségekben vélte fölfedezni a nemzetközi 

közösség potenciális jövőbeni feszültségeinek fundamentumait (Huntington 2004). 

3.1.3. Regulációs, szabályozási elméletek 

A regulációs, vagy szabályozási elméletek legfontosabb elméleti képviselői között 

Tinbergen, Myrdal, és Majone emelhetők ki (Palánkai 2004). Meghatározó hasonlóság 

közöttük, hogy a liberális elméleteket bírálták arra a közös alapra helyezkedve, hogy a 

liberális iskolák alapvető feltételezései, modellfeltételei nem felelnek meg a valós 

viszonyoknak. Véleményük szerint a szabad kereskedelem és szabad verseny feltétele nem 

létezik egyetlen országban, közösségben sem.  

Egy másik fontos következtetése ennek az iskolának, hogy az integrálódó területi entitások 

között nem megy végbe az áru- és tényezőárak kiegyenlítődése. A fejlettségbeli 

kiegyenlítődés hiánya akár egyes nemzetállamok területi, regionális különbségeit vizsgálva 

is nyilvánvalóvá válik.  

A dirigisták – a regulációs irányzatok egyik alcsoportja – szerint a modern gazdaság nem 

működhet állami beavatkozás nélkül, az integrációban szerintük az állam gazdasági 

beavatkozása és szabályozása nemzetállami szintről részben nemzetközi szintre terelődik 
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át,  ilyen módon szembeszállva akár a globalizáció káros hatásaival is. Látható, hogy a 

dirigisták szintén a közös gazdasági teljesítmény fokozásában látták az integrálódás 

továbbfejlődésének bizonyítékát.  

Jan Tinbergen munkásságát szintén a dirigisták irányzatához sorolják. Ő megkülönbözteti 

a pozitív és negatív integrációt mint állapotot, valamint a pozitív és negatív integrálódást 

mint folyamatot. A pozitív integrálódás egy építő folyamatot jelent, melynek során olyan 

intézményi reformokat hajtanak végre az egyes tagok, amelyek lehetővé teszik a kölcsönös 

hasznok későbbi magasabb fokú kihasználását (Tinbergen 1965). Ezek az intézmények 

olyan új mechanizmusok beindítását takarják, amelyek nem zárják ki a gyengébb országok 

késleltetett jogharmonizációját, átmeneti piacvédelmi intézkedéseit sem.  

A negatív integráció pedig kifejezetten a liberalizációs törekvéseket jelenti. A negatív 

integrációs eszközök között lehet megemlíteni a klasszikusan liberális elemeket, például a 

vámok és egyéb kereskedelmi korlátozások lebontását. 

Gunnar Myrdal 1972-es hivatkozott munkájában azt mondja ki, hogy az integrációtól és a 

liberalizációtól elvárt területi, gazdasági fejlettségbeli kiegyenlítődés nem következett be 

az európai kontinensen, ennek legfőbb okaként pedig azt nevezi meg, hogy az egyes 

nemzetállamok legfeljebb nemzetállami szinten integrálódtak, de nem beszélhetünk arról, 

hogy egyenként tökéletes piacként léptek volna be a közösségbe. 

A szabályozási elméletek olyan kérdésekkel is foglalkoznak természetesen, amelyek 

alapján az adott képviselőket a politikai alapokon álló integrációs elméletek közé is 

sorsolhatnám. A nemzetek feletti, a nemzeti és a nemzet alatti szabályozási szint, valamint 

a nem kifejezetten profitorientált szervezetek szintén befolyásolják az integrációs piac 

működését. Ezeket a szinteket figyelembe véve arra a következtetésre juthatunk, hogy az 

EU egy olyan fejlett regionális integráció, amely önálló jogi személyiséggel és 

döntéshozatali szereppel felruházott, kvázi-állami szervezeti egységein keresztül bizonyos 

kontinentálisan; európainak elfogadott normák alapján hozza meg politikai és gazdasági 

jogszabályait (Majone 1996). 

Összegezve mind a három gazdasági alapú iskola állításait, a következőket állapíthatjuk 

meg. Az elméleti iskolák azokban az években, évtizedekben születtek, amikor az Európai 

Gazdasági Közösség még fejlődésének kezdeti fázisában volt. Ez egyfelől azt jelenti, hogy 

a relevánsan integrálandó államok sora Nyugat-Európa országaira korlátozódott. Ilyen 

módon nem kellett számításba venni kiugró makrogazdasági, makrojövedelmi 

különbségeket. Megjegyzem, hogy az alapító országok közül Olaszországban már a 

kezdetekkor is föllelhetők voltak éles és nagyarányú jövedelembeli és társadalmi 
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intézményrendszerbeli különbségek. Itt természetesen az ország észak-déli 

megosztottságára gondolok.  

Másfelől azt is figyelembe kell vennünk, hogy az interkulturális munkaerő-áramlás 

mértéke csekély volt, nem is létezett. Ilyen jellegű különbségeknek, látens ellentéteknek a 

felmerülése nem volt kilátásban. Napjainkra azonban teljesen más helyzet alakult ki. 

A 28 tagú Európai Unió jelenlegi kiterjedésében is kohéziós problémákkal, valamint a nem 

megfelelően befejeződött integrálódási folyamattal küzd (Kumar – Kandzija é.n.). Ez 

jelentős részben a 2004-es és 2007-es bővítések eredménye (Györkös 2006). Horvátország 

fölvétele szintén hozzájárult ezen állapothoz, de nyilvánvaló, hogy a kontinens gazdasági 

válsága, alapvetőnek vélt társadalmi berendezkedésének megingása, – a szociális állam 

gyöngülése, az alacsony munkanélküliségi ráta megszűnése, a kiegyensúlyozott 

demográfiai pálya elhagyása – ezzel együtt egy belső centrum-periféria viszony – nemcsak 

az új államok kerültek a perifériára – kialakulása más megvilágításba helyezi az 

integrációval foglalkozó elméleteket (Nello 2010). 

A gazdasági alapokon nyugvó integrációelméleti irányzatok legfontosabb jegyeit összegzi 

az első táblázat. A különböző iskolák által fölvetett és elemzett legfontosabb fogalmak, 

meghatározott integrációs célok szerepelnek a szintetizáló oszlopokban. A legfontosabb 

teoretikusok szintén helyet kaptak a táblázatban. 

 

1. táblázat: A gazdasági alapokon nyugvó integrációs elméletek legfontosabb jegyei 

Gazdasági 

alapú irányzat 
Legfontosabb fogalmak Az integráció célja 

Legfontosabb 

képviselők 

Liberális 

elméletek 

Nemzetközi kereskedelem, 

vámlebontás, 

méretgazdaságosság. 

Az integráció 

bekapcsolása a globális 

szabad kereskedelembe. 

Balassa, Viner, 

Meade 

Munkamegosztási 

elméletek 

Stabilitás, kooperáció, 

tényezők allokációja. 

A termelési tényezők és 

az információk 

akadálytalan áramlása a 

közösségben. 

Hartog, 

Deutsch, 

Sullivan 

Regulációs, 

szabályozási 

elméletek 

Negatív és pozitív 

integráció, belső gazdasági 

viszonyok, szabályozási 

szintek. 

Az alkotó entitások 

gazdasági és társadalmi 

adottságainak megfelelő 

szabályozás. 

Tinbergen, 

Myrdal, 

Majone 

Forrás: saját szerkesztés 
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Mielőtt továbblépnék a politikai alapú integrációs elméletek tárgyalására, meg kell 

jegyeznem, hogy a gazdasági alapú integrációs elméletek hiányosságai ellenére négy 

fontos terület viszonylag pontos leírására adnak lehetőséget (Palánkai 2010): 

• Az integrációs folyamatok tartalmának, lényegének meghatározására. 

• Az integráció szervezeti alapformáinak, intézményeinek, politikáinak, kormányzási 

eszközeinek megragadására. 

• Az integráció számszerűsíthető előnyeinek és hátrányainak kifejezésére, egyfajta 

költség-haszon elemzésnek az elkészítésére. 

• Az integrációs érettség megragadására az integráción kívüli és belüli országokkal 

szemben. 

 

Ez a négy terület a nemzetközi szakirodalom célkeresztjében áll az utóbbi évtizedekben. 

Nemzetközi szervezetek elemzői és pontosan ilyen szervezetek működésének leírására 

életre hívott kutatóintézetek szakemberei foglalkoznak olyan indikátorok, modellek 

megalkotásával, amelyek később intézményesülve a szakirodalmi elemzések pilléreivé és 

az ezzel foglalkozó publicisztika tartóoszlopaivá válnak. Ez egyszerre jelenti az elméletek 

fejlődését és egyoldalúvá válását is. Az utóbbi tendencia hívta életre a fejezet további 

részeiben ismertetett elméleti irányzatok jelentős részét. 

3.2. A politikai alapú integrációs elméletek 

Az európai integráció fejlődését abból a szempontból is vizsgálhatjuk, hogy államjogi, 

politikai formációs szempontból milyen cél felé halad. A politikai alapú integrációs 

elméletek esetében is igaz az, hogy az egyes kategóriák határai elmosódnak, kifejezetten 

nehéz megtenni egy-egy meghatározó teoretikus és politikus „elméleti besorolását” 

életműve egészének ismeretében, hiszen az integráció fejlődése tele van fordulatokkal. 

Ezekhez a fordulatokhoz pedig alkalmazkodnak az elméletek és a politikusok. 

A politikai alapú integrációs elméletek között a föderalizmussal, funkcionalizmussal, a 

kormányköziséggel, illetve a bővítésekre is mélyebb választ kereső intézményelvűséggel és 

konstruktivizmussal fogok részletesebben foglalkozni. Elöljáróban azt állapítom meg, hogy 

az európai integráció intézményes fejlődésének évtizedeiben, kezdetben az előbb említett 

három irányzat volt a meghatározó, az utóbbi másfél, két évtizedben azonban a társadalmi 

és intézményi paraméterekre, valamint az identitás kérdésére is érzékenyebb 

intézményelvűség és a konstruktivizmus vált meghatározóvá. A bővítés szempontjából az 

sem elhanyagolható, hogy önmagában az integráció milyen politikai elveken alapszik – 
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ezekre a kérdésekre ad választ a föderalizmus, a funkcionalizmus és a kormányköziség 

vagy intergovernmentalizmus. Nem mellékes, hogy ismerjük annak a klubnak a 

működését, amibe be szeretnénk lépni. A bővítés perspektívájából azonban talán még 

fontosabb adalékokat árulnak el a vegyes megközelítésű elméletek, mert itt már olyan 

megállapítások is megfogalmazódnak, amelyek egy csatlakozni kívánó és egy befogadásra 

készülő fél szempontjait is speciálisan kiemelik. 

A részletes tárgyalás előtt még azt jegyezném meg, hogy a magyar szakirodalom is 

mélyrehatóan foglalkozik ezeknek az irányzatoknak a feldolgozásával (Bóka 2008, Gazdag 

2005, Sey 2008, Palánkai 2004, Lőrinczné 2013, Balázs 2003, Pogátsa 2009, Navracsics 

1998). Mindez megkönnyítette az idegen nyelven megírt anyagok áttekintését is. 

Mindegyik munka közül azonban a most következő elméleti összegzés logikájára talán 

egyrészről Pogátsa Zoltán 2009-es munkája volt a legnagyobb hatással. Ebben a könyvben 

a különböző elméleti irányzatokra az elmélet és a gyakorlat viszonyát talán legjobban leíró 

kifejezést használ a szerző. Szóhasználatában az uniós fejlődés narratíváinak nevezi az 

integrációs elméleteket és rendkívül közérthető módon tárja az Olvasó elé azok lényegét. 

Másrészről pedig Ian Bache, Stephen George és Simon Bulmer 2011-ben kiadott könyve 

jelentett erőteljes támogatást a logikai ív megszerkesztésében. A könyv tömören, közvetlen 

idézetekkel és szemelvényekkel, az időrendi sorrendet is figyelembe véve mutatja be az 

elméleti irányzatok fejlődését, az integrációt magyarázó elméletek, a kormányzás módját 

magyarázó elméletek és a kritikai megközelítések nagyobb csoportjait képezve. 

Harmadrészt pedig Lőrinczné Bence Edit 2013-ban megjelent, Az európai uniós bővítések 

elmélete és gyakorlata a horvát csatlakozás tükrében című könyve jelentette a legnagyobb 

támaszt, mert ebben a munkában egy már csatlakozott nyugat-balkáni ország, 

Horvátország integrációs pályájára alkalmazva készültek el az elméleti irányzatok 

bemutatásai. 

Az integráció folyamatának jobb megértése céljából számos államelméleti modell is 

született, amelyek megpróbálták modellezni a jelenség politikai folyamatát. Az integrációs 

modellek ilyen irányú két alaptípusa a föderáció és a konföderáció (Kégler 2008). 

Az Európai Unió államelméleti vizsgálatakor nem lehet megkerülni, hogy számításba 

vegyük ennek a két állammodellnek az ismertetését, vizsgálatát. A konföderáció 

(államszövetség, németül Staatenbund) a szuverén államok egyfajta szerződéses 

kapcsolatán alapuló, közös célok elérését kitűző nemzetközi jogi jogviszonyt jelent. Ez a 

fajta jogi konstrukció azonban csak másodlagos jogi személyiséggel bír a tagállamaihoz 

képest. 



34 

 

A föderációban (szövetségi állam, németül Bundesstaat) a tagállamok és a szövetségi szint 

közötti hatáskörök megoszlanak, ezeknek a hatásköröknek a megosztását, az elválasztó 

határvonalakat pedig alkotmányos módon rögzítik. Egyidejűleg tehát két joghatóság 

érvényesül, a központi kormányzat és annak a joga azonban primátust élvez a föderációt 

alkotó részentitásokkal szemben. A föderális struktúra ezeknek az ismeretében jobbára 

egyedi, kiemelkedő jellegűnek tekinthető (Rosamond 2000). 

Pogátsa Zoltán értelmezésében az EU történetében a föderalizmus az a narratíva, amelyik 

úgy képzeli el az integráció intézményes fejlődését, hogy mindenekelőtt a politikák 

jelentős részét és a döntési kompetenciákat nemzetek feletti szintre delegálja, ebből pedig 

le lehet vezetni később az egyes szakpolitikai, gazdasági egyesülést is. A sorrend tehát így 

szól: előbb hatalmi központosítás, aztán gazdasági koordináció és harmonizáció. 

A funkcionalizmus ennek a végállapotnak a fordított sorrendű elérése, tehát előbb a 

gazdasági funkciókat, a kereskedelmet és egyéb kívánatos, a kormányközi konferenciákon 

támogatott területeket kell közösségi hatáskörbe rendezni, ezt követően pedig 

„automatikusan megvalósul” a politikai szintű egyesülés, az Európai Egyesült Államok is 

(Haas 1964, Pogátsa 2009). 

A kormányközi fejlődés hívei viszont minden szinten a nemzetállami kormányok kezébe 

teszik a végleges döntéshozatalt, a közösségi döntések pedig kizárólag kormányok közötti 

egyeztetéseken, vagy legfeljebb azoktól erre felhatalmazást kapó és ellenőrzött 

intézményekben születnek. Ezek a narratívák meghatározó politikai személyeket is maguk 

mögött tudhattak Pogátsa szerint, a legfontosabb föderalista személyiségei Európának 

Altiero Spinelli és Jacques Delors voltak, a legjelentősebb funkcionalista Paul Henri 

Spaak, a legjelentősebb intergovernmetalisták közé pedig általában a brit kormányfőket, 

leginkább Margaret Teachert lehet sorolni. A felvezetés után tehát következzen az 

irányzatok részletesebb kifejtése. 

3.2.1. Föderalizmus 

A föderalizmus fő képviselői közé soroljuk Altiero Spinellit, Roy Pryce-t és John Pindert.  

Elképzeléseik szerint a föderatív szövetségi állam – jogi fogalmával ellentétben, mely az 

államok közötti kapcsolatok egyik alaptípusát jelenti – inkább egyfajta politikai 

irányzatnak fogható föl, amely a kontinentális szintű szövetségi államot tartja a leginkább 

elfogadható államformának (Navracsics 1998). 

A két világháború közötti időszakban az adott kor geopolitikai átalakulásai következtében 

Európa meghatározó gondolkodói arra is keresték a választ, hogy a nemzetállami 
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széttagoltság miatt és a háborús pusztítás következtében meggyengült öreg kontinens 

hogyan reagáljon a kihívásaira (Grúber 2002). Az Egyesült Államok komoly és Ázsia 

akkor még nem is olyan markáns vissza- vagy megerősödésére, valamint a Szovjetunió 

megalakulására is választ kellett adni. Annak ellenére, hogy például Oswald Spengler 

gondolatai, meglátásai a mai kor embere számára rendkívül sok tartalommal bírnak, a 

föderalizmus szempontjából a tőle eltérő nézeteket valló Richard Nikolaus Coudenhove-

Kalergi gróf nézetei gyakoroltak kiemelkedő hatást az európai integráció későbbi 

fejlődésére (Sey 2008). A Páneurópai kiáltvány és a Páneurópa-mozgalom 1923-as 

születésétől számolva beszélhetünk a föderalizmus eszményének erőteljes megjelenésével.  

Minthogy a gróf egy konkrét alkotmány, a svájci alaptörvény mintájára próbálta meg 

felépíteni az európai nemzetek feletti államot, azt mondhatjuk, hogy az elképzelés az 

alulról építkező fejlődési modellt tartotta követendőnek. Az európai történelemben a 

föderalizmus eszméje a világföderáció klasszikus eszméjéhez kapcsolódott. Ez egy 

személyi elven és a közösségi autonómia (szubszidiaritás) elvén alapuló, alulról felfelé 

építkező demokratikus és békés közösségszervezési elképzelés. A békés világföderáció és 

az annak részeként elképzelt európai föderáció eszméje, mint az európai államok háborús 

hatalmi politikájának az ellenzéke, évszázadokon keresztül jelen volt az európai 

történelemben, erre emlékeztetni nem kell a Kantot és Platónt ismerő értelmiséget (Bóka 

2006). 

A II. világháború végén a föderalizmus mérsékelt irányzata a fokozatos átmenetet 

hangsúlyozta, és a nemzeti kormányok egyre több területre kiterjedő együttműködését 

szorgalmazta. Az elméleti irányzat célja az volt, hogy a nemzetállami szuverenitást 

kettéválassza, a szupranacionális, nemzeti és szubnacionális szint elkülönüljön, és hogy a 

szubszidiaritás elve érvényesüljön. A szupra- és szubnacionális szint megerősítésével, az 

elmélet értelmezése szerint a nemzetállami szint másodlagossá válhat (Gazdag 2005). 

Altiero Spinelli szerint a kormányközi politika főszereplői, a tagállamok kormányai csak a 

kritikus helyzetekben – „a kreatív feszültségek idején” – lendítik tovább ezen a 

„föderalizálódási” pályán az európai integráció ügyét (Spinelli 1966). Ezért a meghatározó 

közösségi intézmények, leginkább az Európai Parlament és az Európai Bizottság 

demokratikus reformjára kell törekedni. Spinelli elmélete és gyakorlati munkássága szerint 

csak így küzdhető le az Európai Közösségre jellemző demokratikus deficit.  

A Ventotene-i Nyilatkozatot – amelyet Altiero Spinelli és Ernesto Rossi fogalmaztak meg 

– tarthatjuk az európai integráció föderalizmusa legjelentősebb európai dokumentumának. 

A manifesztum az új európai föderalista állam programját vázolta föl, ahol az új Európa 
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közös európai haderővel rendelkezett volna és gazdasági közösség váltotta volna fel a 

nemzetállami gazdasági rendet. A közrend fenntartójaként jelent volna meg a tagállamok 

autonómiájának az elvén alapuló föderalista állam (Bóka 2001). 

A föderalizmust olyan politikai rendszerként írják le, amelyben világos hatalmi 

munkamegosztás van a helyi, a regionális és a központi kormányzás között, de amelyre 

nemzetek feletti hatalmi és kormányzási centrum fokozatos kialakulása a jellemző. 

Stabilitásának feltétele a megfelelő egyensúly, egyrészt a hatalom különböző rivalizáló 

szintjei, másrészt a hatékonyság és a demokrácia között (Balázs 2002). 

Erre alapozva a szuverenitás három szintjét körvonalazták, ebből fakadóan a hatalom a 

szupranacionális, a nacionális és szubnacionális szint között oszlik meg nézeteik szerint. A 

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

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

megpróbáltak mérsékelni. Egyrészt úgy gondolták, hogy a nemzeti kormányok 

fokozatosan, egyre több területre terjesztik majd ki együttműködésüket, és az így kialakuló 

közös ügyeket szupranacionális intézmények fogják irányítani. Másrészt a szubszidiaritás 

elve alapján a nemzeti kormányok feladataiknak egy részét át is ruházhatták volna a 

szubnacionális szintekre. A szupra- és szubnacionális szintek megerősítésének 

következtében a nemzetállami szint súlyából veszítve, azzal párhuzamosan erősíthetné az 

integrációt (Lőrinczné 2013). 

A föderalizmus kezdeti lendülete azonban korán alábbhagyott, Delors bizottsági elnöksége 

idején beszélhetünk még erőteljes visszatéréséről. Mindezek mellett meg kell említeni a 

neoföderalizmust is.  

Altiero Spinelli és John Pinder emelhető ki a neoföderalista teoretikusok közül. Altiero 

Spinelli 1983-ban, Firenzében fölvázolta a megújított föderalizmus legfontosabb 

lépcsőfokait, amelyek kifejezetten az uniós intézményekre lettek szabva (Bóka 2006, 33): 

 Az Európai Parlament és a Tanács közötti döntéshozatali mechanizmus 

demokratizálása és a Parlament egyenjogúsítása a Tanáccsal; 

 A vétójog hatáskörének szűkítése; 

 A közösségi gazdasági együttműködés céljainak következetes megvalósítása: az 

egységes piac és a monetáris unió megteremtése; 

 A nemzetek feletti együttműködési területek fokozatos kiterjesztése; 

 Az Európai Unió és a tagállamok közötti kompetenciák tiszta szétválasztása és 

meghatározása a szubszidiaritás elve alapján; 
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 Az Európai Parlament által kezdeményezett és keresztülvitt európai alkotmány 

megalkotása. 

 

A 90-es évek elejétől az irányzat új erőre kapott, ismét napirendre került a nemzetállamok 

föderációja. A vizsgálatok középpontjába ekkor az a dilemma került, – mely ma is 

napjaink fő kérdései között van – hogy milyen módon lehet az integrációt egy időben 

mélyíteni és bővíteni. A problémát természetesen a neoföderalizmus is meg próbálta 

válaszolni. Az iskola kiemelkedő alakja, az angol John Pinder foglalta össze a legfontosabb 

tennivalókat egy föderális Európa megteremtéséhez (Pinder 1992 és Pinder 1998). 

A föderalizmus új irányzata szerint az Európai Unió bővítése is 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. Gyakorlati célként tűzik ki a Közösség 

föderális és konföderális elemeinek kiszélesítését, mind intézményi szinten, mind a 

politikák terén. A reformok közül a legfontosabbnak a Tanács döntéseiben a minősített 

többségi szavazás megerősítését, a Tanács döntéseinek nagyobb kiszámíthatóságát és 

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

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

védelempolitikában tartják. Fontos számukra, hogy az opt-out9 lehetőségek megszűnjenek. 

Pinder szerint a föderális Európa nem más, mint „közös megoldások a közös problémákra”, 

s ezt csak a föderális berendezkedésű Közösség képes megoldani (Bache et al. 2011). 

3.2.2. Funkcionalizmus 

A funkcionalisták szerint a legfontosabb kérdés az integrációs folyamatok szabályozásának 

célszerűsége és hatékonysága. A funkcionalista iskolák közvetlenül az integrációs rendszer 

jobb működésére helyezik a hangsúlyt. A funkcionalisták szerint a nemzeti állam egyre 

kevésbé képes alapvető társadalmi, gazdasági és politikai feladatainak megfelelni. Ezért 

egyre több közös célt és funkciót kell a hatékonyabb integrációs szervezetekbe delegálni. 

A funkcionalisták elismerik, hogy a módosítások a funkciók gyakorlásában intézményi 

változásokat igényelnek. A funkcionalista logika ugyan eljutott a nemzetek feletti 

                                                           
9 Az opt-out lehetőség olyan konkrét esetet jelent, amikor egy adott ország bizonyos közösségi kötelezettség 

alól felmentést kap, vagy bizonyos területen nem kell további integrálódást elérni, annak ellenére, hogy a 

többi állam számára ez kötelező lenne. Ezt a jogot jellegzetesen egy záradékba foglalják. Ilyen kivételes 

pozíciót vívott ki magának például az Egyesült Királyság az euró bevezetésével kapcsolatban. Az uniós 

terminológia szerint ekkor ezt mondják: az Egyesült Királyság opt-out-tal nem vezette be az eurót. A 

kifejezés az opting out – kívül maradás, angol szavak jelentéséből származik. 



38 

 

intézményekhez, az elméletek többsége a végső célt homályban hagyta. A funkcionalisták 

a nemzeti államot, mint „irracionális értékterhelt” koncepciót ítélték el, de a hatalom 

felfelé delegálását a kormányzás magasabb szintjére csak hatékonysági alapon tartották 

szükségesnek (Lőrinczné 2013). 

1955-ben, Paul Henri Spaak kollégáival a messinai konferencián kidolgozott egy tervet, 

amelynek alapján olyan területeken kellett volna megegyezni a nemzetállamoknak a 

szupranacionális együttműködésről, amely területeken könnyebb lett volna rövidebb távon 

is gazdasági és politikai hasznokat realizálni. Ezek közé tartozott az ipari termékek 

kereskedelme, a szén- és acélipar közösségi szintű felügyelete, valamint bizonyos fokú 

mezőgazdasági együttműködés (Pogátsa 2009). 

David Mitrany nevezhető a funkcionalizmus legnagyobb teoretikusának. 1965-ös 

munkájában fölvázolta, hogy a funkcionalizmus legfontosabb elméleti tulajdonsága az 

úgynevezett túlcsordulási hatásokra alapozható, ezeket idegen szóval spill overnek 

nevezhetjük (Mitrany 1965, Haas 1968). 

Ennek a hatásnak az a lényege, hogy a kezdeti politikai döntés, amely egy gazdasági 

szakterületre irányul, túlcsordulhat egyéb gazdasági funkcionális területekre (funkcionális 

spill over) és magasabb szintű politikai területekre (politikai spill over). 

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

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

melyik tagállamot tudják elképzelni az integráción belül és melyiket nem. 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. Látva a 

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

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

jelentőséget a derogációknak10 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, jegyzi meg Lőrinczné Bencze Edit 2009-es 

munkájában (Lőrinczné 2009b). 

A funkcionalizmus Keohane és Nye, egyes értelmezésben Majone és Moravcsik 

munkáiban is megjelent, de dominanciáját a nagypolitikai térben elveszítette Charles de 

Gaulle erőteljes kormányközi együttműködési elköteleződésével (Gazdag 2005).  

                                                           
10 A derogáció esetén egy tagország átmenetileg vagy tartósan mentesül a közösségi vívmányok egy 

részének átvételével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése alól. Magyarország belépésekor például a 

szántóföldek szabad értékesítésére vagy bizonyos környezetvédelmi előírások betartására kapott derogációt, 

átmeneti mentességet. 

http://www.mimi.hu/eu/kozossegi_vivmanyok.html
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3.2.3. Kormányközi együttműködés 

A kormányközi együttműködés híveit intergovernmentalistáknak is szokták nevezni. 

Lényege az irányzatnak, hogy az EU-hoz hasonlóan nagy vertikális integrációt 

megtestesítő nemzetközi együttműködésekben a meghatározó fejlődési irányokat 

kormányközi együttműködéssel, jellemzően csúcsértekezleteken születő döntésekkel 

határozzák meg. Az elmélet a nemzetközi kapcsolatok realista iskoláiból fejlődött ki, és az 

„euroszklerózis” időszakában fejtette ki legjobban hatását. Fő képviselői Stanley 

Hoffmann és Robert Keohane szerint a nemzeti érdekek egyáltalán nem halványultak el a 

Közösség első évtizedei során (Keohane 1986, Hoffmann 1966, Hofmann 1995). 

Az intergovernmentalisták alapjában véve az európai integráció funkcionalista és 

föderalista narratíváinak kritikusaiként jelentek meg. Hoffmann rámutat arra, hogy a 

regionális gazdasági társulási formák előretörése csak egy vetülete a nemzetközi politikai 

és gazdasági rendszernek. Másrészről arra is felhívja figyelmünket, hogy a legnagyobb 

erővel pontosan a nemzetállami kormányok egymás közötti megegyezései hajtották előre a 

Közösség ügyeit. Kifejezetten a funkcionalistákkal szemben pedig azt fogalmazza meg, 

hogy a műszaki funkcionális gazdasági szektorokban volt megfigyelhető közeledés, de ez 

nem járt együtt a politikai hatalom magasabb szintre való áthelyezésével, nem jöttek létre 

valódi spill over folyamatok. Arról is meggyőződhetünk, hogy az integráció akkori 

fázisában az egyetlen közvetlenül megválasztott és ellenőrizhető hatalmi tényező a 

nemzetállami kormányzat volt (Hoffmann 1966). 

A tagállamok (és az általuk is képviselt iparágak, valamint gazdasági egységek, főleg 

nemzetközi érdekeltségű vállalatok) érdekei továbbra is elsődlegesek, és az államok 

közötti megállapodások csupán a legkisebb közös többszöröst jelentik. A tagállamok 

érdekvezérelt politikai attitűdjét az intergovernmetalista iskola a „biliárdgolyó elmélettel” 

szemlélteti, mely szerint az államok önállóak, és amennyiben érdekeik megkívánják, 

összeütköznek egymással – eszerint a tagállamok hatalmának megtartása a cél, és ezt 

sorozatos kormányközi alkuk árán érik el. Az elmélet egyik legfontosabb konklúziója, 

hogy az Európai Unió tagállamai a saját érdekeiket követik és magatartásukat nem vagy 

szinte alig változtatják meg a közösségi érdeknek megfelelően. Az EU tevékenysége 

csupán korlátozott célok érdekében folytatott alacsony szintű és a kompromisszumok útján 

teljesen felhígított együttműködést jelent, amely csak addig marad fenn, amíg a 

(legerősebb) tagállamok érdeke azt kívánja (Kégler 2008). 

A liberális kormányköziség elméletének egyik fő képviselője, Andrew Moravcsik. 

Előfeltételezése szerint a tagállamok racionálisan cselekszenek, és nemzeti preferenciáikat 
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az állami szintű politikai (és gazdasági) csoportok nyomására alakítják ki (Moravcsik 

1995). Az állam nemzetközi kapcsolataiban is ezt képviseli, és külpolitikáját az 

alkufolyamat eredménye határozza meg. Ennél fogva a bel- és külpolitika állandóan hat 

egymásra, és ebből következően a közösségi szint nem áll a nemzeti szint fölött. 

Moravcsik 1995-ös összegző munkájában az alábbi következtetésekre jut: 

 az uniós döntések meghozatalakor a nemzeti kormányok preferenciái 

érvényesültek, nem lehet azonosítani egyéb szupranacionális szerv erőteljes hatását, 

 a nemzeti preferenciák meghatározásában a gazdasági érdekek játszották a 

legnagyobb szerepet és nem a biztonságpolitikai szempontok, 

 a kormányközi tárgyalások eredményei az államok relatív alkupozícióit tükrözték 

vissza, nem egyéb nemzetek feletti stratégiai választásokat. 

 

A kormányok Moravcsik nézetei szerint az európai szintű alkuikat belpolitikai pozíciójuk 

erősítésére használják, és legfontosabb céljuk – amelynek mindent alárendelnek – a 

hatalom megtartása. Egyik végkövetkeztetése szerint az Európai Unió intézményrendszere 

csupán megkönnyíti a tárgyalások lebonyolítását, de nem hoz minőségi különbséget az 

alkufolyamatok lefolyása tekintetében. 

A történeti kormányköziség elméletét Alan Milward neve fémjelzi (Kégler 2008). A teória 

értelmében az integráció az államok számára nem azt jelenti, hogy leépülnek, hanem azt, 

hogy a korábbi állapotukhoz képest megújulnak. Az államok ugyanis csak akkor választják 

az integrációt, ha a nemzetközi együttműködés hagyományos formái már nem elégségesek, 

és ha az integráció nem vezet el a szuverenitásuk meghatározó csökkenéséhez (Milward 

1999). 

Pogátsa az Európai Parlament pártcsaládjai közül elsődlegesen a néppártiakat jelöli meg 

intergovernmentalistaként. Charles de Gaulle, Margaret Theacher fémjelzik a történelmileg 

nagy hatású európai politikusaikat, a magyar politikai palettáról ide sorolja a jelenlegi 

magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort is. 

3.2.4. Institucionalizmus 

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

az európai integráció intézményelvű megközelítése, az institucionalizmus. Ennek az 

elméleti irányzatnak a középpontjában az intézmények, a közösségi intézményrendszer11 

                                                           
11 A disszertáció negyedik fejezetében az új intézményi közgazdaságtan relevánsnak vélt megállapításait  

szintetizálom és pótlólagos teoretikus bázisként az elemzésbe bevonom. A jelen fejezetben tárgyalt 

institucionalista elmélet intézmény-fogalma jóval szűkebb, mint az új intézményi iskola egyik meghatározó 
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szerepel. Az irányzatnak a történelmi, racionális választási és új megközelítésű vonalát 

különbözteti meg Bache és társainak átfogó munkája (2011).  Simon Bulmer mutatott rá, 

hogy az integráció folyamatában a brüsszeli intézményrendszer nem csupán végrehajtó 

szerepet játszik, hanem aktív részese az európai egységesülésnek, ilyen módon pedig a 

bővítésnek is. Az európai intézmények alatt elsősorban az Európai Bizottság, az Európai 

Parlament és az Európai Bíróság meghatározó szerepére kell felhívni a figyelmet (Bulmer 

1994). 

Az intézményelvű megközelítés az integrációnak a politikai artikulációját elemzi, az 

integráció során a hatalom a nemzetállami szintről átkerül a közösségi intézményekhez. Az 

elmélet szerint, ahogy a nemzeti kompetenciák fokozatosan átruházásra kerülnek, úgy az 

Európai Unió intézményei megerősödnek. 

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.  

A gyakorlathoz közeli intézményi megközelítések az EU keleti bővítése során abban az 

összefüggésben kaptak jelentős szerepet, hogy már az EU alapjogi, elsődleges jogforrási 

szintjében – a Nizzai Szerződés megszületésére gondolok – kellett változtatásokat hozni, 

ahhoz, hogy bővülni tudjon. Itt tehát tetten érhető az, hogy a bővítés mint olyan, immanens 

részévé vált az integráció működésének, külső hatásként befolyással volt a belső 

folyamatokra is (Wiener – Diez 2004). 

Hall és Taylor 1996-os munkájában három olyan szociológiailag is értelmezhető 

sajátosságát fogalmazta meg az intézményelvű megközelítéseknek, amelyek az eddig 

elemzett irányzatokhoz és a korábbi institucionalista irányzatokhoz képest is árnyaltabbá 

tehetik a képet az integráció és akár a bővítések szempontjából is. Az integrációs 

folyamatban érintett intézmények ugyanis nemcsak formális szabályok átvételét jelentik, 

hanem szimbolikus rendszerek, kulturális attitűdök, morális megfontolások is szerepelnek 

a folyamatban (Hall – Taylor 1996, Avery et al. 2009). 

Arra is rámutat a szerzőpáros, hogy az identitásbeli alapok már a kezdeti preferenciák 

képzésekor és nemcsak az adott döntési lehetőségek közötti választások meghozatalakor 

jelentkeznek. Ez a bővítés vonatkozásában annyit jelent, hogy az érintett felek bizonyos 

előképekkel, stabil, időben lassan változtatható előképekkel ülnek tárgyalóasztalhoz. 

                                                                                                                                                                                

alakjának, Douglass Cecil North-nak a későbbiekben ismertetett fogalma. 
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Harmadszor pedig azt jegyzik meg, hogy az integrációs és bővítési döntések során a felek 

nem feltétlenül racionális alapokon nyugvó, haszonmaximalizáló döntéseket hoznak, 

hanem ragaszkodnak a társadalmi legitimációhoz. 

Az integráció institucionalista megközelítései nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a 

rendkívül összetett vertikális és horizontális bővülés vizsgálatának spektrumát szélesítsék 

(Sedelmeier 2003). Ezzel azt is segítette ez az iskola, hogy egyéb, a nemzetközi 

tanulmányok területén vizsgált regionális integrációkkal összevethető legyen az európai 

modell (Börzel – Risse 2009). 

Az intézményelvű integrációs elméletek megállapításai bizonyos fokig kapcsolódnak az 

úgynevezett intézményi és új intézményi közgazdaságtan felfogásához is. Ez utóbbi 

elméletek azonban egy ország vagy országcsoport fejlődés-gazdaságtani pályáját, 

gazdaságtörténeti tapasztalatait összegzik, és abból próbálnak következtetéseket levonni. 

Szerbia uniós csatlakozása tekintetében meg kell jegyeznem, hogy az ország és közvetlen 

környezetének sajátos fejlődéstörténeti öröksége miatt indokoltnak gondoltam az új 

intézményi gazdaságtan legfontosabb megállapításait is beemelni a disszertációm elméleti 

fejezetei közé, pontosan annak meghatározóbb magyarázó ereje miatt. 

3.2.5. Konstruktivizmus 

A konstruktivizmus szintén az újabb és a társadalmi, valamint kulturális dimenziókra is 

érzékenyebb elméleti irányzatok közé sorolható. A konstruktivista kifejezés minden 

bizonnyal arra az úgynevezett pedagógiai konstruktivista irányvonalra vezethető vissza, 

amely azt mondta ki, hogy a fejlődési és tanulási folyamat legfontosabb tulajdonsága az, 

hogy a részt vevő felek belső konstrukciója révén születik eredmény. Az integrációelméleti 

szakirodalomban a kifejezés12 etimológiájára nem találtam magyarázatot, egyéb 

olvasmányaim és az internetes információk alapján azonban ebben látom az irányzat 

megnevezésének lényegét. 

A nemzetközi kapcsolatok területének tudományos vizsgálatában a társadalmi 

konstruktivizmus – angolul social constructivism – képviselői arra keresik a választ, hogy 

melyek azok az ideológiák, elméletek, amelyek meghatározzák az államok és nemzetközi 

szervezetek külpolitikai gyakorlatát és érdekvédelmi mechanizmusait (Checkel 2006). Ez 

                                                           
12 A konstruktivizmus Szűcs Zoltán Gábor és Szabó Gabriella értelmezése szerint nem más, mint egyfajta  

köztes elméleti pozíció, egyfelől a racionalista, az oksági összefüggésekre építő, materialista; másfelől az 

ezek posztmodern kritikáját nyújtó reflexív elméletek között. A szerzőpár szerint konstruktivizmus helyett 

érdemes konstruktivista elméletekről beszelni, mert sokféle konstruktivizmus képzelhető el, attól függően, 

hogy e két elméleti pólushoz képest milyen távolságban helyezhető el egy adott változat. 
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egy olyan folyamat, amely a felekre kölcsönösen hat, a konstrukciós folyamatok ciklikusan 

jelentkeznek az államok közötti kapcsolatokban (Chebakova 2008). 

A konstruktivisták az integrációs elméletek hiányosságát abban látják, hogy a korábbi 

elméletek nem veszik figyelembe a politikai és gazdasági aktorok döntéseinek társadalmi 

beágyazottságát. Abban az esetben, ha kizárólag a materiálisan értelmezhető, 

számszerűsíthető gazdasági és biztonságpolitikai kérdésekre koncentrálnak az integrációs 

elméletek, téves következtetésekre juthatnak (Risse 2004). 

A konstruktivisták közül többen az eddigi integrációval és annak kiemelt területével, a 

bővítéssel összefüggő elméleti megállapítások és tudás szintetizálását, 

társadalomtudományi összegzését is kívánatosnak tartják (Aalberts 2005, Bartkowski 

2003, Saurugger – Mérand 2010, Swisa 2011). 

A 2004-es bővítési kör tárgyalásai és előkészületei során már erőteljesen hallatták 

hangjukat a tudományos körökben a konstruktivisták, akik a klasszikus költség-haszon 

mérlegelésen és a politikai értékek figyelembe vételén túl a normák átvételének és a 

társadalmi reformok végrehajtásának időigényére és komplexitására hívták föl a figyelmet 

(Schimmelfennig 1999). 

A konstruktivisták elemzései közül Schimmelfennig és Sedelmeier munkái emelhetőek ki 

Lőrinczné 2013-as könyve alapján is. A szerzőpár hivatkozott 2002-es tanulmányában 

kifejezetten a bővítések elméleti megalapozását tűzte ki célként. Ennek ellenére és ezzel 

együtt is be lehet sorolni őket a konstruktivisták közé, de mindenképpen fontosnak 

tartottam megjegyezni, hogy elsősorban a bővítést tekintik vizsgálati területüknek. 

Négy olyan területet határoznak meg munkájukban, amelyek a konstruktivista logika 

szerint az eredmény „konstruálásában” szerepet játszanak: 

 A csatlakozni kívánó országok egyes bővítési (helyesebben mondva csatlakozási) 

politikája. 

 A tagállamok bővítési politikája. 

 Az Európai Unió bővítési politikája. 

 A bővítésnek magának a hosszabb távú integrációs hatása. 

 

A négy terület összességében meghatározza azt, hogy a horizontális bővítés – azaz új tagok 

csatlakozása – hogyan hat a vertikális bővítés – tehát a mind több közösségileg 

szabályozott gazdasági funkció – processzusára (Lazea 2011). 
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Az első pont szerint arra kereshetünk választ, hogy miért és milyen körülmények között 

akarnak egyes államok az EU tagjává válni, milyen elvárásokat támasztanak és milyen 

előnyöket várnak el a csatlakozástól. Szélesebb értelmezésben ide tartozik a tagjelöltek 

intézményalkotási folyamatának vizsgálata is, kezdve a csatlakozási kérelem beadásától a 

csatlakozásig, illetve a tagállami normák nemzeti szinten történő beépüléséig (Laermans – 

Roosens 2009). 

A második területet tekintve azt állapíthatjuk meg, hogy állandóan változott a tagállamok 

hozzáállása a bővítés kérdésköréhez, annak függvényében, hogy milyen közvetlen 

tapasztalatokkal rendelkeznek a már bent levők a csatlakozni kívánókról, milyen az adott 

időszak geopolitikai viszonyrendszere és milyen későbbi hasznokat várnak a csatlakozás 

megszavazása után (Pintér 2011). Ebben az összefüggésben igen fontos szerepet játszanak 

a történelmi tapasztalatok is. 

Az egyes bővítések harmadik változó tényezője tehát a Közösség, valamint a Közösség 

bővítési politikájának átalakulása. Az eddigi bővítések alapján azt láthatjuk, hogy egyre 

nagyobb kihívássá válik a csatlakozás a kint levő országok számára. Az átveendő joganyag 

bővülése, a kulturális különbségek növekedése, valamint a különböző hierarchiaszintű 

követelmények időben is elhúzzák a csatlakozási folyamatot. 

A bővítés hatása nagyságrendjét tekintve eltéréseket mutat az EU eddigi térbeli 

expanziójának egyes állomásai során, akár az újonnan csatlakozott országokra, akár a 

tagállamokra, akár az uniós intézményekre gyakorolt hatásokat elemezzük. „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.” (Lőrinczné 2013, 33). 

A konstruktivista megközelítések képviselői a meghatározott területeknek és elveknek 

megfelelően értékelik az integrációs és bővítési folyamatokat a keleti bővítés utáni 

időszakban is. Az EU-tagság megítélésében, a bővítéshez való pozitív hozzáállásban 

negatív trendek voltak megfigyelhetőek 2004-et követően, mindez együtt járt a lassabb 

ütemű bővítéssel is (Sedelmeier 2014). 
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A gazdasági alapokon álló integrációs elméletek ismertetése után olyan integráció-mérési 

lehetőségekre mutattam rá, amelyeknek a segítségével kifejezhető az integrációs érettség 

és mérlegelhető, hogy egy új tag a felvételre érett állapotban van-e. A konstruktivista 

álláspont egyik legnagyobb hibája éppen az, hogy nehezen kvantifikálható kategóriákat 

nevez meg indikátornak, fejlődési mércének (Sienkiewicz 2003). 

2. táblázat: Az integrációs terminológia bővítéssel összefüggő kulcsszavai 

  
Szektorális integráció 

Vertikális 

integráció 

Horizontális 

integráció 

Az integráció tárgya Szakpolitikai területek. 

A hatáskörök 

elosztása az EU-s és 

állami szintek között. 

Az integráció 

területi 

kiterjedése. 

A pótlólagos 

integráció területe 

Új politikai területek 

integrálása. 

Állami hatáskörök 

közösségi szintre 

vétele. 

Új tagállam 

felvétele. 

Integrációelméleti 

terminológia 
Kiterjesztés. Mélyítés. Bővítés. 

Forrás: Rittberger – Schimmelfennig 2005, 22. 

A fenti, második táblázat a konstruktivista irányzat neves képviselőinek 

megfogalmazásában szemlélteti a bővítés és az integrációs terminológia kapcsolatát. A 

szektorális integráció alapvetően a funkcionalista irányzathoz köthető fogalom. Azt a 

folyamatot érthetjük alatta, amikor mind több szektorális, mondhatni funkcionális területet 

szabályoznak közösségi szintről. A bővítésnek ez a módja a „kiterjesztés” elnevezést 

viseli. A vertikális integráció vagy vertikális bővülés azt jelenti, hogy a politikai 

hatáskörök elosztásában mind több területet átcsoportosítunk a nemzetek feletti, uniós 

szintre, ilyen módon „mélyítjük” az integrációt. Az egyszerűen vett bővítés vagy 

„horizontális bővítés” pedig azt jelenti, hogy az EU-t alkotó nemzetek sorába újabbakat 

vesznek föl, ezáltal nagyobb földrajzi területre lesz hatással közvetlenül az Európai Unió. 

Ennek a három fogalomnak az elválasztása lehetővé teszi, hogy az integrációs elméletek és 

a különböző expanziós folyamatok kapcsolatát jobban megragadjuk. 

A politikai alapokon nyugvó integrációs elméletek legfontosabb fogalmait, kitűzött céljait 

és meghatározó egyéniségeit foglalja magába a harmadik táblázat. Az öt kiemelten kezelt 

irányzat érdemben elkülöníthető egymástól, a bal szélső oszlopban lefelé haladva – amely 

a dolgozatban a tárgyalás és kibontás menete is volt – a társadalmilag és minőségileg 
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értelmezhető tényezők egyre nagyobb súllyal szerepelnek az integrációs folyamatok 

kifejtésében. 

3. táblázat: A politikai alapú integrációs elméletek irányzatai 

Politikai alapú 

irányzat 
Legfontosabb fogalmak Az integráció célja 

Legfontosabb 

képviselők 

Föderalizmus 

Nemzetek felettiség, 

szupranacionális állam, 

kormányzás. 

Szupranacionális állam 

létrejötte. 

Spinelli, Pryce, 

Pinder 

Funkcionalizmus 
Gazdasági funkciók, spill 

over, egységesebb piac. 

Gazdasági 

egységesülés, majd 

politikai egyesülés. 

Mitrany, Haas, 

Spaak 

Kormányköziség 

Tagállami kormányok, 

érdekek, tárgyalás, 

alkufolyamat. 

Intézményesített 

egyeztető fórumokkal 

rendelkező EU. 

Moravcsik, 

Milward 

Institucionalizmus 

Közösségi intézmények, 

kulturális értékek, identitás, 

társadalmi legitimáció. 

A közösségi 

intézmények 

szerepének 

meghatározása. 

Bulmer, Taylor, 

Avery 

Konstruktivizmus 
Szociológiai nézőpont, 

identitás, kiterjesztés. 

Az integrációs 

folyamatok puha 

faktorainak 

azonosítása. 

Risse, 

Schimmelfennig, 

Sedelmeier 

Forrás: Saját szerkesztés 

A föderalizmustól a konstruktivizmusig terjedő skála további sajátossága, hogy időben is 

többé-kevésbé egymásután jelentek meg az irányzatok. Az intézményelvűség és a 

konstruktivizmus egyértelműen az utóbbi évtizedekben került csak be az integrációval 

foglalkozó elméletek13 főáramába. 

3.3. Érdekérvényesítési alapokon nyugvó integrációs elméletek 

Az európai integráció fejlődését és döntően az Európai Unió döntéshozatali 

mechanizmusát leíró elméleti irányzatok között meg kell említeni az érdekérvényesítési 

                                                           

13 Az integrációs elméletekkel foglalkozó irodalmi összefoglalók közül kiemelkedik a Bache, George, 

Bulmer szerzőhármas által angol nyelven írt könyv, amelynek címe: Politics in the European Union. Az 

Európai Unió politikáival részletesen foglalkozó munka fontosságára a fejezet korábbi részében is fölhívtam 

az Olvasó figyelmét. Ezen a helyen azért teszem ezt meg még egyszer, mert arra szeretnék utalni, hogy ebben 

a könyvben az értekezésben kifejtettek mellett, egyéb politikai alapú irányzatokra is utalnak. Ezek az 

irányzatok azonban – ahogyan megnevezésük is mutatja – jobbára besorolhatóak az öt nagy irányzat 

valamelyikébe. A részletes tárgyalásból kimaradt elméletek a következők: posztfunkcionalizmus, racionális 

választások institucionalizmusa, történelmi institucionalizmus, szociológiai institucionalizmus, politikai 

hálózatok működését leíró teóriák, liberális konstruktivizmus, kritikai konstruktivizmus, neo-marxizmus, 

feminista kriticizmus. 
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mechanizmusokat alapvető motívumként kezelő irányzatokat. Ezeket nevezem 

érdekérvényesítési alapokon nyugvó integrációs elméleteknek. Az Európai Unió bővítése 

tipikusan olyan jogi aktus, amelyben a leginkább meghatározó uniós intézmények 

mindegyike szereppel bír. Nem tekinthetünk el attól, hogy ezekben az intézményekben a 

szereplők meghatározott tagállami és gazdasági érdekeket is képviselnek. Az 

érdekellentétek kezelése, valamint az érdekegybeesések felismerése olyan tényezőknek 

nevezhetőek, amelyek döntően befolyásolják az egyes csatlakozni kívánó államok 

közösségi megítélését, csatlakozási folyamatát. Az érdekérvényesítési iskolák domináns 

alakjai közül többen már a politikai alapokon nyugvó elméleti irányzatok teoretikusai 

között is megjelentek. 

Az EU fejlődésében az érdekérvényesítésnek számos módja született meg, több fogalmat is 

együtt szoktak kezelni, amikor érdekek érvényesítéséről beszélnek. Kégler Ádámnak a 

témával foglalkozó disszertációja megkülönbözteti egymástól a kérdés kapcsán az 

érdekérvényesítés, a lobbizás, valamint a nyomásgyakorlás fogalmait. Az első inkább a 

tagállamokra, azok politikusaira jellemző. A második tevékenységet inkább a vállalatok 

végzik, a harmadik eszközzel pedig jobbára a civil szervezetek élnek. Mindhárom 

tevékenység a közösségi döntések és jogszabályok bizonyos irányba történő befolyásolását 

jelenti.  

Munkám szempontjából mindhárom fogalomnak nagy jelentőséget tulajdonítok, de 

kétségkívül az elsőnek, a tagállamok érdekérvényesítésnek van kiemelkedő szerepe.  Az 

uniós tagállamok érdekérvényesítő tevékenységének definíciója a következőképpen 

hangzik Kégler munkája szerint (Kégler 2008, 17): „Az EU tagállamainak hivatalos és 

informális tárgyalási fórumain történő szakpolitikai egyeztetések rendszere, amelyek során 

az adott tagállam a saját állampolgárai, területe, kisebbségei, kultúrája, identitása, 

vállalatai és nemzeti iparágainak érdekeiben képviseli álláspontját a Közösség 

intézményeiben, bilaterális és multilaterális diplomáciai kapcsolatrendszerén keresztül.” 

Az EU bővítése kapcsán a belépni szándékozó, valamint a fogadó fél is érdekeinek 

érvényesítésén fáradozik, ezért fontos ennek a fogalomnak a pontos ismertetése. Látható 

lesz, hogy az elsőre sem egyszerűen definiálható fogalom gyakorlati megnyilvánulása 

sokszínű játéktérré változtatja az EU működését. Az EU belső intézményeiben, 

döntéshozatali mechanizmusaiban szerepet játszik az érdekérvényesítés professzionális 

foka (Kégler 2006), ennek működéséhez is alkalmazkodnia kell egy új tagállamnak. 

A Simon Bulmer nevéhez kötődő többszintű kormányzás elmélete arra mutat rá, hogy az 

Európai Bíróság és a közösségi jog jelentik az integráció központját, mert – napjainkban ez 
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még inkább igaz – a tagság és a bővítés során egyfajta jogközösséggé lépett elő az EU. Az 

integráció, intézményrendszerein keresztül e köré a jogi struktúra köré épül fel (Bulmer 

1983). Az irányzat szerint így is a nemzeti kormányok az integrációs folyamatok 

kulcsszereplői. Az alapvető politikai egység, legitimációs forrás ennek megfelelően a 

nemzeti politikai egység. Ennél fogva az állami preferenciák nemzeti gyökereit kell 

vizsgálnunk a döntéshozatali mechanizmusban. 

Ezt a gondolatmenetet lehet folytatni Robert Putnam munkásságára utalva. Szerinte az EU 

kétszintű játszmák színtere, ahol a hazai támogatás megszerzése érdekében próbálják a 

nemzetközi színtéren a nemzeti érdekeket érvényesíteni, miközben közösségi ügyekért 

felelnek otthon. Ez a nemzeti szintű kormányzatoknak azért kedvező, mert létüket 

fenntartják, de a közösségi értékrendszer sem sérül munkájuk során jelentősen (Putnam 

1988). 

A többszintű kormányzás elméleti megközelítése döntően a politikai szintek szempontjából 

vizsgálja az Európai Uniót. Az Európai Unión belül ezt az elképzelést erősítették a 

Maastrichti Szerződésben is megjelenő, eleve több kormányzási szintet feltételező 

szubszidiaritás és regionalizmus fogalmai szintúgy. 

Az elmélet abból indul ki, hogy az EU egyre inkább önálló politikai entitásként jelenik 

meg, amelyben a hatáskörök a kormányzás különböző szintjei és a különböző szereplők 

között oszlanak meg. Az Európai Unióra úgy tekinthetünk a többszintű kormányzás 

képviselői szerint, mint a kormányzati és nem-kormányzati elitek komplex, egymást átfedő 

struktúráinak összességére. Az elgondolás a kormányzás komplex folyamatát, a napirendre 

kerülő ügyek és érdekek sokrétűségén keresztül veszi sorra. A többszintű kormányzás 

képviselői, Peterson és Shackleton az európai integráció esetében különböző politikai 

elemzési szintekre való szétválasztást javasol. Szintenként más-más elméleti megközelítést 

kell alkalmaznunk a szerzők szerint (Peterson – Shackleton 2002). 

Az összeurópai szinten zajló politikai-gazdasági változások leírására a kormányköziség és 

a funkcionalizmus megközelítései használhatóak, az EU intézményi rendszerében 

bekövetkező változások elemzésekor a funkcionalizmust lehet figyelembe venni. Az 

erőforrások elosztásával, a rövidebb távú gazdasági vitákkal összefüggésben pedig az 

úgynevezett policy agenda, azaz a politikai tárgyalási napirend vezethet eredményre. 

Andrew Moravcsik elmélete szerint a politika szereplői racionális egyénként működnek, 

ilyen módon egy keresleti és kínalti oldallal jellemezhető politikai Marshall-keresztben 

gondolkodnak. A politikai csoportok szerinte az önérdek és a kockázatkerülés alapján 

lépnek interakcióba egymással. A nemzeti kormányok a hazai választók egy részhalmazát 
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képviselik, és ennek a csoportnak, részhalmaznak az érdekei határozzák meg az államok 

érdekeit és identitásait nemzetközi szinten. Az állami viselkedés és a konfliktus vagy 

együttműködés mintái az állami érdekek természetének és szerkezetének lenyomataiként 

jelennek meg. Az integráció „kínálati oldala” azt jelenti, hogy a megfogalmazott 

érdekekről kormányközi módon alkudoznak – mindez jelzi a lehetséges integrációs 

eredmények korlátait. Az integráció „keresleti oldalát” a nemzeti preferenciaképzés igen 

komplex folyamatai jellemzik: az egyes motívumok megegyeznek a tagállamokban, mivel 

a kormány elsődleges célja a hatalom megtartása. E folyamaton keresztül képződnek a 

nemzeti érdekek és célok, amelyekről az államok nemzetközi szinten tárgyalnak 

(Moravcsik 1993). 

Alan Milward szerint az európai integráció az európai nemzetállam megmentésére tett 

kísérletnek is vehető. A második világháború után előállt helyzet két meghatározó vonása 

az volt, hogy növekedett az interdependencia, valamint társadalmi elégedetlenség. Ez 

egyfajta igénynövekedésként jelentkezett a politikai aktorokkal szemben. Ebben a 

szituációban az egyes politikai programok megvalósításának legalkalmasabb eszköze az 

integráció volt. A folyamatban a kormányzati elitek játszottak főszerepet, és az integráció 

legfőbb motivációja a végrehajtó hatalom nemzeti szinten való megtartása, nem pedig 

lebontása volt. Ez a folyamat azonban jellemzően az integrációs alapdokumentumok 

tekintetében csak áthidaló megoldásokat tudott megteremtődni (Milward 1999). 

Wolfgang Wessels fúziós elméletének a lényege abban áll, hogy nézete szerint az egyes 

államok érdekei, valamint az állampolgárok érdekei az integráció bővítése, előrelendítése, 

továbbfejlesztése tárgyában közös nevezőre, nyugvópontra jutnak. A jóléti állam 

elterjedésének összefüggésébe helyezi Wessels az elemzését. Az integráció olyan, mint a 

közös problémamegoldás érdekében egyes területeken létrejövő, fokozatos szuverenitási 

fókuszpont, ami egyre szorosabb fúzióhoz vezet, így eredményképpen megvalósul a 

közösségi erőforrások egyesítése néhány állami területen. Az államok a globálisan 

jelentkező problémagócok hatékonyabb kezelését tudják megvalósítani a magasabb 

integráció irányába haladva, ezzel párhuzamosan pedig az állampolgárok nagyobb 

szociális jólétben és biztonságosabb gazdasági környezetben reménykedhetnek (Wessels 

1997). 

Fritz Scharpf elmélete szerint a közös döntési csapda helyzete jellemző az uniós 

döntéshozatalra. Lehetőség nyílt kontinentális szintű problémák megoldására az EU 

intézményrendszerének fölállításával, a racionális politikai döntéshozók azonban nem 

hajlandók lemondani régebbi pozícióikról. Mindez folyamatosan leállást és 
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nekirugaszkodást tartalmazó köröket eredményez, mert állandóan integrációs 

döntésegyeztetésre kerül sor, amelyek azonban a fentiek miatt szuboptimális megoldásokat 

hoznak. Ezek a tények természetesen nem ösztönzik az európai szintű kormányzási 

képesség növelését, viszont lehetetlenné teszik a megtorpanást vagy visszafordulást. Ebben 

azonban nem rejlik egy olyan lineárisan értelmezhető fejlődési, expanziós út, amely a 

hagyományos értelemben vett integrálódási elméletek alapvető feltételezése volt (Scharpf 

1988). 

A nemzetközi politika egyesek szerint több annál, mint önálló államok biliárdgolyó 

módjára történő összeütközése. Az egyes integrációs szervezetek intézményesülési foka 

befolyásolja az állami viselkedést. A kormányközi szemlélet legfőbb veszélyeztetettségét 

abban fedezhetjük föl, ha a nemzetek feletti vezetők tevékenysége által a döntések 

szisztematikusan eltérnek a tagállamok összességének hosszú távú érdekeitől (Keohane – 

Nye 2000). 

Murray Forsyth elmélete szerint (Forsyth 1981) az EU a nagyobb piacok kiépítésében 

kölcsönösen érdekelt államok önkéntes integrációjaként értelmezhető. Ez a társulás az 

államok számára gazdasági érdekeik követésére rendelkezésre álló, három lehetséges 

piacszerzési stratégia közül az egyetlen vállalhatónak bizonyuló alternatíva volt nézetei 

szerint.  

A másik kettő a hegemónia gyakorlása és hatalmi egyensúly manipulációja lett volna, 

melyek elmélete születésekor nem voltak jellemzők és a közösségen belül nem is merült 

föl ezek használata. Így narratívája szerint az európai integráció azért alakult ki, mert egy 

kis államcsoportnak érdekében az állt, hogy a nemzetközi rendszerben biztosítsa, 

megerősítse érdekeit a geopolitikai harcok közepette. Az ezzel járó intézményesüléssel azt 

biztosította, hogy stabilan és hosszú élettartammal működjön a rendszer. Ez a teória Kégler 

Ádám tipizálása szerint a konföderalista csoport elemének tekinthető (Kégler 2008).  

Paul Taylor munkássága szintén megérdemli a kiemelést. Őt tekinthetjük annak a 

gondolkodónak, aki az Európai Uniót olyan társulásként határozza meg, amely azt kívánja 

elérni, hogy a bizonyos szinten megosztott társadalmak kormányzati és gazdasági 

stabilitása megvalósuljon (Taylor 1994). Véleménye szerint a regionális (nemzetek feletti 

régiókra vonatkozó) szintű funkcionális rendszerek erősítésével bekövetkező integráció 

hosszabb távon jobbára erősebbé teszi a nemzetek közötti megosztottságot. 
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3.4. Összegző gondolatok az integrációelméletek kapcsán 

Az integrációs elméletek fent bemutatott három nagyobb csoportjának mindegyike több 

alcsoportra is bontható. Az egyes nagyobb csoportok részelemei természetesen nem válnak 

el élesen egymástól, könnyű olyan elemeket megragadni, melyek az adott elméletben 

érdekérvényesítési, gazdasági és politikai hatalomgyakorlási motívumokat tartalmaznak. A 

nagyszámú elméleti irányzat azonban akkor kezelhető könnyebben, akkor láthatók át a 

kutatók és olvasók számára egyaránt, ha bizonyos tulajdonságok, megkülönböztető jegyek 

alapján csoportosítunk. 

A gazdasági alapokon nyugvó elméletek többsége az integrációk legfontosabb hasznát a 

gazdasági teljesítmény növekedésében véli fölfedezni végső soron. Ebből azt a 

következtetést vonhatjuk le, hogy egy ország azért kívánhat csatlakozni egy gazdasági 

társuláshoz, integrációs formához, hogy kedvezőbb gazdasági helyzetet teremtsen polgárai 

számára. Ebben az esetben egy ország integrációs sikerességét úgy tudjuk mérni, hogy 

megvizsgáljuk, milyen mértékben tud részt venni az adott társulás gazdasági 

munkamegosztásában, közös piacán. Végső soron pedig azt is meg kell tekintenünk, hogy 

a későbbi tagsága során intenzívebbé, fenntarthatóbbá, kiegyensúlyozottabbá vált-e a 

gazdasági teljesítménye. Mindezek mellett pedig az is fontos szempont, hogy ennek az 

adott országnak a társadalma pozitívan értékeli-e helyzetét, részesedik-e az elért 

többletteljesítmény gyümölcseiből.  

A politikai alapú integrációs elméletek – ahogyan az érdekérvényesítési elméletek is – 

szintén ugyanennek a fogalmi kategóriának a leírását, magyarázatát kísérlik meg. Ebben az 

esetben azonban az integrálódás által elért esetleges gazdasági többletteljesítmény csak 

eszközként jelenik meg. A végcél ebben az értelmezési keretben a közösség politikai 

hatalmának stabilizálása, legalább a hatalomgyakorlás mechanizmusainak átláthatóbbá 

tétele, valamint a biztonságpolitikai14 jogosítványok megerősítése. Ezeknek az 

elméleteknek a bázisán egy ország akkor tekintheti sikeresnek az integrálódását, 

amennyiben a politikai intézményrendszerét harmonikusan hozzá tudja igazítani a nagyobb 

csoport szabályrendszeréhez, olyan módon, hogy belső társadalmi viszonyainak is 

megfelelnek a változások. Ebben az esetben a mérhetőséget a társadalmi fejlettségi szint 

leírását szolgáló intézményi mutatók jelenthetik. Mindezek mellett pedig azt is ki kell 

emelni, hogy ez EU demokráciafölfogását bázisnak tekintő „demokráciakutató” 

                                                           
14 Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a bővítési politika a stabil szomszédság biztosítását is jelenti a 

közösség közvetlen közelségében. Ebben a helyzetben az úgynevezett geopolitikai érdekek érvényesítése 

kiemelkedő szempontnak számít az integrációs elméletek szerint (Hill 2002). 



52 

 

intézmények a politikai fejlettség, demokratikus fejlettség mérésére is alkottak mutatókat. 

Ezek alkalmazása nehézségekbe ütközik azok erőteljes normatív tartalma miatt, mindezek 

ellenére a dolgozat későbbi részében ilyen jellegű mutatókra is támaszkodni fogok. 

Az érdekérvényesítési iskolák elkülönítését azért tartottam fontosnak, mert megítélésem 

szerint az európai integráció válságának pontosan az a lényege, hogy nem veszik kellően 

figyelembe azt a tényt, hogy a pragmatikus döntéshozatalban és a tényleges intézményi 

működésben ezek a szikár magatartásformák érvényesülnek. Az ide sorolt gondolkodók, 

elméleti irányzatok egyfajta elegyét jelentik az előző két nagyobb csoportnak, de 

számításba veszik azt, hogy nem vegytiszta laboratóriumi modellfeltételek között születnek 

az uniós döntések, hanem mögöttesen meghúzódó hatalmi és gazdasági érdekeknek 

megfeleltetve. Amennyiben ismerjük ezeket a mögöttes mechanizmusokat, sokkal 

könnyebbé válik az Unió mai helyzetének, a bővítéssel összefüggésben levő politológiai 

fogalmaknak az elhelyezése. 

A bővítés és az integrációs elméletek kapcsolata leginkább a konstruktivista irányzat 

képviselői esetében jelenik meg kiemelt tényezőként, anyagi és hatalmi érdekek is abba az 

irányba terelhetik az EU-t, hogy kiemelten foglalkozzon a bővítéssel (Grabbe 2001). A 

bővítés azonban társadalmi és intézményi átalakításokat is hoz a szereplők életében, 

ezekkel a vonatkozásokkal szintén foglalkozik a szakirodalom (Balázs 2003, Grabbe 

2005). A bővítés különböző időszakaiban, különböző köreiben a tárgyalási pozíciók és a 

folyamatban részt vevő felek gazdasági potenciálja és ereje változó volt, azt ki lehet 

jelenteni, hogy egyre nagyobb gazdasági lemaradásban levő országok15 kérték felvételüket 

az EU-ba (Friis – Murphy 1999). 

Az integrációs elméletek fejlődése, kialakulása szorosan összefügg az EU intézményi, 

szerződéses előrelépéseivel. Diez és Wiener arra mutatnak rá, hogy három nagyobb fázisra 

lehet osztani az integrációs elméletek fejlődését. A kezdeti két évtizedben az alapozó 

teóriák és a létrehozás indokait kereső irányzatok domináltak, az 1980-as évektől azonban 

a közösségi kormányzati gyakorlatok elemzése került napirendre. Az 1990-es évektől 

pedig az integráció fejlődésének társadalmi és politikai konzekvenciáinak levonása, a 

továbblendítési lehetőségek megtalálása került középpontba. Mindezt kiegészíthetjük 

                                                           
15 1995-ben lépett be az EU-ba Svédország, Finnország és Ausztria. Ez a bővítési kör természetesen nem 

illeszthető be abba a gondolatmenetbe, hogy az átlagnál lényegesen szegényebb, az előzőekben felvettekhez 

képest alacsonyabb gazdasági fejlettségű országok léptek be az Unióba. Arra viszont fel kell hívni a 

figyelmet, hogy mindegyik ország esetében voltak olyan speciális tulajdonságokkal rendelkező régiók, 

amelyek igencsak eltérőnek, lemaradónak számítottak (Rechnitzer – Smahó 2011). 
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azzal, hogy a legfontosabb narratívák pontosan ezekben az időszakokban váltják egymást 

Pogátsa értelmezése szerint. 

4. táblázat: Az integrációs elméletek fejlődése 

Fázis Időszak Legfontosabb témák 
Főbb 

narratívák 

Az integráció 

létrehozásának 

indoklása, 

megalapozása 

1950-es, 

60-as 

évek 

Az integrációs eredmények 

megragadása, az integráció 

létjogosultságának megalapozása. 

Föderalizmus, 

funkcionalizmus. 

Kormányzati 

gyakorlatok elemzése 
1980-as 

évek 

Az európai integráció politikai 

működésének elemzése a különböző 

szabályozási szinteken. 

Kormányköziség, 

föderalizmus. 

A működő EU 

fejlesztése 
1990-től 

Az integráció fejlődésének társadalmi 

és politikai konzekvenciáinak 

levonása, továbblendítési lehetőségek 

megtalálása. 

Vegyes 

irányzatok, 

intézményelvűség, 

konstruktivizmus. 

Forrás: Saját szerkesztés Diez – Wiener 2004, 7 és Pogátsa 2009 alapján 

Szerbia csatlakozási lehetőségeit, esetleges integrációs pályáját elemezve az itt ismertetett 

irányzatok, narratívák mindegyike szerepet fog kapni. A közép-kelet-európai országok 

csatlakozása, valamint Horvátország belépése rámutatott arra, hogy a csatlakozási 

időszakban valóságosan fölmerülő problémák közül a meghatározóbbak inkább a 

konstruktivista és intézményelvű megközelítések által ragadhatóak meg. A korábban 

született irányzatok még sokkal kisebb releváns földrajzi térben gondolkodtak az integráció 

tekintetében, egy olyan más fejlődési pályán mozgó térség, mint a Nyugat-Balkán 

árnyaltabb megközelítést igényel. 

Az institucionalisták és a konstruktivisták sem foglalkoznak azonban úgynevezett fejlődés-

gazdaságtani, gazdaságtörténeti szempontok figyelembe vételével és azzal, hogy teljesen 

más társadalmi berendezkedésű országok hogyan tudnak integrálódni egy megállapodott 

piacgazdasági rendszerrel rendelkező gazdasági és politikai elitklubba (Szentes 2011). Arra 

sem kaphattunk választ, hogy milyen időtávon és milyen társadalmi mechanizmusokon 

keresztül tud alkalmazkodni egy ország, egy emberi közösség ilyen mértékű társadalmi, 

jogszabályi változásokhoz. Mindezekre az új intézményi közgazdaságtan ide vonatkozó 

megállapításaival fogok válaszolni. 
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4. Új intézményi közgazdaságtan és integráció 

Az Európai Unió és jogelődei bővítése során, de a külgazdasági politika többi részében is 

fontos motívumot jelent az intézmények fejlesztése, a piacgazdaság és a közösség 

demokratikus rendszerének értékeit megtestesítő intézmények, jogszabályok terjesztése a 

tagállamok területén kívülre. A napjainkban is folyamatban levő horizontális bővítésről is 

nagyszámú szakértő vélekedik úgy, hogy egyfajta intézményépítési kísérlet 

megvalósításának lehetünk tanúi (Chatzigiagkou 2010). A Nyugat-Balkán államai ugyanis 

sajátos fejlődéstörténeti vonásaikból adódóan politikai, gazdasági, társadalmi értelemben 

merőben más intézményrendszerrel rendelkeznek, mint a jelenlegi EU-tagok (Pók 2007). 

Szerbia pedig ennek a nyugat-balkáni régiónak az egyik, legjelentősebb állama. Ennek 

következtében szükségesnek találtam azt, hogy bemutassak egy olyan közgazdaságtani, 

fejlődés-gazdaságtani irányzatot, amelynek sarkalatos pontja az intézmények és a 

gazdasági teljesítmény kapcsolatának vizsgálata. 

Ezt az irányzatot új intézményi közgazdaságtannak, új institucionalizmusnak nevezik. 

Mivel e tudományterületre is jellemző, hogy mind szerteágazóbbá válik, csak azoknak a 

kutatási eredményeknek a bemutatására szorítkozom, amelyeket kifejezetten a bővítési 

politika szemszögéből a leginkább relevánsnak ítélek. A bővítési folyamat két érintett fele 

az EU-tagállamok és a nyugat-balkáni országok, kifejezetten ezek közül pedig Szerbia. A 

balkáni országok érdekei között a gazdasági felzárkózás iránti igény a domináns, míg az 

Európai Unió tagállamai elsősorban a kontinens – és az EU határai – stabilitása 

megteremtésének érdekét és a világpolitikai pozíciók megerősítését kötik a csatlakozási 

tárgyalásokhoz. 

Az új intézményi iskola központi kérdése így hangzik: mi az oka annak, hogy egyes 

nemzetgazdaságok magas gazdasági fejlettségi szintet érnek el, míg más országok – akár 

földrajzilag egymáshoz igen közeli vagy csaknem azonos kulturális gyökerekkel 

rendelkezők – lemaradnak ebben a versenyben (Acemoglu et al. 2004)? A kérdésre a 

választ a gazdasági és társadalmi intézményekben fennálló különbségekben találták meg az 

iskola képviselői. A piacgazdaság alapjait a stabilan működő jogrendszer és a 

demokratikus államberendezkedés teremti meg szerintük. Megelőlegezhetjük, hogy 

mindkét intézmény kiépítése, kiépülése hosszú időt vesz igénybe, amennyiben azonban 

egy ország és lakosainak kiemelt célja a gazdasági prosperitás elérése, minden bizonnyal 

ez a járható út. Ebből következően elsősorban a balkáni országok csatlakozási érdekeihez 

kapcsolódik ez az elmélet, hiszen át kell esniük mindazokon a jogharmonizációs és 
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intézményépítési folyamatokon, amelynek végén EU-taggá válnak. Az elmélet azt 

támasztja alá, hogy ez megfelel legfőbb érdeküknek is.  

Az előbbi gondolatmenetből következik, hogy az intézményi közgazdaságtan azon 

elméleteit, vizsgálati eredményeit tekintem át, amelyek a gazdasági, politikai intézmények 

fejlettsége és a gazdasági növekedés közti kapcsolatokat vizsgálják. Először a tudományág 

kialakulásáról, kezdeti problémafelvetéseiről olvashatunk, majd az új institucionalizmus 

által feltárt elméleti összefüggések tárgyalására térek át.  

4.1. Az új intézményi közgazdaságtan kialakulása 

Az intézményi közgazdaságtan képviselői a neoklasszikus közgazdaságtannak arra az 

általuk vélt hibájára mutatnak rá, hogy az nem vagy csak exogén tényezőkként veszi 

figyelembe a gazdaság működési mechanizmusait befolyásoló intézményeket. Az 

intézményi közgazdaságtan tömör meghatározása a következőképpen hangzik: „A 

közgazdasági elemzésnek az a típusa, amely a közgazdasági történések meghatározásában 

a társadalmi, politikai és közgazdasági szervezetek szerepét hangsúlyozza.” (Pearce 1993, 

280). A korai institucionalizmus a XX. század elején Thorstein Bunde Veblen és Wesley 

Clair Mitchell hatására elsősorban az Egyesült Államokban virágzott. 

Ronald Coase munkája fontos mérföldkő az institucionalizmus fejlődésében. Arra mutatott 

rá, hogy a tényezőallokáció a vállalatokon belül is végbemegy. Szerinte a vállalat legalább 

olyan fontos koordinációs intézmény, mint a piac, mert a racionálisan viselkedő 

gazdálkodók döntéseit a termelési költségeken túl a tranzakciós költségek 

figyelembevétele is befolyásolja. 

A piaci koordináció sem költségmentes, és a vállalaton belüli tevékenységek koordinációja 

is újabb költségeket jelent. A belső és a piaci tranzakciók határköltségének kiegyenlítődése 

eredményezheti a vállalaton belüli tranzakciókkal való helyettesítést (Coase 1937).  

Ezt a megközelítést, a tranzakciós költségek fogalmát fejlesztik tovább az intézményi 

közgazdaságtan későbbi képviselői, a legkiemelkedőbb közülük e területen Oliver Eaton 

Williamson. Ő definiálja pontosan a tranzakciós költségeket és differenciálja azokat. 

Értelmezése szerint ezek szerződési költségek, amelyek explicit szerződések, hogyha 

írásbeli, kézzelfogható formát öltenek, vagy szóbeli megegyezésen alapulnak és implicit 

szerződések, ha a ráutaló magatartás érvényesül (Williamson 2000). Nemcsak ex-ante, 

hanem ex-post tranzakciós költségek is felmerülhetnek Williamson szerint.  

Az intézményi iskola ma ismert formája ebből az elméletből fejlődik ki. Megemlítik 

ugyanis a kapcsolatfelvétel problémáját, hiszen ez is tranzakciós költségekkel jár a 
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szerződés létrehozása és kontrollja mellett. Arra mutatnak rá, hogy az átmeneti 

gazdaságokban a kapcsolatfelvételt, a stabil szerződési hátteret a hagyományos kapitalista 

intézményrendszer hiánya okozza. Ez olyan üzleti tranzakciók meghiúsulását 

eredményezheti, amelyek mind a felek jövedelmi elvárásai, mind a társadalmi jólét 

szempontjából kívánatosak lennének (Kapás – Komáromi 2004). 

Erre alapozva az iskola képviselői olyan modell kialakítására törekedtek, amelyben a 

gazdaság működési mechanizmusait befolyásoló intézmények, intézményi tényezők már 

endogén változókként jelennek meg. Fontosnak tartják vizsgálatukat kiterjeszteni az egyes 

politikai, gazdasági intézmények kialakulására is, itt a történelemtudománnyal is szoros 

kapcsolatba kerül az irányzat. Olyan szabályokat keresnek, amelyek az emberek közötti 

együttműködés intézményesítéséhez vezetnek. Minderre álláspontjuk szerint azért van 

szükség, mert a piaci magatartás nem elemezhető pusztán az egyéni szereplők magatartása 

alapján. Az intézményeknek meglátásuk szerint sajátos céljaik, szerepük van, mindez 

módosítja a piaci egyensúly jellemzőit, feltételeit. Számolni kell különböző gazdasági 

szereplők csoportjainak esetleges szövetségeivel, amelyeket az intézmények különböző 

célok és érdekek alapján egyesítenek. Nem tartják megfelelőnek a néhány alapfeltételre 

épített modelleket, hiszen az egyes intézmények funkciók és országok között is másképpen 

működnek, úgy gondolják, hogy pontosabb képet kaphatunk a gazdasági, politikai 

folyamatokról, hogyha az intézmények leírásával foglalkoznak a közgazdászok (Persson – 

Tabellini 2004). 

Az új intézményi közgazdaságtani kutatások elkészítéséhez Williamson elemzési kerete 

kiválóan használható. Ez a modell a társadalmi elemzés négy szintjét16 különíti el. Ezeket a 

szinteket megismerve, lehetőségünk nyílik arra, hogy rámutassunk, milyen társadalmi 

tényezőkre, fogalmakra, intézményekre kell koncentrálnunk a gazdasági rendszerek és 

azok változásainak elemzése közben. Nem mondhatjuk, hogy előzmények nélküli lenne ez 

a keretrendszer – a közgazdaságtan elmélettörténetének ismeretében jól láthatjuk, hogy a 

gazdasági rend társadalmi beágyazottságától csak rövidebb időszakokra tekintettek el a 

legnagyobb közgazdászok – azt azonban mindenképpen ki kell emelnünk, hogy a mai 

viszonyokra és fogalmi apparátusra szabott elméletről van szó. 

Williamson rendszerében az első szint az úgynevezett beágyazottság szintje. Azért nevezik 

így, mert igen lassan változtatható társadalmi intézmények, fogalmak sorolhatók ide. A 

szokások, normák, hagyományok, tradíciók tartoznak ide, de a földrajzi determináció is 

                                                           
16 Williamson 2000-ben publikált híres tanulmányában a „Levels of Social Analysis” című alfejezetben 

ismerteti a szinteket, ennek az angol kifejezésnek a magyar fordítása terjedt el a hazai szakirodalomban is. 
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fontos szerepet játszik ezen a szinten, hiszen ennek a fakornak köszönhetően is 

kialakulhatnak lényeges különbségek a nemzetállami intézményekben, a társadalmi 

konvenciókban. A legtöbb közgazdász ezt adottnak tekinti, mert a változtatások csak 100-

1000 éves időtávon vihetők végbe (Kapás – Komáromi 2004). 

A második szinten az alapvető intézményi környezet található. Itt a politikai intézmények, 

a politikai berendezkedési formák, a gazdasági intézmények, jogi intézmények bírnak 

kiemelkedő szereppel. A tulajdonjog védelmét alapvető fontosságúnak tartják a korai 

institucionalisták is. Fontos figyelmet fordítani a pénzügyi rendszer, a migráció a 

kereskedelem és a külföldi tőkebefektetések jellemzőire. Az erre a szintre koncentráló 

tudományos kutatások eredményeinek ismertetésére fókuszáltam, mert ez alkalmazható 

leginkább a hosszú távú intézményépítési folyamatra, ami a nyugat-balkáni integráció 

egyik sajátossága. A megfelelő fejlettségű intézményrendszer kialakítása viszont több 

tízéves időszakot ölelhet fel (Pintér 2010, Pintér 2013a). 

1. ábra: A társadalmi elemzés szintjei Williamson értelmezésében 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés Williamson 2000 és Kapás – Komáromi 2004 alapján 

 

A harmadik szint az irányítási struktúrák szintje. A szerződések, a megbízható üzleti 

magatartás, a piaci működés, a vállalatok szervezete szerepelnek itt, ezek képezik a 

1. Beágyazottság 
100-1000 éves időtáv 

2. Alapvető 

intézményi környezet 

Több évtizedes időtáv 

3. Irányítási 

struktúrák  
1-10 éves időtáv 
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allokációs döntések  
Folyamatos 

Egy nemzet, vagy közösség 

intézményi fejlettsége 

 

 

Gazdasági teljesítmény 

 

Economic performance 
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harmadik szint vizsgálati körének fókuszát. A Coase által megalkotott, és többek között 

Williamson által továbbfejlesztett tranzakciós költségek elmélete ennek a szintnek a 

magyarázata. Itt könnyebb gyors eredményeket elérni, hiszen az irányítási struktúrák a 

szakirodalom szerint 1-10 év alatt megváltoztathatók. Ehhez a szinthez is kötődik a 

bővítési politika, hiszen jogharmonizációs követelmények között szerepel a szerződéses 

viszonyok erősítése a piaci életben, valamint például a versenyjogi szabályozás szigorítása 

is. 

A negyedik szinten az erőforrás allokációs döntések játsszák a fő szerepet. Itt a standard 

neoklasszikus közgazdaságtan módszerei használhatók. A szintek között – ahogy az az első 

ábrán is látható – interaktív kapcsolat áll fenn. Megjegyzendő viszont, hogy a hosszabb 

távon fennmaradó struktúrákra kevésbé hatnak vissza a rövidtávon változtatható szintek. 

Ezt az utat követve lehetőség nyílik annak vizsgálatára, hogy azonos gazdasági modellt 

alkalmazó országok miért jutnak eltérő eredményre, mi eredményezi az országok között 

megfigyelt jelentős fejlettségbeli különbségeket. Ha pedig erre választ kapunk, akkor 

lehetővé válhat olyan gazdaságpolitikai módszerek, modellek alkalmazása, amely 

megkönnyíti a fejlődésben lemaradt országok felzárkózását. 

Szerbiával kapcsolatban, elöljáróban mindenképpen meg kell említeni, hogy társadalmi 

viszonyai, történelme és vallási hagyományai miatt már a beágyazottság szintjében is 

fellelhetők különbségek közötte és az EU meghatározó államai között. Ezen túlmenően az 

alapvető intézményi környezet elemeiben, a politikai berendezkedés mintázataiban, a 

gazdasági szabályozásban szintén különbségek vannak, ebből következően esetleges 

feszültségek keletkezhetnek a tárgyalási folyamat során is (Pintér 2014b). 

4.2. Az intézmények mint endogén tényezők17 

Az intézményi gazdaságtan képviselői arra a kérdésre keresik a választ, hogy mi okozza az 

egyes országok közt tapasztalható jelentős fejlettségbeli, jövedelmi különbségeket, 

ahogyan azt az előbbiekben is kifejtettem. A hagyományos neoklasszikus modellek az egy 

főre jutó nemzeti jövedelemben bekövetkező különbségek okát a termelési tényezők 

akkumulálásában tapasztalt eltérő felhalmozási mintákban találták meg. Az 

institucionalisták viszont nem ezt tartják a gazdasági növekedés alapvető magyarázatának.  

Ahogy Douglass Cecil North és Robert Paul Thomas 1973-as tanulmányában18 kifejti: 

„azon tényezők, amelyekről az elméletek szólnak (pl.: innováció, méretgazdaságosság, 

                                                           
17 Az alábbi alfejezet az Acemoglu – Johnson – Robinson szerzőhármas 2004-es tanulmányának 1. és 14. 

oldala közti tartalomra épül. 
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oktatás, tőkefelhalmozás) nem a növekedés alapját képezik, hanem önmagukban véve 

növekedést jelentenek.”
 

(North – Thomas 1973, 2).
 

Ily módon közrejátszanak a 

különbségek kialakulásában, de szerintük azok alapvető oka az intézményekben rejlik. 

North későbbi művében definiálja az intézmény fogalmát: „az intézmények a társadalmi 

játékszabályok összessége, formálisabban megfogalmazva olyan, a társadalom által 

létrehozott, az elvárásaikat tükröző, kényszerítő erővel felruházott szabályozók, amelyek az 

emberek közti kölcsönhatásokat folyamatosan alakítják”
 
(North 1990, 3). Legfontosabb 

szerepük abban áll North szerint, hogy a politikai, gazdasági, társadalmi interakciókat 

meghatározzák.19 

A gazdasági teljesítményt a leginkább a gazdasági intézmények befolyásolják, ezek közül 

kiemelendőek a tulajdonjogok vagy a piacok és azok minél tökéletesebb működése. Ezek a 

társadalmi ösztönzők szerkezetét határozzák meg. Megfelelő tulajdonjogok nélkül az 

egyének nem érzik magukat ösztönözve arra, hogy fizikai vagy szellemi tőkével járuljanak 

hozzá például a műszaki fejlődéshez. A jól működő gazdasági intézmények 

közreműködnek az erőforrások hatékony allokációjában. Ha a piacok hiányoznak vagy 

nem megfelelően működnek, akkor előfordul, hogy a profit nem a leghatékonyabb 

szereplőkhöz kerül, ezzel a hatékony allokáció nem megy végbe. Emellett kiemelt szerepet 

játszik, hogy olyan intézmények működjenek a társadalomban, amelyek ösztönzik a 

tényező-felhalmozást és az innovációt.  

Központi jelentőségű, hogy mindezen intézmények endogének, mert legalábbis részben a 

társadalom, annak egy része hozza létre, irányítja azokat az általuk megfogalmazott 

célokkal. Az elmélet szerint arra kell elsősorban fókuszálni, hogy mi az oka annak, hogy az 

egyes társadalmak sokkal rosszabb intézményeket hoznak létre, mint mások. Bár ezekre az 

összefüggésekre már korai közgazdászok is rámutattak, mégsem sikerült sokáig olyan 

keretrendszert kidolgozni, amely azt magyarázza, hogyan determinálja az intézményeket a 

társadalom és miért különböznek nagymértékben az országok között. Míg sokan úgy 

gondolták, hogy jó okunk van abban hinni, hogy az intézmények felelősek a gazdasági 

növekedésért, hiányoztak sokáig azok az összehasonlítást lehetővé tevő eredmények, 

                                                                                                                                                                                
18 Az angol nyelvű forrásanyagokból átvett idézeteket magam fordítottam magyarra. Igaz ez az idegen 

nyelven megírt politikai dokumentumokra is. 

19 Egyes megközelítések szerint ennek a definíciónak az elfogadását követően meg kellene változtatni az 

intézmények fogalomhasználati körét is. Az Európai Tanács, az ENSZ, az EBESZ és egyéb intézmények 

precízebb megnevezése a szervezet lenne. Intézmények alatt pedig „puhább”, szociológiailag megalapozott 

fogalmakat kellene értenünk. Példák az utóbbira: tulajdonjog, joguralom, versenymechanizmus, bizalom, 

identitás stb. A dolgozat korábbi és későbbi részeiben ezt a fajta erőteljes fogalmi elhatárolást nem 

alkalmaztam. 
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amelyek megmagyarázzák a valóságban tapasztalt különbségeket. Ilyen keretrendszert 

dolgozott ki az alfejezet elején hivatkozott szerzőhármas, amely a kulcsmechanizmusok 

illusztrálására szolgál. 

Bár kulturális és földrajzi faktorok is lényegesek a gazdasági teljesítmény alakulásában, a 

gazdasági intézményekben tapasztalt különbségek a meghatározóak a gazdasági 

növekedésben. Nemcsak a gazdasági összteljesítményt határozzák meg, hanem annak 

eloszlását, elosztását is. Ez sematikusan a következőképpen összegezhető (t jelöli a kezdeti 

időpontot, t+1 pedig a következő időpontbeli állapotot): 

 

gazdasági intézményekt              gazdasági teljesítményt; erőforrások elosztásat+1 

  

A gazdasági intézmények, ahogyan fentebb említettem endogénnek tekintendők. Ezek a 

társadalom kollektív választásának leképezései, gazdasági tapasztalataik alapján. 

Nyilvánvaló azonban, hogy a társadalom egyénei, egyes csoportjai más-más intézményeket 

tartanak kívánatosnak. Általában érdekkonfliktus jellemzi az intézmények létrehozása 

előtti időszakot. Fontos kérdés, hogy mely csoportok preferenciái határozzák meg a 

jövőbeli institucionális környezetet. Megkerülhetetlenné válik ebben a vonatkozásban a 

politikai hatalom tárgyköre, itt kapcsolódik össze az új intézményi közgazdaságtan a 

politikai gazdaságtan diszciplínájával. Nyilvánvalóan fontos kérdés a szóban forgó 

alternatívák hatékonysága, a döntőbíró szerepét viszont a politikai hatalom játssza. Ez adja 

a keretrendszer második építőkövét: 

 

politikai hatalomt      gazdasági intézményekt 

 

Ezt követően viszont felvetődik a kérdés, hogy miért nem tudnak megegyezni a 

társadalomi csoportok, és olyan intézményi struktúrát létrehozni, amely maximalizálja a 

gazdasági összterméket. Ettől kezdve a politikai hatalomnak már csak abban lenne szerepe, 

hogy a torta szeleteit elossza a csoportok között. Miért vezet mégis a gazdasági 

hatékonyság csökkenéséhez a politikai hatalom? Itt úgynevezett elkötelezettségi problémák 

jelentkeznek. Azok az egyének, akik a politikai hatalmat gyakorolják, nem tehetik meg, 

hogy ne az őket támogató csoportok érdekeit támogassák maradéktalanul. Ez 

elválaszthatatlanná teszi a hatékonyság és a disztribúció problémáját, nem adhatnak olyan 
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mértékű kompenzációt, transzfereket a kárt szenvedő csoportoknak, amelyek ellentételezik 

az elosztásbéli és hatékonyságbeli különbségeket. 

A politikai hatalom a társadalom szintén endogén tényezője. Megkülönböztethető azonban 

két komponense a politikai hatalomnak, ez a kettő összetevő pedig a de jure és a de facto 

hatalom. Az első értelmezhető intézményi politikai hatalomként. Gyakorlatilag ez 

határozza meg a kormányzási formát, a demokráciát, annak különböző megjelenéseit, a 

diktatúrát, autokráciát, a politikai szféra jogait és kötelezettségeit. Ez újabb összetevőjét 

adja a keretrendszernek: 

 

politikai intézményekt     de jure politikai hatalomt 

 

Említést kell tenni a de facto politikai hatalomról is. Olyan társadalomi csoportok, amelyek 

nem rendelkeznek az alkotmány, a törvények által biztosított hatalommal, szintén bírnak 

politikai hatalommal. Forradalmak, lázadások, puccsok sora bizonyítja a történelemben, 

hogy éltek is csoportok ezzel a törvény által nem biztosított lehetőséggel. A de facto 

hatalomnak két forrása van. Először is az együttműködési képességtől függ, hogy kollektív 

akció keretében el tudják-e érni céljaikat, úgy, hogy az egyéni érdekeket a közösségi alá 

rendelik. Másodszor pedig az általuk birtokolt gazdasági erőforrások, javak mennyiségétől 

és minőségétől is erősen függ a hatalom érvényesítésének sikeressége. A második forrásra 

összpontosít az új institucionalista irányzat, sematikusan kifejezve a kapcsolatot: 

 

az erőforrások elosztásat     de facto politikai hatalomt 

 

A keretrendszer két statikus változója a politikai intézmények és az erőforrások elosztása 

(fizikai és szellemi erőforrást is beleértve). Ez a két tényező jellemzően lassan változik, 

viszont közvetlenül és közvetve egyaránt befolyásolja a gazdasági intézményeket és a 

gazdasági teljesítményt. Közvetlen módon hatnak ezekre, hiszen nehéz létrehozni, 

fenntartani olyan intézményeket, amelyek a tulajdonjogokat, lehetőségeket széleskörűen 

biztosítják a társadalom egészének, miközben a politikai hatalom csak egy társadalmi 

csoport kezében összpontosul. A közvetett hatás a fentebb említett csatornákon keresztül 

érvényesül: a politikai intézmények determinálják a de jure politikai hatalmat, ami 

kulcsszerepet játszik a gazdasági intézmények kiválasztásában. Ebben az intézmények 
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egyfajta hierarchiájára is utal az elmélet, ahol a politikai intézmények befolyásolják az 

egyensúlyi gazdasági intézményeket, amelyek a gazdasági teljesítmény meghatározói. 

Hosszú távon a de facto politikai hatalom birtokosai nyomást gyakorolnak a de jure 

politikai hatalomra. Annak ellenére, hogy a de jure politikai hatalom birtokosai olyan 

intézkedéseket próbálnak hozni, amelyek a hatalmuk fenntartását célozzák, nem kerülhetik 

meg az egyre több erőforrással rendelkező csoport döntéshozatalba való bevonását. Ez a 

keretrendszer utolsó alkotóeleme:  

 

politikai hatalomt         politikai intézményekt+1 

 

Két változó önmagában meghatározza a rendszer összes többi változóját. Míg a politikai 

intézmények meghatározzák a de jure hatalom megosztását, addig az erőforrások kiinduló 

eloszlása befolyásolja a kezdeti időpontban meglévő de facto politikai hatalmat. A politikai 

hatalomnak ez a két forrása meghatározó szerepet tölt be a gazdasági intézmények 

megválasztásában és a politikai intézmények evolúciójában. Bár a gazdasági 

intézményeknek van döntő hatása a gazdasági teljesítményre, a növekedésre és a t+1 

időpontban tapasztalható erőforrás disztribúcióra, mégis endogén tényezőnek tekinthetők, 

amelyeket a kezdeti politikai intézmények és a kezdeti erőforrás eloszlás határoznak meg.  

Két fontos forrása van annak, hogy a rendszer időben nagyfokú tartósságot mutat. Egyrészt 

a politikai intézmények nem változnak gyorsan és megváltoztatásukhoz a politikai hatalom 

nagyfokú átrendezősége szükséges. Másrészt, ha egy társadalmi csoport relatíve sokkal 

gazdagabb, sokkal nagyobb politikai hatalommal rendelkezik a többihez képest, akkor ez 

erősíti a de facto politikai hatalmát, amely lehetővé teszi, hogy az érdekeinek megfelelő 

intézményrendszert hozzon létre. Ez reprodukálja a kezdeti jóléti diszparitásokat a jövőben 

is. Mindazonáltal magában hordozza a rendszer a változás lehetőségét is, a műszaki 

fejlődés, a nemzetközi környezet változásai, gazdasági sokkok megváltoztatják az 

egyensúlyt a (de facto) politikai hatalomban, ez jelentős változásokat okoz az 

intézményrendszerben és a gazdasági teljesítményben egyaránt. 

4.3. Intézmények és a gazdasági növekedés  

A következőkben összefoglalom, hogy melyek azok az intézmények, melyeket kiemelten 

kezel az új institucionalizmus és ezek a kutatások alapján milyen kapcsolatban vannak a 

gazdasági növekedéssel. A demokrácia, a liberalizáció, a reformok hatékony végrehajtása 
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és az oktatási rendszer gazdasági növekedésre, valamint egymásra gyakorolt hatása került 

az utóbbi időben a tudományág érdeklődésének középpontjába. 

A demokrácia és a gazdasági növekedés viszonyát több nézőpontból is lehet vizsgálni, 

lényeges, hogy egyáltalán található-e kapcsolat a kettő között. A kiindulópont az, hogy van 

kapcsolat a kettő között, méghozzá az institucionalisták véleménye szerint pozitív jellegű 

ez a kapcsolat, tehát a demokráciákban gyorsabb a gazdasági fejlődés.
20

 Általában 

empirikus úton, statisztikai és ökonometriai módszerekkel igazolják ezt az eredményt, 

mások csak az elméleti, logikai összefüggések bemutatására koncentrálnak (Gedeon 2008). 

Egy 2007-es tanulmány arra az eredményre jutott, hogy a demokratikus átmenet egy 

ország egy főre jutó GDP adatában éves átlagos szinten 0,83-1,08 százalékpontos 

pótlólagos növekedést eredményez (Persson – Tabellini 2007, 23). A vizsgálatokat 138 

országból álló mintán végezték el, több becslési és számítási módszert is alkalmazva a 

vizsgálatok során, az 1960 és 2000 közötti adatokat felhasználva. Azért választották ezt az 

időszakot, mert ekkorra a volt gyarmatbirodalmak szétestek, szétesőben voltak, így 

nagyobb számú országgal dolgozhattak, bár a minta elemszáma saját bevallásuk szerint is 

túlzottan kicsi, hogy teljesen megbízható eredményekről beszélhessünk. Persson és 

Tabellini rámutat, hogy még nagyobb hatással van a gazdasági teljesítményre, hogyha a 

demokráciából az autokráciába való átmenetet vesszük górcső alá. A kisebb elemszámú 

mintán 1975 volt az autokratikus átmenet átlagos éve, eredményképpen pedig azt kapták, 

hogy egy országban az egy főre jutó GDP növekedését évi 1,8 százalékponttal lassítja az 

ilyen jellegű rendszerváltás, korrigálva demográfiai trendekkel.  

Az eredmények azt jelentik, hogy jelentős hatással van a gazdasági teljesítményre az 

államberendezkedés. Hosszabb időtávra is kiszámolták a demokrácia hatását a 

növekedésre. Az 1850 és 2000 közötti időintervallumban azonban szembe kell nézni azzal, 

hogy a minta elemszáma óhatatlanul kisebb lesz, valamint a statisztikai nyilvántartás sem 

volt olyan megbízható a korábbi időszakban például a számítógépes adatbázisok hiánya 

miatt. Az eredmények ebben az esetben azt mutatták, hogy a demokráciának majd kétszer 

akkora hatása van a növekedésre, mint a rövidebb időtáv alatt. Ebből arra lehet 

                                                           
20 Napjainkban nagyszámú szakértő hívja fel figyelmünket arra, hogy nem demokratikus 

államberendezkedésű országok dinamikus gazdasági fejlődést produkálnak. A távol-keleti országok közül 

például nemcsak Kína igazolja ezt az állítást. Azért képviseljük mégis az ellenkező álláspontot, mert az 

Európai Unió a bővítései során mindig figyelembe vette a demokrácia meglétét egy országban, ez a közösség 

alapértékei között szerepel. Másfelől a hosszabb időtávot átölelő vizsgálatok, melyekre a későbbiekben 

hivatkozunk, empirikus úton pozitív kapcsolatot mutattak ki a demokratikus intézmények fejlettségi szintje 

és a gazdasági növekedés között. 
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következtetni, hogy a stabil, állandó demokrácia erőteljesebb növekedési hatást fejt ki, 

mint az egyszerűen vett demokratikus átmenet (Persson – Tabellini 2006). 

A demokrácia kialakulásának módja sem mindegy azonban. Úgy vélik, hogy a 

demokratikus átmenet előtti liberalizáció, gazdasági nyitás nagyobb növekedési hatást 

eredményez, mint a fordított sorrendben megvalósított reform. Ez azzal magyarázható, 

hogy a gazdaságilag nem nyitott, nem piackonform intézményrendszerrel, szabályozással 

rendelkező országok esetében nagy veszélyt jelentenek a populista politikák és az 

újraelosztási viták által gerjesztett feszültségek, míg liberalizált gazdasági rendszerű fiatal 

demokráciákban nagyobb hangsúlyt kap a gazdasági hatékonyság. 

Vizsgálható, hogy az elnöki típusú, vagy a parlamentáris demokrácia bizonyul-e jobbnak, 

illetve, hogy a többségi vagy arányos választási rendszer eredményez-e olyan rendszert, 

amelyben a gazdasági növekedés nagyobb. Statisztikai számítások szerint prezidenciális 

demokráciákban 1,5 százalékponttal (Persson – Tabellini 2006, 7) nagyobb gazdasági 

növekedés volt megfigyelhető, mint a parlamentáris demokráciákban. A választási 

rendszereknek önmagukban véve nincs hatása a gazdasági teljesítményre. A demokrácia 

fentebb említett két fajtájával kombinálva viszont már jelentős hatás mutatható ki, ezt 

azonban a kormányzati kiadások nagyságára gyakorolják. Egy prezidenciális és többségi 

választási rendszerű demokrácia éves átlagos szinten 2 százalékponttal csökkenti a 

kormányzati kiadásokat a GDP arányában kifejezve egy parlamentáris és arányos 

választási rendszerhez viszonyítva (Persson – Tabellini 2004, 4). 

Megkülönböztethető institucionalista, politikai gazdaságtani értelemben a dereguláció 

(deregulation) és a belső jogi reform (legal reform) (Caselli – Gennaioli 2007, 2). Az első 

esetben a külföldi gazdasági szereplők előtt álló akadályok lebontásáról beszélünk, a 

második esetben egy ország szerződéskötési biztonságának, jogbiztonságának javításáról. 

A dereguláció gyorsan lehetővé teszi, hogy a piacon új és hatékony szereplők jelenjenek 

meg, amely a gazdasági teljesítményben is hamar jelentkezik. A belső jogi reform viszont 

inkább a hazai gazdasági szereplőkre hat oly módon, hogy a belső gazdasági szereplők 

kerülnek kedvező helyzetbe, de nem a külföldiek. A második mód sokkal jobban megfelel 

az úgynevezett coase-i reform kritériumainak, mert megtörténik a vesztesek kompenzálása. 

Az ilyen módon végrehajtott reformok kevésbe hatékonyak, nem hoznak gyors 

eredményeket, viszont politikailag könnyebben megvalósíthatók, kisebb ellenállásba 

ütköznek. Caselli és Gennaioli szerint a jó reformcsomag tehát olyan, amely kompenzálja 

annak veszteseit, anélkül, hogy a kormányzatra nagy pótlólagos felelősséget róna, 
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közvetlen transzferek folyósításával, amelyek tipikusan ártanak a hitelességnek, túlzottan 

költségesek vagy egyszerűen csak teljesíthetetlenek. 

A gazdasági növekedés és a polgárosodás folyamata közötti kapcsolatot is fölfoghatjuk az 

intézményi közgazdaságtan egyik területeként. Ezt a témát tárgyalja Guido de Blasio és 

Giorgio Nuzzo 2010-ben publikált tanulmánya, amelyben (de Blasio – Nuzzo 2010) az 

egységes Olaszország más történelmi pályát bejárt területein a polgárosodás, a civil 

társadalom és gazdasági fejlettségi szint közötti kapcsolatokról írnak. Erőteljes pozitív 

kapcsolat mutatható ki az empirikus vizsgálatok szerint a polgárosodottság, a civil 

kezdeményezések száma és a gazdasági fejlettség között, eme összefüggések határozzák 

meg a szerzők szerint az Olaszország északi és déli vidékei közötti meghatározó gazdasági 

különbségeket. Ezek a történelemi különbségek jelentős eltéréseket okoznak olyan jól 

számszerűsíthető mutatókban, mint az aktivitási ráta vagy a munkatermelékenység, a nők 

munkapiaci részvétele, ilyen módon szigorúan vett közgazdasági kategóriákkal lehet 

bizonyítani a fent vázolt összefüggéseket. 

4.4. Összegző gondolatok az új intézményi közgazdaságtan és az 

integrációelméletek kapcsolatáról 

Az új intézményi közgazdaságtan legfontosabb, empirikusan is alátámasztott 

megállapításai több ponton is értékesen egészítik ki az integrációval foglalkozó elméleti 

irányzatok téziseit. Az európai integráció jelenlegi tagországai között is vannak olyan 

mértékű intézményi, a társadalmi mélyszerkezetekben meghúzódó különbségei, amelyek 

kérdésessé teszik a magasabb szintű integrálódás, a mélyítés lehetőségeit. Mindezen túl a 

bővítés lehetőségei is korlátozottaknak tűnnek – Williamson elemzési keretének két felső 

szintje magában hordja választ, hogy milyen okai is vannak az egyre csak elhúzódó 

csatlakozási tárgyalásoknak, folyamatoknak. 

A gazdasági felzárkózás lehetőségei erős vonzerőt jelentenek Szerbia és a nyugat-balkáni 

államok számára, olyan erőset, amelyért vállalják a csatlakozási folyamatra jellemző 

folyamatos reformkényszert is. Az empirikus adatok azonban arra mutatnak rá, hogy a 

tartós, kiegyensúlyozott és az országok, régiók adottságainak megfelelő kibocsátási 

szerkezettel elért gazdasági növekedés a politikai intézmények által erőteljesen determinált 

eredmény. A csatlakozási tárgyalások során elvárt lépések ebben a kontextusban 

érthetőnek tűnnek, hiszen egymással párhuzamosan történik az uniós demokráciafölfogás 

kiterjesztése és a gazdasági reformok életbe léptetése. 
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A statisztikai adatok eltéréseket mutattak a különböző, demokratikus politikai 

intézményrendszerek gazdasági teljesítményei között, arra azonban nincsen konkrét előírás 

a csatlakozási tárgyalások során, hogy milyen típusú és választási rendszerű demokrácia 

jelent pozitívumot a tárgyalók szemében. 

Az intézményi közgazdaságtan olasz példája pedig arra mutat rá, hogy egy-egy tagállamon 

és csatlakozó országon belül a területi különbségek a társadalmi intézmények 

lenyomataként jelentős gazdasági különbözőségeket és abszorpciós kapacitást mutathatnak 

föl. Mindez Szerbia vonatkozásában szintén kiemelt jelentőséggel bír, mert az ország 

regionális különbségei társadalmi és gazdasági vonatkozásban is kiemelkedőeknek 

tekinthetők. 
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5. Az Európai Unió és a nyugat-balkáni állam, Szerbia 

kapcsolatrendszere 

A 2004. és 2007. évi keleti irányú bővülés után az EU figyelme a Nyugat-Balkán országai 

felé fordult. Ebbe a csoportba szűken értelmezve hat ország tartozik: Albánia, Bosznia-

Hercegovina,
21

 Koszovó,
22

 Macedónia,
23

 Montenegró és Szerbia.
24

 A tágan értelmezett 

külgazdaság-politikai cél az EU részéről a térség országainak teljes integrálása. Ennek 

keretében az EU a külgazdasági politika különféle szintjeit képviselő megállapodásokat 

kötött a térség országaival az EU-tagság kilátásba helyezésével. A korábbi bővítések során 

is volt arra példa, hogy nem megállapodott piacgazdaságok kérték felvételüket az 

integrációba. Görögország, Spanyolország és Portugália a diktatórikus rendszerből a 

polgári demokráciába való átmenet végrehajtása után lépett be az Európai Közösségekbe. 

Az érintett országok nem vették igénybe az EK közvetlen segítségét a politikai 

                                                           
21 Rendkívül bonyolult területi, etnikai és vallási összetételű, mesterségesen létrehozott és fenntartott 

államról van szó. A központi állam, Bosznia-Hercegovina határain belül két, egymástól szinte teljesen 

elszigetelt területi entitás helyezkedik el. A bosnyák és horvát lakosság nagy része a Bosznia-Hercegovinai 

Föderáció tíz kantonjában él, míg a boszniai Szerb Köztársaság alkotja a másik entitást. A két entitáson belül 

teljesen más a közigazgatási rendszer és a bürokrácia felépítése, sőt a két terület külön hadsereggel is 

rendelkezik, a központi államnak azonban nem lehet hadereje. Jellemző a vázolt intézményrendszer 

működésképtelenségére, hogy sok esetben a végső és legfőbb döntéseket a nemzetközi közösség által 

kinevezett főmegbízott hozza meg, mert a központi államnak önmaga fenntartásához nincs elég erős 

jogosítványa. A két különálló terület mellett a Brčkói Körzet különállónak tekintendő, amelynek a 

felügyeletét a központi boszniai kormányzat és az EU látja el. Az ország nemzetközileg elfogadott rövidített 

megnevezése BiH, amit a dolgozat egyes ábráiban és táblázataiban alkalmaztam. Olyan esetekben 

használtam a BiH megnevezést, amikor túlzottan hosszú lett volna az ország teljes megnevezésének kiírása. 

22 Koszovó 2008. február 17-én kiáltotta ki függetlenségét, ezt azonban a nyugat-balkáni bővítési 

folyamatban résztvevő országok közül nemcsak Szerbia, hanem öt EU-tagállam sem ismerte el (Ciprus, 

Görögország, Románia, Spanyolország és, Szlovákia), ez utóbbi öt állam minden bizonnyal területi 

integritását érzi veszélyben a kérdéssel összefüggésben. Az Európai Unió külön nem ismerte el Koszovót, 

tagállamai önálló hatáskörben dönthetnek a kérdésről, ezért történhetett meg, hogy a fent említett tagállamok 

nem ismerték el független országként. Az EU hivatalos dokumentumaiban – nemzetközi szervezetekhez 

hasonlóan – Koszovó mint területi entitás megnevezés mögött feltünteti, hogy az ENSZ BT 1244-es 

határozatával összhangban kezeli Koszovót. Ez az 1999-ben elfogadott határozat Koszovó számára lényegi 

autonómiát és jelentőségteljes önkormányzatiságot kínál. Mindezek mellett az úgynevezett Ahtisaari-terv 

vagy Ahtisaari-javaslat azt kötötte ki a koszovói rendezés ügyében, hogy a nem teljes függetlenséget 

biztosító nemzetközi felügyelet mellett vagy után az önálló Koszovó nem egyesülhet Albániával. 

23 A nemzetközi szervezetekben az ország hivatalos elnevezése FYROM (Former Yugoslav Republic of 

Macedonia), magyarul Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság. Erre a megkülönböztetésre azért van szükség, 

mert Görögország félti területi integritását arra hivatkozva, hogy egy észak-görögországi tartomány is 

csaknem teljesen ugyanezt az elnevezést viseli (Makedóniáról van szó). A továbbiakban az országot 

Macedóniának nevezem, már csak azért is, mert Magyarország, 14 másik EU-tagállammal egyetemben 

elfogadja ezt az elnevezést is (pontosabban Macedón Köztársaság). 

24 Az első világháború után létrejött délszláv állam 1992-ig öt hivatalos megnevezést is viselt, a kezdeti 

királysági államformából előbb népköztársasággá, majd szövetségi köztársasággá alakult át. 1992-től 2003-ig 

Jugoszláv Szövetségi Köztársaság (JSZK) volt a hivatalos elnevezése a mai Szerbiát, Montenegrót és 

Koszovót magába foglaló államnak. Ezt követően 2003 és 2006 között Szerbia és Montenegró 

államszövetségeként élt tovább az ország (Koszovót is magába foglalva), majd Montenegró 2006. évi 

függetlenné válása után alakult meg Szerbia, amelyből 2008-ban Koszovó is kivált. 
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modellváltáshoz. Megjegyzendő, hogy az említett országokban a diktatórikus rendszerek 

nem kérdőjelezték meg a piacgazdaság cél- és intézményrendszerét. A közép- és kelet-

európai országok már a belépés előtt számottevő támogatást kaptak az EU-tól a politikai és 

gazdasági modellváltáshoz (Csaba 2006).   

A Nyugat-Balkán országai számára a huszadik század utolsó évtizedének meghatározó 

történelmi eseménye az 1991 és 1995 között
25

 lezajlott délszláv háború volt, amely az első 

világháború vége óta fennállt délszláv állam széteséséhez vezetett (Anzulovic 1999). 

(Albánia közvetlen módon volt nem érintett ebben a háborúban). Ennek során Szlovénia 

1991-ben a „tíznapos háborúban” nagy áldozatok nélkül megvédte kikiáltott függetlenségét 

(Glenny 2000). Különösen Horvátország és Bosznia-Hercegovina területén egészen 1995-

ig véres háború dúlt, amelynek visszafogott becslések szerint is közel 300 ezer ember esett 

áldozatul (Hajdú 2010a). A Jugoszláv Szövetségi Köztáraságban egészen 2000 végéig 

hatalomban maradt a háború kirobbanásában a legnagyobb felelősséget viselő Slobodan 

Milosevics, csak rendszerének megdöntését követően léphetett a demokratikus fejlődés 

útjára a JSZK. A Milosevics-rendszer bukása után fűzte szorosabbra kapcsolatait az 

Európai Unió a térség országaival (Szlovénia természetesen sokkal korábban lépett erre az 

útra). 

A fejlődéstörténeti örökség sajátosságai miatt a Nyugat-Balkán országaival szembeni 

európai uniós külgazdasági politika az addigi gyakorlattól eltérő megközelítést igényel. Itt 

kiemelkedő szerepet kap az úgynevezett intézményépítési folyamat. Ez olyan külső hatásra 

és külső támogatással megvalósítandó építkezés, amelyhez foghatót még nem hajtottak 

végre a korábbi bővítések során. Nemcsak a piacgazdaságba való átmenet egyengetése, 

hanem az államépítés is feladat a Jugoszlávia felbomlása után létrejött, csekély önálló 

nemzetállami tapasztalattal rendelkező országokban. Egymással párhuzamosan kell 

létrehozni a demokráciát és az annak érvényesülését garantáló politikai és a piacgazdasági 

intézményeket (Szymanski 2013). Az emberi jogok, a tulajdonjogok, a kisebbségi és 

nemzetiségi jogok és a vallási tolerancia értékeinek elfogadtatása sok időt igénylő feladat. 

A 2007-ben kezdődött, sok vonatkozásban jelenleg is tartó globális gazdasági válság által 

okozott károk felszámolása, az azzal kapcsolatos problémák megoldása erőforrásokat von 

el az intézményfejlesztés elől. 

A fejezet több részre osztva ismerteti az Európai Unió és az uniós terminológiával élve 

nyugat-balkáni ország, Szerbia kapcsolatrendszerét. Először is a bővítési politikáról, mint 

                                                           
25 Egyes vélemények szerint az 1999-ben lezajlott koszovói hadműveletek is közvetlenül a háborúhoz 

számítandók. 
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az Unió külkapcsolati politikájának egyik részeleméről írok. Ennek az alfejezetnek a célja 

az, hogy az olyan legfontosabb politikai fogalmakat és intézményeket definiálja, amelyek a 

bővítés során meghatározó szerepet játszanak. Nem kifejezetten célja a bővítési politikának 

az elhelyezése a külkapcsolati keretrendszerben, bár erre vonatkozóan is találhatóak benne 

utalások. 

A következő – áttekintő, kitekintő – részben bemutatom a mostani bővítési körben érintett 

nyugat-balkáni országok és a térség fontos identitásbeli és történelmi sajátosságait, annak 

érdekében, hogy láthassuk: a társadalmi elemzés Williamson-féle szintjeiben a 

beágyazottság és az alapvető intézményi környezet tekintetében is igencsak eltérő 

entitásokról van szó – amennyiben összevetjük azokat az EU mostani tagjainak 

jellemzőivel. 

A jelenlegi bővítési folyamatban érintett két nagyobb régió, a nyugat-balkáni országok – 

köztük Szerbia – és az Európai Unió érdekeinek számbavétele a összevetése a célja a 

harmadik és negyedik alfejezeteknek. 

Ezt követően pedig az összes nyugat-balkáni országra vonatkozó politikai dokumentum és 

megállapodás, valamint a szintén az összes tagállamra vonatkozó stabilizációs és társulási 

folyamat alapvető vonásainak ismertetése olvasható két alfejezetben. 

Az EU által a nyugat-balkáni országoknak nyújtott forrástranszfer-rendszerek ismertetése 

szintén egy külön alfejezetben szerepel. 

Ezután – a fogalmi kereteket és az általános, Nyugat-Balkánra szabott bővítési politikát 

ismertetve – térek rá kifejezetten Szerbia és az Európai Unió kapcsolatainak részletes 

tárgyalására, az ország integrációs érettségének, inkább kezdeti felkészültségének 

bemutatására. 

Szerbia és Koszovó viszonyát egy különálló alfejezetben ismertetem a kérdéskör 

fontossága miatt. 

Egy külön fejezetben ismertetem azokat az általam összeállított adatokat, amelyek Szerbia 

integrációs érettségének és kilátásainak értékelését teszik lehetővé. 

5.1. A bővítési politika elemei az Európai Unióban 

Az Európai Unió és elődei alapszerződési szinten foglalkoztak az európai integráció 

kibővítési lehetőségeivel. Már a Római Szerződés is tartalmazott arra vonatkozó 

rendelkezést, egészen pontosan cikkelyt, hogy mely országok léphetnek be a Közösségbe. 
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Az integráció története során kialakultak azok a döntően bizottsági hatáskörben levő 

politikák, amelyek közös politikáknak szoktak nevezni a Lisszaboni Szerződés 

megszületése előtt (Losoncz 2011a).  

A bővítési politika kapcsán meg kell jegyezni, hogy a közös kereskedelempolitika 

alapjaiból kialakult külkapcsolati politika egyik meghatározó eleme a tagság kilátásba 

helyezése bizonyos országok, országcsoportok számára (Kengyel 2014). 

A külkapcsolati szerződéses rendszer egyes elemei azok alapján is csoportosíthatók, hogy 

milyen erősségű viszonossági preferenciákat helyeznek kilátásba egymásnak, mely 

eljárásokat alkalmaznak az egyes felek egymással szemben. Ezt a logikát követve a 

legszorosabb kapcsolat harmadik országok és az EU között az EU-tagság kilátásba 

helyezésével és elnyerésével létesülhet (Balázs 1996). Ez a külkapcsolati politikai elem az 

Unió eszközrendszerében újra és újra szerephez is jutott, az utóbbi időkig komoly vonzerőt 

jelentett a kívülállók számára. 

Az EU bővítése során egyes külső államok kérhetik felvételüket a Közösségbe, ezt 

követően egy hosszú, többé-kevésbé átlátható lépésekből álló folyamaton kell átesni az 

országnak a csatlakozásig, amelynek során bizonyos kritériumcsoportoknak kell 

megfelelnie.  

A Lisszaboni Szerződés két nagyobb részből áll. Az Európai Unióról szóló szerződés az 

első, rövidebb, átfogó kérdéseket tárgyaló része a Lisszaboni Szerződésnek, ennek 

általánosan elfogadott rövidítése az EUSZ. A második, operatív, részletesebb egysége a 

Lisszaboni Szerződésnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés, amelyet EUMSZ 

rövidítéssel szoktak illetni. 

A csatlakozásról az EUSZ 49. cikke rendelkezik, melynek értelmében: „Bármely olyan 

európai állam kérheti felvételét az Unióba, amely tiszteletben tartja a 2. cikkben említett 

értékeket, és elkötelezett azok érvényesítése mellett.” Ez azt jelenti, hogy azok az európai 

államok, amelyek a jogállamiság és az alapvető emberi jogok elveit tiszteletben tartják, 

kérelmezhetik csatlakozásukat az EU-ba. A kérelemről az Európai Parlamentet és a 

nemzeti parlamenteket is értesíteni kell. A belépést kérelmező országnak a kérelmet a 

Tanácshoz kell benyújtania, amely a Bizottsággal folytatott konzultációt és az Európai 

Parlament tagjainak abszolút többségével elfogadott egyetértését követően arról tagjainak 

többségével határoz. Az Európai Tanács által megállapított feltételek figyelembe vétele 

kötelező. A csatlakozási feltételeket, és az Unió alapját képező szerződéseknek a felvétel 

miatt szükségessé váló kiigazításait a tagállamok és a felvételét kérő állam közötti 
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megállapodás rendezi. Ezt a szerződést az alkotmányos követelményeiknek megfelelően 

valamennyi szerződő államnak meg kell erősítenie (Losoncz 2011b). 

Az uniós alapszerződés azonban a kilépésről is rendelkezik immár, az EUSZ 50. cikke 

szerint: „Saját alkotmányos követelményeivel összhangban a tagállamok bármelyike úgy 

határozhat, hogy kilép az Unióból.” A kilépést elhatározó tagállam a cikk szerint a kilépési 

szándékát az Európai Tanácsnak köteles jelenteni. Az Európai Tanács által adott 

iránymutatások alapján az Európai Unió tárgyalásokat folytat és megállapodást köt ezzel 

az állammal, amelyben az érintett országnak az Unióval való jövőbeli kapcsolataira 

tekintettel meghatározzák az illető állam kilépésének részletes szabályait. A kilépési 

megállapodást az Unió nevében a Tanács köti meg minősített többséggel eljárva, az 

Európai Parlament egyetértését követően. A cikk arról is rendelkezik, hogy a kilépést 

követően az adott ország újrafelvételét is kérheti az Unióba. 

Az Európai Bizottság szomszédságpolitikával és a bővítési tárgyalásokkal foglalkozó 

főigazgatóságának honlapja26 részletesen ismerteti azokat a feltételeket és azokat az 

eszközöket, amelyeket a bővítés során alkalmaz a Közösség. Ezek szerint az EU olyan 

átfogó jóváhagyási és engedélyezési eljárásokat alkalmaz, amelyek azt a célt szolgálják, 

hogy bebizonyosodjon: a csatlakozni kívánó ország képes lesz teljes jogú tagként működni 

az Európai Unióban. Egy ilyen ország megfelel az uniós normáknak és szabályoknak, bírja 

az uniós intézmények és tagállamok támogatását, hozzájárulását és bírja a saját nemzeti 

parlamentjének támogatását. Ez utóbbi támogatást közvetlenül a csatlakozásról szóló 

népszavazással is lehet deklarálni. 

Az úgynevezett koppenhágai kritériumoknak27 való megfelelés adja az átfogó 

szellemiségét a csatlakozási tárgyalásoknak. Három ilyen kritériumot fogalmaz meg az 

EU: egyrészt a nyugati típusú demokratikus értékrend és intézményrendszer elfogadását; 

másrészt a piacgazdasági szabályrendszer és a verseny elfogadását; harmadrészt pedig a 

hajlandóságot arra, hogy a későbbi tag az integrációs forma továbbfejlesztésekor felmerülő 

„pótlólagos kötelezettségeknek” is eleget tesz.
28

  

A harmadik kritérium közvetlenül azt jelenti, hogy az új tagállam vállalja az euró 

bevezetését és esetlegesen az erőteljesen „föderatívabb” integrációs forma támogatását. 

                                                           
26 A főigazgatóság közvetlen elérhetősége: http://ec.europa.eu/enlargement/about/directorate-

general/index_en.htm  

27 A koppenhágai kritériumok online elérhetősége: http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-

membership/index_en.htm   

28 A negyedik koppenhágai kritériumot önmagával szemben fogalmazza meg a közösség, ennek értelmében, 

az Uniónak is képesnek kell lennie új tagállamok fogadására. 

http://ec.europa.eu/enlargement/about/directorate-general/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/about/directorate-general/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/index_en.htm
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Kifejezetten a Nyugat-Balkán országai esetén meghatározó és hangsúlyozott követelmény 

a regionális együttműködés és a békés szomszédság – ahogyan arról a Bizottság bővítési 

oldalán is információkat kaphatunk.29 

Amennyiben a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez alkalmasnak minősül a csatlakozni 

kívánó állam, megindulnak a csatlakozási tárgyalások. Ezek során gyakorlatilag a teljes 

írásos, kötelező és nem kötelező joganyag elfogadása, végrehajtása és érvényesítése 

napirendre kerül, ez konkrétan azt jelenti, hogy az acquis communautaire 80-100 ezer 

oldalas anyagát kell elfogadnia a belépőnek (Larsen 2010).  

Ezt a folyamatot 35 különböző tárgyalási fejezet rendezi egy mederbe, az egyes fejezetek a 

joganyag különböző részeit tartalmazzák. A tagjelöltek és az EU képviselői lényegében 

megegyeznek arról, hogyan és mikor kell elfogadni és végrehajtani az egyes fejezeteket. A 

fejezeteken kívül azt is rögzíteni kell a tárgyalásokon, hogy a későbbi tag milyen 

költségvetési pozíciót kíván betölteni az Unióban és milyen területeken fognak átmeneti 

mentességeket biztosítani az EU részéről a csatlakozni kívánó ország számára (GIZ 2013). 

Az ellenőrizhetőség biztosítására adott jogszabálycsomagok és szabályozási területek 

esetében előre kijelölt referenciaértékeket is megjelöl az EU, amelyet teljesítenie kell a 

tagjelöltnek. Az EU egyéb intézményeinek – a Bizottság mellett a Tanács és a Parlament – 

és a tagjelöltek orientációjának szolgálatában állnak az úgynevezett „előrehaladási 

jelentések” és „stratégiai dokumentumok30”. Az előbbiek az adott ország éves 

teljesítményét elemezik, az utóbbiak a bővítés egészének helyzetjelentését tartalmazzák 

összesítve és kitérve az egyes országokra is. 

Az Unióhoz való csatlakozásnak három nagyobb lépését31 lehet elkülöníteni.  

1. Amennyiben egy ország csatlakozni szeretne és a tagok is úgy ítélik meg, akkor 

megkapja a tagjelölti státuszt, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a hivatalos 

tárgyalások is megkezdődnek. 

2. A tagjelölt következő lépésként a csatlakozási tárgyalásokat kezdheti meg. A 

tárgyalás egy olyan folyamat, amely magában foglalja a már megállapított uniós 

jogszabályok elfogadását, azokat az előkészületeket, amelyek lehetővé teszik, hogy 

alkalmazza és érvényre juttassa a tagjelölt a szabályokat és elveket.  

                                                           
29 A Bizottság bővítési oldala megegyezik a fentebb említett főigazgatóság hivatalos oldalával. 

30 Progress Report és Strategy Paper az angol megnevezés. Az utóbbiak tehát az egész bővítési folyamat 

helyzetértékelésére tesznek kísérletet, ilyen módon hivatalosan Enlargement Strategy, azaz bővítési stratégia 

címen szoktak megjelenni. A kategória uniós terminológia szerinti megnevezése azonban stratégiai 

dokumentum. 

31 http://ec.europa.eu/enlargement/policy/steps-towards-joining/index_en.htm (Letöltve: 2015.06.16.) 

http://ec.europa.eu/enlargement/policy/steps-towards-joining/index_en.htm
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3. Amikor a tárgyalások befejeződtek és a reformok is végrehajtattak, akkor mindkét 

fél hozzájárulása és beleegyezése kell a csatlakozáshoz. 

 

A tárgyalás menetéről részletesebben értekezve, fontos megjegyezni, hogy nem 

indulhatnak el, amíg az összes nemzetállami kormány egyet nem ért megkezdésükben, 

formáját tekintve egyhangú döntést kell hozni az Európai Unió Tanácsában. A tárgyalások 

egy több szakaszból álló kormányközi konferencián zajlanak, ahol az EU-tagállamok és a 

tagjelölt ország kormányának miniszterei és nagykövetei vesznek részt. Minden egyes 

tárgyalási fejezet az úgynevezett „screening”, azaz átvilágítási momentummal kezdődik. 

Az átvilágítás során a Bizottságé a főszerep. A bizottsági tisztviselők, valamint a tagjelölt 

ország delegáltjai az egyes szakpolitikai területeken (ezeket nevezhetjük fejezeteknek) 

meghatározzák, milyen jól felkészült az ország. Az eredményeket fejezetenként mutatja be 

a Bizottság a tagállamoknak úgynevezett átvilágítási jelentés32 formájában. Ezeknek a 

jelentéseknek a konklúziója általában egy bizottsági ajánlássorozat.  

Amennyiben ezeknek az ajánlásoknak eleget tesz tagjelölt, vagy közvetlenül megnyithatja 

az adott fejezet tárgyalásait vagy pótlólagos feltételeket támasztanak felé. Bizonyos 

esetekben kötelező a nyitó referenciaértékeket33 elérni. A tárgyalások megkezdése előtt a 

tagjelölt ország köteles benyújtani a tárgyalási álláspontját, pozícióját,34 az EU-nak pedig 

közös álláspontot kell kialakítania. A legtöbb fejezet esetében az EU lezárási 

referenciaértékeket is megállapít, amelyek azt segítik elő, hogy mérhető eredményekhez 

kössék a tárgyalásokat. Mindez persze nehezebbé is teheti a tagjelöltek dolgát. A 

tárgyalások üteme innentől kezdve a reformok végrehajtásától és a közösségi 

jogszabályoknak a nemzeti jogrendbe való integrálásától függ. A tárgyalások időtartama 

változhat. 

A tárgyalások lezárása sem egyszerű és egy lépésből álló aktus. Minden egyes fejezet 

lezárásáról az összes EU-tag kormányának is döntenie kell. Az egész tárgyalási folyamat 

pedig akkor fejeződik be, amikor az összes fejezetet egyenként le is zárták. 

A csatlakozási szerződés megkötése ezt követően történik. Ez az a dokumentum, amely 

rögzíti az adott ország EU-tagságát. Ez tartalmazza a részletes feltételeket a tagsággal 

összefüggésben, az összes átmeneti szabályt és határidőt, valamint a részleteket a pénzügyi 

szabályozásról és a védzáradékokról. Ez a dokumentum nem végleges és kötelező érvényű, 

                                                           
32 Angolul Screening Report. 

33 Angolul opening benchmark. 

34 Angolul negotiating position. 
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amíg nem támogatja együttesen az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság és az 

Európai Parlament, amíg alá nem írják a tagjelölt képviselői és az összes tagállam 

kormányai, és amíg nem ratifikálja az összes érintett nemzetállam az alkotmányos 

szabályainak megfelelően. A csatlakozási szerződés módosítja az EU alapdokumentumait 

is, az úgynevezett csatlakozási okmány viszont csak a részletes belépési feltételeket 

tartalmazza adott ország viszonylatában (Losoncz 2011b). 

Miután a szerződést aláírták, a tagjelölti minőség átalakul; csatlakozó országként35 fognak 

hivatkozni az államra. Ebben a státuszban már konkrét csatlakozási dátummal kell 

rendelkeznie az országnak, amelyet a csatlakozási szerződésben is rögzítenek. Ebben az 

időszakban már az úgynevezett aktív megfigyelői státuszt töltheti be az ország, ami azt 

jelenti, hogy a közösségi javaslatok, közlemények, kezdeményezések változatait 

megismerheti és véleményezheti is, szavazati joggal természetesen még nem rendelkezik a 

csatlakozó ország. A nyugat-balkáni országokkal szemben alkalmazott bővítési lépések és 

politikai elemek kismértékben eltérnek a fentebb ismertetett fő forgatókönyvtől. Ezen 

országok esetében nemcsak tagjelöltekről, hanem potenciális tagjelöltekről is beszélhetünk. 

A potenciális tagjelölti státuszt gyakorlatilag az összes állam megkapta a thesszaloniki EiT 

csúcsértekezlet után, ezzel is deklarálva az Unió részéről, hogy mindenképpen az Unión 

belül képzelik el jövőjüket. Önmagában véve azonban ez az állapot nem jelent 

felhatalmazást a csatlakozás érdemi résznek megkezdésére, ahhoz tagjelöltté kell válni. 

Mindezen túl a háborús közelmúlt miatt az emberi jogi kérdések, valamint a regionális 

kapcsolatok erősítése hangsúlyos pótlólagos kritériumként lett megfogalmazva. 

5.2. A nyugat-balkáni térség áttekintése – történelmi és identitásbeli 

adalékok 

A konstruktivista iskola, az institucionalista integráció elméletek, valamint az új 

intézményi közgazdaságtan képviselői is rámutatnak arra, hogy egy térség gazdasági 

fejlettségi szintjének emelésében a politikai elemzők és a geopolitikai gondolkodók által is 

fontosnak vélt történelmi, kulturális sajátosságok meghatározzák a folyamat kiinduló 

állapotát és kimenetelét is (Todorova 1997). Éppen ezért az egész nyugat-balkáni térségre 

jellemző történelmi, identitásbeli sajátosságok bemutatása fontos része ennek az 

alfejezetnek. 

Szerbia a Nyugat-Balkán egyik államaként, az Európai Unió tagjelölt országaként minden 

bizonnyal az Unió tagjává fog válni. Az EU szemszögéből vizsgálva a folyamatot azt 

                                                           
35 Angolul Acceding Country. 
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állapíthatjuk meg első megközelítésben, hogy a térség integrálása legfőképp 

biztonságpolitikai és geopolitikai érdeke a közösségnek. A nyugat-balkáni országok egy 

olyan, az Unió tagállamai által teljes mértékben körbevett enklávét, kívülálló területet 

képeznek, amely terület tartósan Unión kívül rekedése egész Közép-Európa politikai és 

gazdasági rendjét negatívan érintheti. Számos esetben tapasztalhattuk már a kontinens 

történelmében, hogy a különböző nagyhatalmak katonai, gazdasági, politikai hatalmi 

szembenállása a térség országaiban csúcsosodtak ki, hatásaikat itt fejtették ki (Hardi 2012).  

Az Európai Unió – pontosabban akkor még EK – 1973-tól kezdődően hét lépésben 

gyarapította a klasszikus, tárgyalásos módon tagállamainak számát, jelenleg 28 taggal 

rendelkezik. Annak ellenére, hogy egy ország jellemzően gazdasági előnyök realizálását, 

egy nagyobb belső piac könnyebb elérését, valamint kohéziós támogatások érkezését várja 

az uniós tagságtól, megjegyezzük, hogy a kezdetektől fogva meghatározó szerepet 

játszottak a bővítések során a politikai kritériumok, valamint az, hogy egy ország elfogadja 

a közösség demokráciafölfogását, annak értékrendjét (Losoncz 2011b).  

Ennek ismeretében fölvetődhet bennünk a kérdés, hogy a társadalmi intézményrendszer 

alapvető építőköveit, a politikai intézményrendszer alapvonásait, a gazdasági szerkezet és 

a gazdasági szektorok működési mechanizmusait vizsgálva milyen különbségek 

mutatkoznak a nyugat-balkáni államok és Szerbia, valamint a jelentősen kibővült Európai 

Unió között. A tagság elérésével és a tagként eltöltött évekkel nem jár együtt kötelezően a 

teljes hasonulás és az azonosulás, az alapvető intézményi működést és értékrendet azonban 

el kell sajátítania az újonnan csatlakozónak (Pintér 2013a). 

A nyugat-balkáni országokat kulturális értelemben nem lehet egy kategóriába sorolni, 

történelmük, intézményrendszerük, identitásuk, gazdasági és társadalmi felépítésük 

különbözik egymástól (Jelavich 1996, Mező 1999), valamint a bizonyos szempontból 

homogénnek tekinthető, a nyugat-európai kultúrkörhöz tartozó jelenlegi Európai Uniótól. 

Ebben a térségben évszázadokon keresztül jellemző volt a nagyfokú mobilitás. A 

különböző nyelvcsaládokhoz, vallásokhoz és kulturális alapokhoz kötődő népcsoportok a 

változatos természetföldrajzi jellemzőkkel rendelkező Balkán félszigeten a nagyhatalmi, 

birodalmi átrendeződéseknek megfelelően alakították ki a sajátos etnikai-kulturális 

mozaikot (Cvijic 2009).  

Nem csodálkozhatunk azon, hogy ebben a közegben minden egyes etnikum történetében 

volt olyan időszak, amikor az adott nemzet a félszigeten egy nagyobb területű, erős 

államalakulattal rendelkezett. Ezek az államalakulatok azonban a történelmi időben 

egymástól távol helyezkednek el, ebből következően az egyes „nagy államok” – amilyen 
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például Nagy-Szerbia, Nagy-Albánia, Nagy-Horvátország, Nagy-Bulgária – területi 

kiterjedésüket tekintve fedik egymást. Mindez egy körkörös ellenségkép kialakulásához 

vezetett (Hajdú 2010a).  

A szerbekkel kapcsolatos meghatározó történelmi sajátosság, hogy a modern értemben vett 

független nemzetállami lét megteremtésében élen jártak, az 1828-29-es orosz-török 

háborút lezáró drinápolyi béke eredményeként a szerb területek az oroszok meghatározó 

törekvéseinek megfelelően teljes körű területi autonómiát kaptak az Oszmán Birodalomtól, 

a további évtizedekben pedig elérték Belgrád felszabadulását is a török katonai jelenlét alól 

(Romsics 1998). 

A huszadik század egésze pedig folyamatos megpróbáltatásokat, fejlesztési kísérleteket 

jelentett a balkáni országok számára. Az egységes délszláv állam először is királyság 

formájában öltött testet – ezt nevezték Szerb-Horvát-Szlovén Királyságnak – ezt követően 

pedig még a királysági államforma megtartásával fölvette a Jugoszláv Királyság elnevezést 

a délszláv ország (Pavlowitch 2002). A második világháború idején szétesett az első 

Jugoszlávia, a második világháborút követően viszont az erős vezetőnek, Titónak 

köszönhetően fennmaradt még a mesterségesen fenntartott ország (Gulyás 2009), amelyet 

közben hivatalosan Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságnak, majd Jugoszláv Szocialista 

Szövetségi Köztársaságnak is neveztek (Major 2013).  

A belső ellentétek, a folyamatos reformkényszer rámutatott arra, hogy olyan erőteljes 

kohéziós erő nincsen a délszláv népek között, ami egy szerbek által dominált államban 

tartósan össze tudná kötni őket (Arday 2002; Mesic 2003). A történelmileg túlhaladottnak 

hitt vallási, kulturális kötődések felülírták a politikai akaratot. 

Önmagában véve a térség országai sem népességük, sem területük, sem pedig gazdasági 

súlyuk alapján nem jelentenének nagy megterhelést az Európai Unió költségvetése számára 

(Illés 2010a). Ha összeadjuk az országok lakosságszámait azt látjuk, hogy a maximálisan 

az EU 27,4%-át teszik ki az államok, az ugyanilyen módon képezett területarány 4,5%, 

ami annyit tesz, hogy mostani területének kevesebb, mint egy huszadnyi részével nőne az 

Unió. A gazdasági súly, valamint az egy főre jutó GDP adatok arányai pedig azt mutatják, 

hogy az államok gazdasági fölzárkóztatása nem jelentene anyagi terhet az Unió 

országainak, azt viszont figyelembe kell venni, hogy időigényes folyamatról lenne szó.  

Nem szabad persze megfeledkeznünk arról, hogy Balkán esetében jellemzően nem jól 

kvantifikálható paraméterek, hanem ideológiai szempontok, valamint hatalmi érdekek 

szoktak domináns befolyásolókként megjelenni (Juhász 1999). 
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Az 5. táblázat 2012-es adatok figyelembe vételével – amely alól kivétel Albánia 

lakosságának adata, amely 2013-as – mutatja meg a nyugat-balkáni országok legfontosabb 

paramétereit és azok arányait az EU 27-hez viszonyítva. Horvátország36 2013 nyarán lett a 

közösség 28. tagja, éppen ezért területe és gazdasági teljesítménye nem szerepel a kumulált 

uniós adatok között, emiatt viszonyítottam az EU 27-hez az összes paramétert. 

5. táblázat: A Nyugat-Balkán államainak főbb mutatói az EU 27 tagjához viszonyítva 

A Nyugat-Balkán 

országai 

Lakosság 

(1000 fő) 
Terület km

2
 

Lakosság-

súly %-ban 

GDP-

súly %-

ban 

GDP/fő 

arány %-

ban 

Montenegró 621,24 13812 0,12 0,02 19,7 

Macedónia 2059,79 25713 0,41 0,06 14,21 

Albánia 2898,78 28748 0,58 0,07 12,89 

Szerbia 7216,64 77474 1,44 0,23 16 

Bosznia-Hercegovina 3839,26 51197 0,77 0,1 13,35 

Koszovó 1798,64 10887 0,36 0,04 10,89 

Forrás: Saját szerkesztés az Eurostat és a CIA World Factbook adatai alapján 

A táblázat37 adatait elemezve arra a pótlólagos következtetésre juthatunk, hogy Szerbia 

történelmi és politikai súlya mellett a statisztikai adatok alapján is a térség kulcsországának 

tekinthető. 

Amennyiben a térség meghatározó népeinek társadalmi mélyrétegekben meghúzódó 

különbségeiről, identitásbeli különbözőségükről tájékozódunk, azt állapíthatjuk meg, hogy 

már a beágyazottság szintjén különbözőségek mutathatóak ki a népek között, másrészről 

pedig azt is láthatjuk, hogy az egyes nemzeti identitások is instabil alapokon állnak (Pintér 

2013a). 

Érdekes kutatási kérdés annak a vizsgálata, hogy a hajdani Jugoszláviában hányan 

vallották magukat ténylegesen jugoszlávnak. A felmérések azt mutatták ki, hogy az 1980-

as években, a hajdani Jugoszláviában a lakosság 5,4%-a határozta meg magát 

jugoszlávként, jelentős területi különbségek is mutatkoztak azonban ebben az 

összefüggésben. Az 1981-es népszámláláskor Koszovó lakosságának 0,1%-a tekintett 

                                                           
36 A Nyugat-Balkán adatait tartalmazó táblák döntőrészében nem szerepeltettem Horvátországra vonatkozó 

számokat, kivételt ez alól azok a táblázatok képeznek, amelyek olyan állapotot mutatnak be, amikor még 

Horvátországot is a Nyugat-Balkánhoz sorolták (Chatzigiagkou 2010). 

37 A táblázatban Koszovó területe 10.887 négyzetkilométernyi, ami a nemzetközi közösség által részben, de  

többségében elfogadott terület, nem egyezik meg a szerb statisztikai kimutatásokban szereplő 10.910 km
2
-rel. 
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magára jugoszlávként, Horvátországban ugyanez az arány 8,2% volt, éppen ez az érték 

volt jellemző Vajdaságban is (Sekulic et al. 1994). 

Úgy gondolnánk, hogy a jugoszláv identitás vállalása Szerbiára lenne a leginkább 

jellemző, lévén a jugoszláv időszakban a szövetség legerősebb állama volt (Colovic 2002), 

ott azonban mindössze a lakosság 4,8%-a vallotta magát jugoszlávnak. Általában a 

fiatalabb korosztályba tartozó, diplomával rendelkező, vegyes házasságban élő, urbánus 

területen lakók voltak felülreprezentálva ebben a kategóriában a népszámlálásokkor (ez 

egyfajta tudományos-történelmi belátáson, a dialektikus szemlélet érvényesülésén is 

alapulhatott), ezen kívül a pártfunkcionáriusok is előszeretettel sorolták magukat a 

jugoszlávok táborába, ennek nyilván profánabb okai voltak (Sekulic et al. 1994). 

Érdekes módon mégis jugoszlávnak titulálják magukat a szerbek, amikor saját 

„Trianonjukként” élik meg Kis-Szerbia létrejöttét. Mindezt alátámasztja az a tény, hogy a 

nagy jugoszláv állam területének 30,2%-át teszi ki a mai Szerbia, valamint a hajdani 

lakosság 31,5%-a él itt. Az előbbi adat kísértetiesen hasonlít a magyarországi 

veszteségekre, az utóbbi kevésbé.
38

 Nyilvánvaló, hogy más történelmi háttere van a két 

esetnek, mégis elgondolkodtató azonban, hogy milyen hűen írja a „lineáris nacionalizmus” 

fogalma a fenti adatokból kibontható magatartást, amely csakis a területi és demográfiai 

adatok alapján méri meg egy nemzet értékét (A. Sajti 1995).  

Bosznia-Hercegovina esetében rendkívül bonyolult területi, etnikai és vallási összetételű, 

mesterségesen létrehozott és fenntartott államról van szó. A központi állam, Bosznia-

Hercegovina határain belül két, egymástól szinte teljesen elszigetelt területi entitás terül el, 

a Brčkói Körzetről pedig nem is ejtünk szót. A bosnyák és horvát lakosság nagy része a 

Bosznia-Hercegovinai Föderáció tíz kantonjában él, míg a boszniai Szerb Köztársaság 

alkotja a másik egységet. A két „államon” belül teljesen más a közigazgatási rendszer és a 

bürokrácia felépítése, sőt a két terület külön hadsereggel is rendelkezik, a központi 

államnak azonban nem lehet hadereje. Jellemző a vázolt intézményrendszer 

működésképtelenségére, hogy sok esetben a végső és legfőbb döntéseket a nemzetközi 

közösség által kinevezett főmegbízott hozza meg, mert a központi államnak önmaga 

fenntartásához nincs elég erős jogosítványa. 

Folyamatos polémia jellemzi a szakirodalmat azt illetően, hogy lehet-e egyáltalán önállóan 

bosnyák nemzetről beszélni. Általánosan az a kép elfogadott, hogy a muszlim vallású, 

szláv anyanyelvűeket automatikusan a bosnyákok közé soroljuk. Árnyalja viszont a képet 

                                                           
38 Saját számítások a CIA World Factbook online adatbázisa alapján. 
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az, hogy az önálló középkori bosnyák keresztény egyház képviselői is meg-megjelennek 

újra a társadalmi életben, másfelől pedig a horvátok és a szerbek is – akik majdnem azonos 

nyelvet beszélnek, de előbbiek katolikusok, utóbbiak dominánsan ortodoxok – azon 

vitáznak, hogy a bosnyákokban iszlamizált szerbeket vagy horvátokat „tisztelhetünk”-e 

(Farkas 2006). 

Koszovó 2008. február 17-én kiáltotta ki függetlenségét, ezt azonban a nyugat-balkáni 

bővítési folyamatban résztvevő országok közül nemcsak Szerbia, hanem öt EU-tag sem 

ismerte el (Ciprus, Görögország, Románia, Spanyolország és Szlovákia), ez utóbbi öt 

ország minden bizonnyal területi integritását érzi veszélyben a kérdéssel összefüggésben. 

Koszovó rendelkezik a legélesebb nemzetiségi problémákkal az albán és az északi 

„őshonosabb” szerb lakosság miatt. Ráadásul a Nagy-Albánia iránti romantikus 

vágyakozás tovább borzolja a felek kedélyeit, mert az Ahtisaari-terv értelmében nem 

egyesülhet Dél-Koszovó Albániával, miközben a lakosság egy része ezt Albániában és 

Koszovóban is támogatná, a koszovói politikai elit és értelmiség viszont erősen ellenzi 

(Kostovicova 2005). 

A nemzetközi szervezetekben Macedónia hivatalos elnevezése FYROM (Former Yugoslav 

Republic of Macedonia), magyarul Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság. Erre a 

megkülönböztetésre azért van szükség, mert Görögország félti területi integritását arra 

hivatkozva, hogy egy észak-görögországi tartomány is csaknem teljesen ugyanezt az 

elnevezést viseli (Makedóniáról van szó).  

A macedónokról kis túlzással azt lehet állítani, hogy a huszadik század elejéig nem tudták, 

hogy így nevezik magukat, egyszerűen bolgárnak tartotta magát a többség. A jugoszláv 

hatóságok mindent megtettek a macedón identitás kialakításért (Danforth 1993). 1944-ben 

megalkották a macedón irodalmi nyelvet, alapja a dél-nyugati bolgár nyelvjáráscsoport 

bitolai nyelvjárása lett: ez állt a legtávolabb mind a szerb, mint a bolgár irodalmi nyelvtől. 

1945-ben megszerkesztették az új macedón ábécét és helyesírást, a szerb ábécé és 

helyesírás alapelvei alapján. A macedón irodalmi nyelvet megtisztították az idegen 

szavaktól, helyükre olyan szavakat téve, melyek nem szerepeltek a bolgár irodalmi 

nyelvben. Ennek ellenére a bolgár irodalmi nyelv és a macedón irodalmi nyelv szókincse 

még ma is közel azonos (Graan 2010). 

A külső szemlélő számára egységesnek tűnhet Albánia, amely különleges szerepet játszik a 

Balkán-félsziget legújabb kori történelmében. E nemzet lélekszáma – melynek két nagy 

etnikai és nyelvi csoportja a toszk és a geg közösség – a huszadik század egészében 

dinamikusan növekedett, azt lehet mondani, hogy ebben az időszakban élték meg saját 
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népességrobbanásukat. A gyorsabb népességdinamika napjainkban is tart, ez a folyamat 

eredményezte például azt, hogy néhány évtized alatt Koszovó lakosságán belül majdnem 

90%-ra nőtt az albánok aránya. A toszkok és a gegek azonban nemcsak szállásterületükben 

és megnevezésükben térnek el egymástól, ugyanis az északi gegek egészen az elmúlt 

évszázad közepéig megőrizték törzsi és klán struktúrájukat, amely a társadalmi 

szerveződés alapja (Illés 2010b). Nagycsaládi közösségben éltek együtt és e 

nagycsaládokból több alkotott egy klánt, aki egyben közösség vezetője volt. A vér, a 

leszármazás alapján szerveződő társadalomba idegenek nem vagy csak nagyon nehezen 

tagolódhattak be, ebből következően ez a struktúra igen zárt volt és a külvilággal is alig 

érintkezett. Az erről a vidékről elszármazó migránsok mind a mai napig tartják a 

kapcsolatot az otthoni klán tagjaival, anyagi juttatásban is részesítve őket (Neofotistos 

2010). 

A toszkok az albán szállásterületek déli részén éltek. Inkább feudális jellegű viszonyok 

jellemezték a huszadik század elején a társadalmi szerkezetüket. A vagyoni és társadalmi 

különbségek napjainkban is jellemzően ebben a csoportban a nagyobbak, ugyanakkor nem 

jellemző ez annyira a nemek közti differenciákra. A külföldön élő nagyszámú albán 

emigráns jelentős része toszkokból áll, az EU-s integráció főbb szószólói és a nagyvárosi 

elit jelentős része ebből az etnikai csoportból került ki (Illés 2010b). 

A fejlődéstörténeti örökséghez hozzátartozik az is, hogy folyamatosan „birodalomváltó 

térként” funkcionált a Balkán félsziget a történelem folyamán (Hajdú 2010b). Mindez 

nagyon sok háborúval járt, amely az ipari fejlődéshez szükséges tőke számára 

kockázatossá tette a területet. Ez azt vonta magával, hogy nem ment végbe az iparosodás a 

belső területeken, ahol mindezek mögött természetesen földrajzi okok is meghúzódtak. Ez 

megnehezíti a posztindusztriális társadalmi berendezkedéshez való alkalmazkodást is, 

amely modell az EU nagy területén ma már meghatározó. Egy sajátos háborús életforma is 

kialakult a társadalomban, melyet a következőképpen jellemezhetnénk: „Ha nem lenne ez a 

háború – állítja az egyik Urakalo – talán ruhánk sem volna! Bennünket most a hadsereg 

öltöztet, barátom, s mi mindig is az uniformist kedveltük a legjobban minden öltözék 

közül… A háború előtt – meséli az Urakalo – az ébresztőóra volt a leggyűlöletesebb tárgy 

a házban, mert kíméletlenül csörgött hajnalok hajnalán, hogy szolgai vagy bérmunkába 

kergesse az embereket, amit minden nemes lelkű ember gyűlöl” (Popov 2002 28.). 

Mindebből látható, hogy a technokrata módon értelmezett társadalmi fejlődés – mely a 

főáramú közgazdaságtan, sajnos a főáramú szociológia szinte kizárólagosnak tartott 

fejlődési útja – nem kedvelt modell a – semmiképpen sem kívánatos – háborús életforma 
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viselői számára. Ez az életforma és viselkedésforma pedig nem számít múltnak, ma is sok 

esetben hasonló problémákkal néznek szembe a balkáni térségben. 

Érdekes tanulmány született annak feltárására, hogy egyes politikai elitek milyen módon 

tudják kihasználni a relatíve szegény, de ideológiailag hűséges társadalmi csoportok 

elköteleződését. A szerbek és horvátok 1990 és 1995 közti szembenállása, végleges 

szakítása visszavezethető az egységes jugoszláv állam utolsó évtizedében bevett szokásra. 

Ez abban nyilvánult meg, hogy a horvát és szerb politikai elit tagjai a nemzeti szolidaritást 

ösztönző anyagi és ideológiai eszközökkel igyekeztek egy nemzeti identitásképet 

kialakítani (Colovic 2002). Ezek a ténykedések azonban visszájukra fordultak, mert 

általános – a történelem tanulmányozása során több példát is hoz a szerzőpár erre – 

tendencia, hogy háborús konfliktusok idején az ilyen – a társadalmi tudattalanba ágyazott – 

politikai üzenetek a katonai vezetők és állambiztonsági káderek kezére játszanak. 

Visszavonhatatlannak lehet minősíteni akár hosszabb távon is az efféle ösztönzők (a 

szerzők megfogalmazása szerint: solidary incentive) káros hatásait (Duffy – Lindstrom 

2002). 

A fentebb vázolt helyzetképből látható, hogy egyenként is nagyon problémás országokról 

beszélhetünk, ahol halmozottan jelentkeznek társadalmi problémák. Arról pedig szó sem 

esett, hogy a legutóbbi délszláv háború az egyes országokat milyen módon érintette és 

mennyire elmérgesedtek az etnikai ellentétek. Inkább azokra a problémákra 

összpontosítottam, amelyek az egyes térségbeli nemzetek identitásválságaival 

kapcsolatosak. Nehéz elképzelni, hogy ezek az országok az EU normáihoz 

alkalmazkodnak, főleg úgy, hogy mai kiterjedésében sem túlzottan erős a kohézió az 

Unióban. 

5.3. Az EU érdekei a Nyugat-Balkán és Szerbia integrálásában 

A disszertációnak ebben a fejezetében azt tekintem át, hogy milyen érdekek vezérlik az 

Európai Uniót a Nyugat-Balkán és Szerbia integrálásában. A szakirodalomban általános az 

egyetértés abban, hogy a GDP vagy az export volumene alapján a Nyugat-Balkán 

gazdasági jelentősége nemcsak globális szinten, hanem Európában is csekély. Ugyanakkor 

az alacsony munkaerőköltség és a privatizáció potenciális és tényleges gazdasági előnyöket 

hordozhat külföldi befektetők számára.  
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A Nyugat-Balkánt gazdasági szempontból elmaradott országok alkotják (Kádár 2008). A 

hat ország összlakossága 21 millió fő, a világ összes népességéhez, 7,25 milliárd39 főhöz 

viszonyítva igen csekély, annak mindössze 0,30 százalékát teszi ki. 2013-ban a világ 

össztermeléséből 0,23 százalékkal részesedett a régió, ez sem jelentős potenciál. A 2006-ös 

adatok alapján a világexport 0,5 százaléka származott a Romániát és Bulgáriát is 

tartalmazó térségből. Az egy főre jutó GDP szintje a térség összes országa esetében az 

Európai Unió 15 régi tagállama átlagának 20 százalékát sem éri el.  

Az országok legfontosabb gazdasági előnyeként az alacsony munkabéreket szokták 

említeni, ami a külföldi működőtőke számára teheti vonzóvá a térséget. A tényadatok arról 

tanúskodnak, hogy az új évezredben kezdi felfedezni a külföldi tőke a térséget. Leginkább 

a szomszédos országok befektetői jelennek meg. A 2000 utáni időszakban mindegyik 

országban nőtt az oda áramló működőtőke volumene. Ennek ellenére jelentéktelen a térség 

világviszonylatban, mert az összes működőtőke-áramlásnak mindössze 0,65%-át tette ki a 

nyugat-balkáni államokba irányuló 2008-ban (Pintér 2011). 

Az Európai Uniónak elemi érdeke a térség stabilitása. Ellentmondásos helyzet lenne, ha a 

Nyugat-Balkán az EU-tól teljesen elszigetelt régióként, gazdasági szempontból és a 

társadalmi szerkezet alapján fejletlen maradna. Az Európai Unió mindig is hangsúlyozta, 

hogy az integrálódást az országok egymás közti viszonyainak rendezésén, valamint azok 

együttműködésén keresztül képzeli el. Különösen a régióval határos EU-tagországok 

(Magyarország, Bulgária, Románia és Görögország), de Szlovénia, Olaszország, Ausztria 

és Németország hosszú távú érdeke a Nyugat-Balkán államainak integrálása. Ők 

testközelből szembesülnek azokkal az állapotokkal, amelyek a térséget fojtogatják, s 

amelyek hatása, illetve következménye a nagyarányú migráció, beleértve az EU-ba történő 

legális és illegális bevándorlást.  

A politikai instabilitásnak rendkívül bonyolult az oksági rendszere. Egy ilyen etnikailag 

rendkívül sokszínű térségben, ahol az etnikai tisztogatások emléke még mindig élénken él 

az emberek emlékezetében, a kisebbségek helyzetének rendezésében rejlik a megoldás. A 

kisebbségek védelmének megteremtésekor felmerülhet a kérdés, hogy megoldott-e 

egyáltalán ez a probléma az Európai Unióban, mert csak így várható el, hogy hiteles 

döntnökként ismerjék el a Balkánon. A kisebbségvédelem nem része a közösségi 

vívmányoknak (Tabajdi 2007, 50). 

                                                           
39 A népesedési adatok forrása a CIA World Factbook 2015-ös becslése. 
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Az EU érdekrendszerének lényeges eleme a politikai demonstrációs hatás. A Nyugat-

Balkánt alkotó hét országban majdnem 7 millió muszlim hitű ember él, ez a térség 

lakosságának csaknem 30%-át jelenti. Ezeknek az országoknak az EU-ba történő sikeres 

integrálása azt bizonyítaná, hogy nemcsak a görög-zsidó-keresztény kultúrkör tagjai 

lehetnek az integráció részesei, hanem egyéb kultúrkörből származók is. Nem hagyható 

természetesen figyelmen kívül, hogy jelenleg is több millió muszlim ember él már az EU 

nyugat-európai országaiban, Franciaországban és Németországban együttvéve körülbelül 

annyian, mint a Nyugat-Balkánon. A Nyugat-Balkán országaiban élő muszlim lakosság 

azonban többnyire államalkotó, míg a nyugat-európai országokban kisebbségként vannak 

jelen. A balkáni iszlám emberek integrációja szimbolikus jelentőséggel bírna Törökország 

európai uniós csatlakozása számára is (Horváth 2007). 

A Koszovóban alkalmazott konfliktuskezelési minták és rendezési modellek a Nyugat-

Balkánon is túlmutathatnak, mert olyan vitákban és konfliktusokban is felhasználhatja őket 

az EU, mint például az európai szomszédsági politika hatókörébe tartozó moldovai 

Dnyeszter-melléki, a grúziai, az abháziai és dél-oszétiai válsággóc. Ezért a balkáni 

rendezés kimenetele kül- és biztonságpolitikai szempontból is igen jelentős lehet (Ágh 

2006). 

Az EU biztonságpolitikai érdekeltségéhez kapcsolható az, hogy a tágan értelmezett Balkán, 

főleg annak keleti része Törökország révén, egyfajta felvonulási területként is felfogható 

(Kádár 2008). Három fontosabb világpolitikai feszültséggócpont közvetlen közelségéről 

van szó: a Kaukázus térsége, a Közel-Kelet, valamint Irán. Egyik sem oldható meg 

rövidtávon, ezért a térség stratégiai értelemben felértékelődhet az Egyesült Államok és 

Oroszország számára is. Ennek a stratégiai és geopolitikai szempontból fontos területnek a 

stabilizálásához járulhat hozzá közvetve az EU nyugat-balkáni szerepvállalása. Ez 

egyébként az EU globális világgazdasági és politikai törekvéseibe is beleillik.  

A Nyugat-Balkán országainak az EU-ba történő felvétele választ adhatna azokra a 

kritikákra, amelyek szerint az Európai Unió elérte, vagy megközelítette földrajzi 

abszorpciós képességének határát. Mindössze 25 millió fő lakosságú régió befogadásáról 

van szó, ami nagyobb gazdasági terhek vállalása nélkül megoldható, pénzügyi 

szempontból nem veszélyeztetné az EU működését (Huszka 2006). 

A Nyugat-Balkán integrálása azt Európai Unióba a Gazdasági és Monetáris Unió 

bővítéséhez, pontosabban az euró használatának intézményesítéséhez, az euró-blokk 

gyarapodásához is kapcsolható. Az euró-blokk horizontális bővülése az eddigi gyakorlat 

szerint történhetett a közös pénz egyoldalú bevezetésével is a nem EU-tagok esetében. 
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Koszovóban és Montenegróban az euró de facto hivatalos pénz. A két jugoszláv utódállam 

az EK-val kötött szerződés nélkül a német márka megszűnése után döntött az euró 

bevezetéséről. A többi nyugat-balkáni államnak teljesítenie kell a Maastrichti 

Szerződésben rögzített konvergencia-kritériumokat ahhoz, hogy EU-tagként 

csatlakozhassanak a GMU-hoz, illetve ettől elválaszthatatlanul bevezethessék az eurót 

(Bechev 2012). 

Összefoglalásként megállapítható, hogy a Nyugat-Balkán integrálásában az EU elsősorban 

a politikai stabilitás megteremtése, nem pedig számszerűsíthető rövid távú gazdasági 

előnyök miatt érdekelt. Az Európai Unió érdekei geopolitikai indíttatásúak, legfőbb célja a 

térség politikai és gazdasági stabilizálása. Kérdés, hogy a kisebbségvédelmi rendszerrel 

nem rendelkező Európai Unió meg tudja-e oldani az etnikai és vallási értelemben is 

rendkívül színes Nyugat-Balkán konfliktusait. Ugyanakkor a nemzetközi 

összehasonlításban alacsony munkaerőköltségek és a privatizáció megfelelő jogi-

intézményi feltételek megléte esetén, hosszabb távon a Nyugat-Balkánt a külföldi 

működőtőke-befektetések számára vonzóvá teheti. 

5.4. A Nyugat-Balkán érdekei az EU-csatlakozásban 

Amíg az EU érdekei politikai természetűek és a politikai stabilitással kapcsolatosak, addig 

a Nyugat-Balkán országainak40 érdekeltsége az Európai Unióhoz történő integrálódásban 

inkább gazdasági jellegűek. A térség legtöbb országa számára az EU által rendelkezésre 

bocsátott vissza nem térítendő források és a nemzetközi szervezetektől kapott hitelek a 

túlélés legfontosabb eszközei, nélkülük Bosznia-Hercegovina és Koszovó összeomlana.  

Az utóbbi évtized második felében a régió országai kereskedelmének kétharmada az EU 

tagállamaival bonyolódott. A Nyugat-Balkán országaiból származó áruk és szolgáltatások 

súlya azonban jelentéktelen az EU importjában. A térség országainak érdekében áll a 

piacgazdaságba való zökkenőmentes átmenet is. Az EU egységes piacába való fokozatos 

integrálódás ezt támogatja. Ez a két tényező szorosan összekapcsolódik egymással.  

A Nyugat-Balkán országai számára a külgazdasági partnerválasztás oldaláról az Európai 

Unióhoz való csatlakozás az egyetlen lehetőség, más hosszú távú opció nemigen van. Az 

Oroszország felé történő orientáció mára a múlté. Egyedül Szerbiában van számottevőbb 

                                                           
40 Jogosan felvetődhet a kérdés, hogy pontosan az érdekeket tárgyaló alfejezetek előtt arra mutattam rá: a  

nyugat-balkáni országok rendkívül heterogénnek tekinthetőek. Ennek következtében pedig nagyfokú 

egyszerűsítésnek tűnik ezeket az országokat egy kalap alá véve olyan érdekeket meghatározni, melyek 

konkrétan Szerbia integrációs pályájára gyakorolnak hatást. Az érdekek tényezőinek összeállításakor olyan 

tényezők beemelésére törekedtem, amelyek kellően általánosak ahhoz, hogy mindegyik szóban forgó államra 

igazak legyenek. 
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lehetőség a kapcsolatok fejlesztésére Oroszországgal, de annak intenzitása várhatóan nem 

éri el a korábbi évek szintjét. Ugyanakkor az Európai Uniónak is érdeke, hogy a jó 

kapcsolat megmaradjon a két szláv ország között, mert energiafüggősége miatt 

Oroszország kiemelt stratégiai fontossággal bír az Európai Unió számára. 

A gazdasági felzárkózás iránti vágy a Nyugat-Balkán államainak legfontosabb érdeke. A 

jövőben mindenképpen el kell érni, hogy a szóban forgó országok ne kizárólag a 

támogatások összegétől tegyék függővé a gazdasági felzárkózás jövőbeli lehetőségeit. A 

támogatásoknak inkább azt kellene előmozdítaniuk, hogy önmagukról gondoskodni tudó, 

az önálló nemzetállami létre és fenntartható gazdasági fejlődésre képes országok jöjjenek 

létre a térségben. Az IPA-rendszerben bekövetkezett változtatások közül az, hogy a 

potenciális tagjelölt országok esetén az intézményépítés területére koncentrálják a 

forrásokat, hosszútávon ezt a célt szolgálhatja (Pintér 2011). 

A régió országai számára viszonylag új helyzet az önálló nemzetállami lét, történelmük 

során ugyanis hosszú időn keresztül mindig egyfajta „Ordnungsmacht”, azaz egy 

„rendteremtő” külső hatalom alárendeltségében éltek. Ezek az országok minden bizonnyal 

képesek lesznek függetlenségük pozitív hatásit kiaknázni. Az EU modern értelemben vett 

külső orientációs pontként, fegyelmező erőként is felfogható, mert a demokratikus értékek 

terjesztése, az „európaizáció” az EU külgazdasági politikájának fontos eleme (Anastasakis 

2005). A két fél érdekeit foglalja össze a 6. táblázat. 

6. táblázat: Az EU és a Nyugat-Balkán érdekei a csatlakozási tárgyalásokon 

A Nyugat-Balkán érdekei Az EU érdekei 

Inkább gazdasági jellegű érdekek. 
Inkább politikai jellegű, stabilizációt 

célzó érdekek. 

Gazdasági felzárkózás. Stabil közvetlen szomszédság. 

Versenyképesség erősödése. Más kultúrkörbe tartozók integrációja. 

Stabilizáció. 
Geopolitikai, világpolitikai pozíciók 

erősödése. 

Új értelemben vett külső orientációs 

pont, fegyelmező erő. 
"Bővítési fáradtság" leküzdése. 

Piaci alkupozíciók erősödése. 
Későbbiekben jelentkező gazdasági 

előnyök, új piacok. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A régió országai számára viszonylag új helyzet az önálló nemzetállami lét, történelmük 

során ugyanis hosszú időn keresztül mindig egyfajta „Ordnungsmacht”, azaz egy 

„rendteremtő” külső hatalom alárendeltségében éltek. Ezek az országok minden bizonnyal 

képesek lesznek függetlenségük pozitív hatásit kiaknázni. Az EU modern értelemben vett 

külső orientációs pontként, fegyelmező erőként is felfogható, mert a demokratikus értékek 

terjesztése, az „európaizáció” az EU külgazdasági politikájának fontos eleme (Anastasakis 

2005). 

Akár az érdekérvényesítéssel foglalkozó elméleti irányzatok, akár a konstruktivizmus és az 

intézményelvű megközelítés elméleti megállapításait vesszük alapul, arra a következtetésre 

juthatunk, hogy bizonyos fokig el kell jutni az fentebb vázolt nagyobb léptékű érdekek 

tekintetében is az egymáshoz való közeledéshez. Amennyiben országokra lebontva is 

vizsgálnánk az érdekek szembeállítását, még összetettebb kép tárulna elénk, még nehezebb 

probléma elé állítva ezzel a bővítéssel foglalkozó teoretikusokat és szakembereket. 

5.5. A Nyugat-Balkán és az Európai Unió közötti kapcsolatok 

intézményesülésének előzményei 

Mielőtt a Szerbia és az EU közötti kapcsolatok részletes tárgyalására kitérnék, 

szükségesnek tartom a Nyugat-Balkán és az EU közötti intézményes kapcsolatok 

bemutatását. Az 1995 novemberében az amerikai kezdeményezésre az USA-beli 

Daytonban született békemegállapodás véget vetett az évekig tartó balkáni háborúnak 

(Bayer 2007). Ebben a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság elismerte Bosznia-Hercegovina, 

Horvátország, valamint Szlovénia, függetlenségét. A megállapodással az Európai Unió 

tagországai és az Egyesült Államok együttesen próbálta stabilizálni a régiót. Ezt követően 

1996 novemberében jött létre a Délkelet-európai Együttműködési Kezdeményezés 

(Southeast European Coopertive Initiative – SECI) az Európai Közösség, az Egyesült 

Államok és az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága közreműködésével, Albánia, Bosznia-

Hercegovina, Horvátország, Macedónia, Bulgária, Görögország, Magyarország, Moldova, 

Románia, Szlovénia és Törökország részvételével (Juncos 2005).  

A kezdeményezés infrastrukturális fejlesztéseket, a kis- és középvállalkozások 

támogatását, valamint a külföldi tőke beáramlásának elősegítését tűzte ki fő célként. A 

régión belüli és a határokon átnyúló együttműködést a béke és stabilizáció legfőbb 

előmozdítójának tekintették. Magyar vonatkozás, hogy az úgynevezett Szegedi Folyamat a 

magyar külpolitika – későbbi megítélés szerint sikeres – kezdeményezése volt az 1990-es 

évek délszláv háborújában érintett országok politikai stabilizálásának és 
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demokratizálásának megindítása az önkormányzatok erősítésével, a régión belüli és 

határmenti kapcsolatok és együttműködés fejlesztésével (Petheő 2009). A régión belüli 

együttműködés ösztönzése később is fontos volt, mert szorosan illeszkedett az EU 

regionális megközelítésének koncepciójába, amely szerint a régió nem integrálódhatott 

gyorsabban az Európai Unióba, mint ahogy regionális integrálódása haladt (Gligorov 

1999). 

A Délkelet-európai Együttműködési Megállapodást követte az 1997 áprilisában az Európai 

Unió Tanácsa által kezdeményezett regionális megközelítés, amely a volt Jugoszlávia 

utódállamai
41

 (Szlovénia kivételével) és Albánia számára szorgalmazta a bilaterális 

kapcsolatok fejlesztését és vázolta az EU lehetséges jövőbeni szerepét.
42

 Bár a Nyugat-

Balkán kifejezés mint politikai fogalom nem szerepel benne, ez az első eset, amikor az EU 

az országcsoportot egy régióként kezelte (Uvalic 2009).  

A koszovói válság azonban megtörte a folyamatot. Emiatt dolgozták ki a Délkelet-európai 

Stabilitási Paktumot (Stability Pact for South Eastern Europe - SPSE), amelyet 1999. 

június 10-én fogadtak el Kölnben.
 

A paktum által előirányzott programban európai 

országok mellett Európán kívüli gazdasági hatalmak, nemzetközi szervezetek és pénzügyi 

intézmények vettek részt.
43

 Hangsúlyos szerepet kapott a dokumentumban a demokratikus 

értékek elfogadása, az emberi jogok tiszteletben tartása, a gazdasági felzárkózás, a 

regionális együttműködés, az európai integráció (Vucetic 2001). Az eredeti elképzelések 

szerint a Délkelet-európai Stabilitási Paktum fogta volna át az Európai Unió egész nyugat-

balkáni politikáját, tényleges szerepe azonban kisebb volt, illetve helyette fokozatosan a 

stabilizációs és társulási folyamat (STF) – angolul Stabilisation and Association Process – 

SAP – került előtérbe, amiről később lesz szó (Phinnemore 2003). A stabilitási egyezmény 

2006. évi Belgrádban megrendezett regionális kerekasztala átmeneti tervet hagyott jóvá a 

stabilitási egyezmény 2008 elejére történő fokozatos megszüntetéséről, és ehhez 

kapcsolódóan a regionális együttműködésért való felelősség áttételét a délkelet-európai 

együttműködési folyamatra épülő, a Nyugat-Balkán országai által irányított regionális 

                                                           
41 1997-ben az utódállamok: Jugoszláv Szövetségi Köztársaság, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, 

Macedónia. 

42 Az EU későbbi szerepének két legfontosabb motívuma az európai értékeken nyugvó demokratikus 

államrend és béke megvalósításának előmozdítása a térségben és a gazdasági modellváltás külső koordinátori 

szerepének betöltése. 

43 Az egyezmény aláírói: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, JSZK, Macedónia, 

Moldova, Románia, az EU akkori 15 tagja, az Európai Bizottság, Japán, Amerikai Egyesült Államok, 

Kanada, Oroszország, Törökország, Norvégia, Svájc, ENSZ, EBESZ, NATO, OECD, Európa Tanács, 

Világbank, Nemzetközi Valutaalap, EBRD, Európai Beruházási Bank, CEB. 
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keretbe. Egyrészt a stabilitási egyezmény, másrészt a délkelet-európai együttműködési 

folyamat keretében részt vevő délkelet-európai országok megkezdték – a Bizottság és más 

partnerek támogatásával – a Regionális Együttműködési Tanács44 létrehozását, és 

meghatározták annak kapcsolatát a délkelet-európai együttműködési folyamattal. 2008-ban 

a Regionális Együttműködési Tanács vett át a Délkelet-európai Stabilitási Paktum szerepét. 

Az 1990-es évek végére nyilvánvalóvá vált, hogy a Nyugat-Balkán olyan mértékű háborús, 

migrációs, bűnözési, gazdasági és világpolitikai kockázatokkal veszélyezteti az Európai 

Uniót, hogy csakis az EU-tagság kilátásba helyezése teremtheti meg a békét és az 

együttműködést a térségben (Füzes 2006). Közrejátszott ebben az is, hogy nagyszámú jel 

szerint az USA érdekeltsége a rendezésben gyengült, miközben az akkor világpolitikailag 

igencsak passzív Oroszország kezdett aktivizálódni. E felismerés hatására dolgozta ki az 

Európai Bizottság a stabilizációs és társulási folyamatot. Ezt a koncepciót 1999 júniusában, 

Kölnben alapozták meg az EU tagállamai, az EiT-csúcsértekezleten, ugyanekkor már 

Nyugat-Balkánként hivatkoztak a szóban forgó országokra (Cologne European Council45 

1999). Ezt követte az 1999 decemberében Helsinkiben tartott európai tanácsi csúcs, amikor 

továbbfejlesztették a bővítési rendszert (Helsinki European Council 1999). Ezen a csúcson 

választották le és kezelték külön a továbbiakban a Balkán-félsziget keleti részén 

elhelyezkedő Romániát és Bulgáriát, utat nyitva ezzel későbbi – a nyugat-balkániakhoz 

képest persze korábbi – EU-csatlakozásukhoz. 

Az integrációs folyamatokat az Európai Tanács és az Európai Bizottság csúcsértekezletein 

elfogadott állásfoglalások, következtetések, nyilatkozatok erősítették meg, a kölni 

értekezlettől kezdve az Európai Tanácsnak a nyugat-balkáni bővítés szempontjából három 

meghatározó csúcstalálkozóját kell kiemelni. Ezek időrendi sorrendben a következők: a 

feirai, a zágrábi és a thesszaloniki.  

A Nyugat-Balkán országainak támogatásában, külső fejlesztési irányításában ettől kezdve 

az EU játssza a meghatározó szerepet, a korábbi megállapodásokban részt vevő többi 

politikai nagyhatalom (elsősorban az Egyesült Államok és Oroszország) már nem vállalt 

szerepet az országcsoport stabilitásának megteremtésében, az ezt követő európai tanácsi 

csúcsértekezleteken a résztvevő országok köre az Európai Unió tagállamaira és a nyugat-

balkáni államokra szűkült. 

                                                           
44 A Tanács működéséről bővebb információ áll rendelkezésre a szervezet internetes oldalán: 

http://www.rcc.int/home  

45 Az egyes EiT-csúcsértekezletek következtetéseinek letöltése az EiT hivatalos oldalán keresztül lehetséges. 

http://www.rcc.int/home
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A 2000. június 19-20-i feirai
46

 EiT csúcstalálkozón született meg a Nyugat-Balkán európai 

perspektívájának gondolata. Ennek értelmében az EU célja a térség politikai és gazdasági 

integrálása. Az EU nyilvánvalóvá tette, hogy azokat az országokat, amelyek részt vesznek 

a stabilizációs és társulási folyamatban, potenciális tagjelöltnek tekinti. A térség 

stabilizációja szempontjából kiemelkedő fontosságúnak tartották a demokratikus átmenet 

véghezvitelét. Az EU a regionális együttműködés elősegítése érdekében politikai 

párbeszédet kezdeményezett a nyugat-balkáni államok között (Petricusic 2005). Ezt a 

dialógust a térség és az EU között is elengedhetetlennek tartotta. Szintén e célt szolgálta a 

Nyugat-Balkán országai között létrehozandó regionális szabadkereskedelmi 

megállapodások sora. A régió és az EU között is szabadkereskedelmi övezet létrehozását 

tűzték ki célul, amelynek keretében a Közösség aszimmetrikus kereskedelmi liberalizációt 

ajánlott az ipari és mezőgazdasági cikkek tekintetében egyaránt (Santa Maria Da Feira 

European Council 2000).  

Az aszimmetria azt jelenti, hogy előbb az EU bontja le a kereskedelempolitikai 

korlátozásokat, majd időbeli késéssel a Nyugat-Balkán országai. Nagy jelentőséget 

tulajdonítottak az alapvető emberi jogok kérdésének. Konstatálták, hogy a térség eltérő 

fejlettségű országokat foglal magába, ebből következően elképzelhetőnek tartották, hogy 

más-más időpontokban csatlakozhatnak az Európai Unióhoz, mert minden ország 

felzárkózási pályáját meghatározhatták saját adottságai és feltételei. A tartós béke 

megteremtéséhez elengedhetetlennek tartották a területi viták rendezését és a kisebbségek 

jogainak tiszteletben tartását. A Macedónia megnevezésével kapcsolatban említett viták, 

Koszovó és Montenegró státuszának rendezése,
47

 valamint Bosznia-Hercegovina 

fennállásának kérdése is rendezésre várt. 

A stabilizációs és társulási folyamatban kitűzött célok elérését segítette a CARDS program 

(Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilization - Közösségi 

támogatás az újjáépítéshez, a fejlesztéshez és a stabilizációhoz), amely pénzügyi és 

technikai segítségnyújtást helyezett kilátásba a 2000 és 2006 közötti időszakra. Az EU e 

program révén kívánt hozzájárulni a kormányzati intézmények fejlesztéséhez, a 

jogalkotáshoz és a jogharmonizációhoz, azaz a potenciális tagjelölt országok joganyagának 

a közösségihez történő fokozatos közelítéséhez. 

                                                           
46 A csúcsértekezletet Portugáliában, Santa Maria da Feira városában tartották. 

47 A két állam függetlenségének lehetőségéről volt itt szó, tehát arról, hogy kiválhatnak-e a JSZK-ból. 
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A folyamat következő mérföldköve a 2000. november 24-i zágrábi csúcstalálkozó volt. 

Történelmi jelentőséggel bír, hogy ez volt az első olyan csúcstalálkozó az EU fontos 

intézményeinek történelmében, amelyet nem EU-tagállamban tartottak meg. Itt 

megerősítették a Nyugat-Balkán európai perspektíváját, ami a potenciális tagjelölti 

státuszban öltött testet. A demokratikus konszolidációt nevezték meg legfontosabb célként, 

ami a stabilizációs folyamat sikeres végrehajtásának alapja lehet. Megerősítették, hogy 

minden országot érdemei szerint fognak értékelni, a feirai csúcson kimondott differenciált 

megközelítés elve tehát továbbra is érvényes maradt. A háború utáni megbékélés, a 

jószomszédsági viszony kialakítása és a gazdasági és politikai kooperáció 

elengedhetetlenné vált a folyamat továbbfejlődése szempontjából. Ismét megerősítették a 

szabadkereskedelmi övezet létrehozásának szándékát egyrészt a Nyugat-Balkán országai, 

másrészt a Nyugat-Balkán és az Európai Unió között (European Commission 2000). Ez 

utóbbi relációban a kezdeti kereskedelmi preferenciák nyújtása után a WTO 

szabályozásának megfelelően egyenrangú partneri viszonyt kellett teremteni. 

Számszerűsítették, hogy a CARDS program 2000 és 2006 között 4,65 milliárd eurót 

juttatott az érintett országoknak a demokratikus átalakítás, a gazdasági szerkezetátalakítás 

és az intézményi reformok sikeres végrehajtásához.
  

2003. június 21-én tartották az EU-Nyugat-Balkán csúcsértekezletet Thesszalonikiben. A 

csúcsértekezlet résztvevői deklarálták, hogy a Nyugat-Balkán jövője az Európai Unióban 

képzelhető el. Ezzel kapcsolatban kiemelhető a 2003 áprilisában, Athénban aláírt 

csatlakozási szerződés (tíz közép- kelet- és dél-európai ország belépése az EU-ba) 

demonstrációs hatása. Az EU álláspontja szerint ugyanis a szerződés inspiráló volt a 

nyugat-balkáni régió országaira. E gondolat mögött az a feltételezés húzódik meg, hogy az 

EU-hoz való csatlakozás lehetősége, illetve perspektívája egyfajta horgonyként, külső 

ösztönzőként szolgál a reformok végig viteléhez, egyben külső fegyelmező erő is a 

Nyugat-Balkánon. Az Európai Unió illetékes intézményei a korábban hosszú ideig 

folytatott gyakorlattól eltérően a Nyugat-Balkán országait önállóan, egyéni teljesítményeik 

alapján kívánták értékelni, a koppenhágai felvételi kritériumok és a stabilizációs 

programban vállalt kötelezettségek teljesítése alapján. Némiképp szemben áll ezzel a 

megközelítéssel, hogy a regionális blokkszemlélet ismét előtérbe került, ennek értelmében 

pedig feltételezhetővé vált, hogy az országokat egy csoportként fogják kezelni a 

csatlakozási tárgyalások során. Ekkor már vizsgálták a térségben elsőként jelentkező 

Horvátország csatlakozási kérelmét. Új elemként a Hágai Nemzetközi Bírósággal való 

együttműködés (háborús bűnök kivizsgálása) is belépési kritériummá vált, ami a horvát 
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csatlakozási kérelemre is hatással volt. További lényeges elem a kis- és középvállalatok 

kiemelt támogatása, mert az EU véleménye szerint a KKV-k a foglalkoztatottság 

növelésének és az innovációnak lényeges forrásai. A csúcsértekezleten szorgalmazták a 

szállítási infrastruktúra fejlesztését is, ami konkrétan a transzeurópai hálózatokba
48

 történő 

bekapcsolódást jelenti (Thessaloniki European Council 2003). Ezen a csúcsértekezleten 

fogadták el a Thesszaloniki napirendet (Thessaloniki Agenda) is, amely a következőket 

tekinti kiemelt területeknek (Council of the European Union 2003): 

 További konszolidáció, a stabilizáció és a demokratikus fejlődés támogatása, a 

környező országokkal, néhány más jelentős állammal (Oroszország, USA) és a 

nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, NATO, EBESZ,
49

 Európa Tanács
50

) való jó 

kapcsolat kiépítése. 

 A Nyugat-Balkán integrálódása a kibővített stabilizációs és társulási folyamat 

keretein belül. A parlamenti kooperáció mellett az európai partnerség
51 

keretrendszerének bevezetése játszik kiemelt szerepet, amelynek kritériumai 

ellenőrzési pontokként szolgálnak, és mérhetővé teszik az EU számára az egyes 

országok teljesítményét. Így jobban meghatározható az országok pénzügyi 

segélyigény alapja. Ezáltal lehetőség nyílik az egyes országok fejlődésének 

fokozatos nyomon követésére is. Kibővített támogatási keretet biztosítanak az 

intézményépítési folyamathoz. A sikeres végrehajtást a megerősített monitoring 

(utókövetési tevékenység) szolgálja. 

 A szervezett bűnözés elleni harc, biztonságpolitikai együttműködés. 

 A gazdasági fejlődés ösztönzése, amelyben a legfontosabb motívum a gazdasági 

modellváltás, azaz a szocialista gazdasági rendszerről a piacgazdasági rendszerre 

való áttérés támogatása, a kereskedelem liberalizálása, a külföldi működő tőke 

térségbe történő vonzása és a privatizáció előmozdítása.  

 Hosszú távú megbékélés és regionális együttműködés. A béke megteremtéséhez 

rendezni kell a menekültek és áttelepítettek helyzetét. Ennek leglényegesebb eleme 

                                                           
48 A közlekedési, a távközlési és az energiahálózatok széleskörű, határokon átnyúló fejlesztését szolgáló 

programot a Maastrichti Szerződés hozta létre. 

49 Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet - Organization for Security and Co-operation in Europe 

(OSCE) 

50 Angolul Council of Europe, szervezetileg az EU-tól elkülönülő, a jogállamiság elvének, az emberi 

jogoknak és az alapvető szabadságoknak a védelmét szolgáló nemzetközi szervezet. 

51 A stabilizációs és társulási folyamat támogatására életre hívott keretrendszer, amelyben országokra szabott 

prioritásokat határoz meg az Európai Tanács a bővülési országokkal szemben. A prioritások és célkitűzések 

folyamatos teljesítését rendszeresen ellenőrzik. 



92 

 

a különböző kultúrájú társadalmi csoportok egymás iránti szolidaritása az oktatási 

rendszer fejlesztésének segítségével. 

 

Az Európai Tanács 2005. évi brüsszeli csúcstalálkozóján a korábbiakban vállalt 

kötelezettségeket megerősítették. 

5.6. A stabilizációs és társulási folyamat 

Ez a rész a stabilizációs és társulási folyamatot tekinti át részletesebben a gazdasági 

kérdésekre koncentrálva. A délkelet-európai stabilitási egyezmény alapján 1999 júniusában 

kezdődött stabilizációs és társulási folyamat a nyugat-balkáni országokra vonatkozó 

európai uniós politikai program, amely a bilaterális kapcsolatrendszer kereteit képezi. A 

folyamat a Nyugat-Balkán országainak az EU-csatlakozásáig is elvezethet, a folyamatnak 

ez a deklarált végállomása. A stabilizációs és társulási folyamat célja a politikai 

stabilizáció megvalósítása és a piacgazdaságra történő gyors áttérés, a regionális 

együttműködés elősegítése, valamint az EU-hoz történő csatlakozás. Az EU támogatást ad 

a régió országainak a közösségi vívmányok, azon belül az európai uniós jogszabályok, 

szabványok és egyéb normák és jogszabályi formát nem öltő napi gyakorlatok átvételéhez 

és alkalmazásához szükséges intézményrendszer kiépítésében. 

A stabilizációs és társulási folyamat keretében az EU egyrészt bilaterális stabilizációs és 

társulási megállapodások (STM) - angolul Stabilisation and Association Agreements, SAA 

– megkötésével kívánja szorosabbá tenni a Nyugat-Balkán országaihoz fűződő 

kapcsolatait. E megállapodások az EU-csatlakozás „előszobájaként” is értelmezhetők. 

Másodszor az EU autonóm
52

 kereskedelempolitikai intézkedésekkel, azon belül 

kereskedelempolitikai preferenciák nyújtásával ösztönzi a Nyugat-Balkán országaival 

fenntartott kereskedelmet. Harmadszor az EU pénzügyi segítséget is nyújtott és nyújt a 

Nyugat-Balkán országainak a CARDS és az azt felváltó IPA (Instrument for Pre-Accession 

Assistance – Előcsatlakozási támogatási eszköz), valamint a megújított IPA II. rendszeren 

keresztül. 

A stabilizációs és társulási megállapodások a Nyugat-Balkán országai európai uniós 

integrálódásának szerződéses alapját képezik. Ezek a szerződések a felek kölcsönös jogain 

és kötelezettségein alapulnak. A folyamat alapja a szabadkereskedelem fokozatos 

megteremtése, valamint az európai uniós jogszabályoknak és szabványoknak való 

                                                           
52 Ebben az esetben az autonóm jelző arra utal, hogy az EU saját hatáskörében megállapított 

kereskedelempolitikai preferenciákat nyújt a nyugat-balkáni országoknak. 
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megfelelés. A megállapodások központi eleme az egységes piac alapjainak a kialakítása, 

valamint a demokratikus elvek érvényre juttatása a Nyugat-Balkán országaiban. A 

kereskedelempolitikai szabályozás mellett a versenypolitika, az állami támogatások és a 

szellemi tulajdonjog védelme terén történő alkalmazkodás szintén meghatározó szerepet 

játszik a szóban forgó országok gazdasági integrálódásában. Azokon a területeken, ahol 

szerződések nem határoznak meg konkrét követelményeket a csatlakozni szándékozók 

számára, az egyes országok részletes vitákat folytatnak az EU-val és szoros együttműködés 

keretében teljesítik a követelményeket (Vértesy 2009). 

Miként arról már más összefüggésben volt szó, a legújabb bővítési szakaszban minden 

országot külön-külön, saját teljesítménye alapján értékelnek, azaz a stabilizációs és 

társulási megállapodásokat az egyes országokra „szabták”. Ennek ellenére minden 

országgal szemben ugyanazokat a formális követelmények támasztják az EU-tagság 

elnyerésére. Annak azonban nincs akadálya, hogy az egyes országok a saját maguk által 

meghatározott ütemben és szakaszolással teljesítsék a feltételeket. 

2. ábra: A stabilizációs és társulási folyamat felépítése 

 

Forrás: Saját szerkesztés az Európai Bizottság hivatalos oldala alapján 

A stabilizációs és társulási megállapodások végrehajtását speciális bizottságok és a 

Stabilizációs és Társulási Tanács53 végzi. Az egyes országok és az EU között külön-külön 

                                                           
53 Angol megnevezése: Stabilisation and Association Council, általában SA Council megnevezéssel 

hivatkoznak rá, az adott ország és az EU relációjában. Szerbia és az EU közötti relációban például 2014. 
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jönnek létre ilyen tanácsok. Ez a struktúra segíti a reformok országspecifikus 

rangsorolását, valamint a monitoring tevékenységet. 

A stabilizációs és társulási megállapodás aláírása után a reformfolyamat az abban előírt 

kötelezettségekkel összhangban zajlik. Ez a reformfolyamat rövid és hosszú távú célokat 

egyaránt tartalmaz, az ezek megvalósításhoz biztosítottak az EU részéről pénzügyi és 

technikai segítséget, valamint lehetővé teszik, hogy az Európai Unió figyelemmel 

kísérhesse a változások irányát és mértékét. 

A monitoring folyamatosságát az Európai Parlament és a tagállamok közötti 

kapcsolattartás biztosítja. Az Európai Unió a stabilizációs és társulási folyamat keretén 

belül lezajló változásokat és a fejlődés mértékét évente ún. előrehaladási jelentésekben 

(Progress Report) foglalja össze. Ezek a dokumentumok minden egyes országra 

vonatkozóan tartalmazzák a feladatok teljesítését, azok sikereit és hatásukat. 2008 

júniusában az Európai Tanács megerősítette, hogy továbbra is támogatja a Nyugat-Balkán 

államainak európai uniós integrálódását, ami továbbra is létfontosságú a térség stabilitása, 

megbékélése és jövője szempontjából. Az Európai Tanács azt is hangsúlyozta, hogy a 

potenciális tagjelölti státuszú államok akkor érhetik el a tagjelölti jogállást, amikor a 

szükséges feltételek és követelmények teljesülnek (Lőrinczné 2009a). 

A csatlakozni kívánó államokat státuszuk alapján két csoportba kehet osztani. A tagjelölt 

országok közelebb érezhetik magukat az Európai Unióhoz, jobban megfelelnek a felvételi 

feltételeteknek, azaz a koppenhágai felvételi kritériumoknak. Emellett 2007-től több 

jogcímen is forráshoz juthattak az előcsatlakozási pénzügyi eszközből, mint a potenciális 

tagjelöltek. A potenciális tagjelölt országok a Bizottság véleménye szerint kevésbé állnak 

készen a csatlakozási tárgyalások elindítására.  

A következő táblázatban a Nyugat-Balkán országait szerepeltetem a szerződéses 

kapcsolatok alapján. A teljesség kedvéért megjegyzem, hogy további két ország is 

folytatott tárgyalásokat az EU-tagságról: Törökország és Izland. Ezek az országok azonban 

közvetlenül nem a térségben találhatók, Izland ráadásul fel is függesztette a tárgyalásokat. 

Ezekből az okokból fakadóan a fentebb említett két ország nem kapott helyet a táblázatban. 

                                                                                                                                                                                

december 17-én ült össze másodszor az adott tanács, az elsőre még 2014 januárjában került sor. Ennek 

hivatalos megnevezése: Second Meeting Stabilisation and Association Council between Serbia and the EU. 

Az összegző dokumentum elérhetősége: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/146354.pdf (Letöltve: 

2015.06.24.) 

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/146354.pdf
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Szerbia a listában szereplő országok közül nem a legkorábban szerezte meg a tagjelölti 

státuszát, ebből kifolyólag a stabilizációs és társulási szerződést sem köthette meg a 

legkorábban. A szakértői vélekedések szerint azonban a listában szereplő országok közül 

Szerbia a kulcsország, legnagyobb gazdasági és politikai súlya miatt is. A viszonylagos 

késedelem legfontosabb okai között az elhúzódó autokratikus politikai uralom, a koszovói 

konfliktus, valamint a csak lassan meginduló szerb-koszovói politikai dialógus játszotta a 

meghatározó szerepet. Ebből fakadóan egyfajta megkésettség jellemzi az országot, 

Macedónia például sokkal hamarabb megkezdte az Unióhoz való közeledést, annak 

ellenére, hogy egyértelműen alacsonyabb fokon található az integrációs érettséget tekintve. 

 

7. táblázat: A Nyugat-Balkán államainak szerződéses helyzete a bővítés tekintetében 

Ország Státusz STM aláírása 
STM hatályba 

lépése 

EU-csatlakozás 

iránti kérelem 

benyújtása 

Macedónia Tagjelölt 2001.04.09. 2004.04.01. 2004.03.22. 

Albánia Tagjelölt 2006.06.12. 2009.04.01. 2009.04.28. 

Bosznia-

Hercegovina 
Potenciális tagjelölt 2008.06.16. 2015.06.01. 2016.02.15. 

Montenegró Tagjelölt 2007.10.15. 2010.05.01. 2008.12.15. 

Szerbia Tagjelölt 2008.04.29. 2013.09.01. 2009.12.22. 

Koszovó Potenciális tagjelölt 2015.10.27. 2016.04.01 Nem nyújtották be. 

Forrás: Saját szerkesztés az Európai Bizottság bővítési oldala alapján 

Koszovó vitatott státuszából fakadóan gyakorlatilag csak a potenciális tagjelölti státusszal 

rendelkezik, Bosznia-Hercegovinához hasonlóan. Utóbbi már benyújtotta a csatlakozási 

kérelmét, míg előbbi, tehát Koszovó rövid időn belül elérte saját STM-ének aláírását és 

hatályba lépését. 

Az autonóm kereskedelempolitikai intézkedések eredményeként a Nyugat-Balkán országai 

gyakorlatilag vámmentesen exportálhatják termékeiket az EU egész területére. Ennek 

köszönhetően intenzívebbé vált a kereskedelem a régió és az Európai Unió tagállamai 

között. A térségbe irányuló működőtőke növekedése is jelzi az intézkedések 

eredményességét. Az elmúlt évtized első felében évi átlagban 8 százalékkal nőtt a térség 

államainak exportja az EU-ba (Szolcsányi 2008).  
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A bővülési folyamatban a regionális dimenzió is nagy szerepet kap. A stabilizációs és 

társulási egyezmények bilaterális alapon születtek az adott ország és az EU (a Lisszaboni 

Szerződés elfogadása előtt az EK és az adott ország volt a két fél jogi értelemben) között, 

de a thesszaloniki napirend sarkalatos pontja volt a regionális kooperáció, azaz a Nyugat-

Balkán országai közötti szerződéses kapcsolatok erősítése is. Az Európai Unió konkrét 

céljai a regionális dimenzió erősítésével a következők (European Commission 2014a): 

 Az EU és a tagjelölt és potenciális tagjelölt országok közötti intézményesített 

kapcsolatrendszer alakuljon ki a Nyugat-Balkán államai között is. 

 A Nyugat-Balkán országai közötti bilaterális szabadkereskedelmi megállapodások 

keretében az áruk szabad áramlásának biztosítása a régióban. 

 A Nyugat-Balkán integrálása az európai infrastrukturális hálózatokba (szállítási és 

közlekedési infrastruktúra, energiahálózatok, határmenti együttműködés). 

 Az országok hatóságai együttműködésének ösztönzése olyan, a régió, sőt az EU 

egészének biztonságát veszélyeztető jelenségek kezelésében, mint a szervezett 

bűnözés, az illegális bevándorlás és a csempészet különböző formái. Sok területen – 

például a vízumszabályozásban – jelenthet erőlepést az említett problémák közös 

megoldása. 

 

Miként korábban arról más összefüggésben szó volt, 2008-ban a Regionális 

Együttműködési Tanács lépett a Délkelet-európai Stabilitási Egyezmény helyébe, 

regionális irányítású, független keretrendszert biztosítva az együttműködéshez. Az Európai 

Bizottság – a Tanács Főtitkárságával és az EU soros elnökségével közösen az Európai 

Unió képviseletében eljárva – tagja a Regionális Együttműködési Tanácsnak és a testület 

igazgatóságának. Ez a szerv a legfőbb végrehajtó a regionális együttműködésben. 

Gazdasági szempontból előrelépés volt a regionális együttműködésben az 1992 

decemberében aláírt és 1994 júliusában hatályba lépett Közép-európai Szabadkereskedelmi 

Megállapodás (CEFTA – Central European Free Trade Agreement), amelynek célja a 

résztvevő országok között ipari szabadkereskedelmi övezet létrehozása volt. A CEFTA az 

EU 2004. évi bővítésével azonban mindössze 4 tagúvá vált, mert csak Bulgária, 

Horvátország, Macedónia és Románia maradt meg a keretei között. Mielőtt Bulgária és 

Románia 2007-ben belépett volna az Európai Unóba, az a döntés született, hogy a CEFTA-

t a Balkán-félsziget összes többi államára is kiterjesztik, mivel ezek már egyébként is egy 

sor kétoldali szabadkereskedelmi szerződést kötöttek egymással a délkelet-európai 

http://www.rcc.int/
http://www.rcc.int/
http://www.stabilitypact.org/
http://www.stabilitypact.org/wt2/TradeCEFTA2006.asp
http://www.stabilitypact.org/wt2/TradeCEFTA2006.asp
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stabilitási egyezmény keretén belül. A CEFTA-t a megszűnéstől az EU Nyugat-Balkánnal 

szembeni külgazdasági politikája mentette meg. Az ún. CEFTA 2006 dokumentum, 

amelynek aláírására az EU közép- és kelet-európai bővítését követően került sor, 

módosította az eredeti CEFTA54 megállapodást. A CEFTA tagjai jelenleg tehát a 

következő országok: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Moldova, Montenegró, 

Szerbia és Koszovó. A CEFTA funkciói megmaradtak, de más országok alkotják, mint 

eredetileg.  

A 2005-ben aláírt Energiaközösségről szóló szerződés, amely 2006-ban lépett hatályba, 

arra hivatott, hogy újjáépítse az érintett országokban
55

 az energiahálózatokat, integrált 

energiapiacot hozzon létre, amely elősegíti a regionális energiakereskedelmet és a helyi 

energiapiac uniós integrációját, továbbá javítja az ellátásbiztonságot. 

5.7. A Nyugat-Balkánra irányuló európai uniós forrástranszfer 

A nyugat-balkáni országok számára az Európai Unió az 1990-es évek eleje óta folyósít 

pénzügyi támogatást. 1996-ig a források nyújtása mögött nem húzódott meg átgondolt 

koncepció, inkább ad-hoc jellegű segélyekről volt szó. Ebben az időszakban még a 

stabilizációs és társulási folyamat sem indult el. 1996 és 2000 között az OBNOVA
56

 

keretében nyújtott támogatást a Közösség. 1999-ben kezdődött a stabilizációs és társulási 

folyamat, ettől kezdve a CARDS program keretében történt a pénzügyi és technikai 

segítségnyújtás. Ehhez a programhoz kapcsolódtak különböző előcsatlakozási alapok: az 

ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession - Strukturális politikák 

csatlakozás előtti eszköze) és a SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture 

and rural Development – Speciális mezőgazdasági és vidékfejlesztési csatlakozási 

program). Az ISPA a környezetvédelmi és közlekedési beruházások támogatására, a 

SAPARD mezőgazdasági és vidékfejlesztési projektek támogatására jött létre. Ez a 

rendszer a 2000 és 2006 közötti költségvetési időszakban volt érvényben. A következő 

költségvetési periódusban, 2007 és 2013 között, az IPA egyesítette a CARDS programot és 

                                                           
54 A CEFTA hivatalos oldala: http://www.cefta.int  

55 Angolul Treaty Establishing the Energy Community. A Nyugat-Balkán országai mellett Moldova és 

Ukrajna is szerződő félnek számít a szerződésben, ahogyan természetesen az EU összes tagállama is. A 

szerződés által létrehozott intézmény hivatalos oldala: https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME  

56 Az OBNOVA kifejezés a megújításra utal, a program 400 millió euróval segítette a délszláv háborúban 

érintett négy országban az újjáépítési munkálatokat. A négy ország, amely részesült a támogatási keretből a 

következő: Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia és a JSZK. 

http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME
http://www.cefta.int/
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME
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az előcsatlakozási alapokat. 2014 és 2020 között pedig a megújított IPA II. elnevezésű 

eszköz által nyújtott támogatások elérhetőek. 

Az Európai Unió pénzügyi támogatási rendszerének alapkoncepcióját mindig az adott 

politikai környezet és szituáció határozta meg. Kezdetben a humanitárius segítségnyújtás 

és a szükségállapot kezelése volt a pénzügyi segélyek fő motívuma. Később az 

infrastruktúra újjáépítése, a megbékélés és a menekültek helyzetének megoldása került a 

középpontba. Az integrálódás előrehaladásával a kormányzati intézményfejlesztés és a 

jogharmonizáció finanszírozása válik meghatározóvá a források összetételében. A 

demokratikus értékek, a jogállamiság erősítése, az alapvető emberi jogok biztosítása 

szintén ebben a szakaszban került előtérbe. A megfelelő fejlettségi szint elérésével a 

fenntartható gazdasági fejlődés alapjainak a megteremtése, a szociális fejlődés biztosítása 

és strukturális reformok véghezvitele a forrástranszfer végső célja (Szolcsányi 2008).   

Az 1991 és 1999 közötti időszakban a Nyugat-Balkán országai összesen 4,4 milliárd euró 

támogatásban részesültek (Szemlér 2010). Ebben az időszakban – pontosabban 1990 és 

2000 között – a Bizottság adatai szerint Bosznia-Hercegovina jutott a legtöbb transzferhez 

több mint 2 milliárd euró értékben. Albánia 912 millió eurót, a hajdani Jugoszlávia 

területéről Szerbia és Montenegró 690 millió eurót kapott. Ez utóbbi érték azt jelenti, hogy 

alulreprezentált volt a támogatások tekintetében Szerbia és Montenegró, ami leginkább 

politikai szerepének és megítélésének köszönhető. 

8. táblázat: A Nyugat-Balkán országainak nyújtott közösségi támogatások 1990 és 

2000 között, millió euróban 

Ország 1990-1995 1996-2000 Összesen 

Albánia 363 549 912 

Bosznia-Hercegovina 495 1665 2160 

Horvátország 205 161 366 

Jugoszlávia - Szerbia és 

Montenegró 
171 519 690 

Jugoszlávia - Koszovó - 783 783 

Macedónia 97 314 411 

Regionális támogatások 98 129 227 

Összesen 1429 4120 5549 

Forrás: European Commission 2001, 17. 
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2000 és 2006 között a CARDS programban nyújtott támogatás volt a nyugat-balkáni 

országok számára a legjelentősebb külső pénzügyi forrás. Összesen közel 5,4 milliárd euró 

támogatásban részesült a régió. A CARDS program sikeres volt, mivel segítségével olyan 

modellt valósított meg az EU, amely a világ más területein is mintául szolgálhat a háború 

utáni újjáépítésben és fejlesztésben (Szolcsányi 2008). A pozitívumok mellett hátrányos 

elemei és hatásai is voltak, amelyek a következők (Szemlér 2008, 8): 

 túlzott központosítás, 

 a regionális dimenzió gyengesége, 

 a program duális végrehajtása (az Európai Bizottság és az European Agency for 

Reconstruction - EAR) együttes szerepe, 

 gyenge eredmények az intézményfejlesztés, a nemek közötti egyenlőség, a 

kisebbségi jogok és az igazságszolgáltatási reformok területén. 

9. táblázat: A CARDS program keretében a nyugat-balkáni országoknak nyújtott 

támogatások összege 2000 és 2006 között, millió euróban 

Ország 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 

Bosznia - 

Hercegovina 
90,3 105,2 71,9 63 72 49,4 51.0 502,8 

Horvátország 16,8 60 59 62 81 - - 278,8 

Macedónia 13 56,2 41,5 43,5 59 45 40 2559,8 

Szerbia és 

Montenegró 
650,3 385,5 351,6 324,3 307,9 282,5 257,5 128,5 

Átmeneti 

polgári 

közigazgatás 

10 24,5 33 32 35 36 35 128,5 

Regionális 

támogatások 
20,2 20 43,5 31,5 23 47,9 43,5 229,6 

Egyéb 141,5 118 11 17 22,5 19,7 16,1 345,8 

Makropénzügyi 

támogatások 
70 120 100 15 16 33 50 404 

Összesen 1045,7 926,9 756,4 634,8 679,9 557,7 538,6 5130,2 

Horvátország - 

pótlólagos 

előcsatlakozás 

2005-2006 

- - - - - 105 140 245 

Mindösszesen 1045,7 926,9 756,4 634,8 679,9 662,7 678,6 5385 

Forrás: European Commission 2009 
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A támogatások nem voltak teljesen transzparensek, mert voltak olyan tételek, amelyeknek 

az országokra való lebontása nem volt megoldott. A támogatások összege meglehetősen 

rapszodikusan változott, nem lehetett egységes szabályt felfedezni az évenként és 

országonként feltüntetett értékek közt. Egyes országok például az időszak elején 

részesültek nagyobb összegekben, mások inkább fokozatosan jutottak több forráshoz.  

Előbbire példa Bosznia-Hercegovina és az akkori Szerbia és Montenegró, utóbbira pedig 

Horvátország. Ezek az összegek sem a gazdasági fejlettséget, sem a népességet sem pedig 

a háborús veszteségeket nem követték teljes mértékben. Koszovó külön nem is szerepelt a 

támogatandó országok, területi entitások között, Szerbia és Montenegró allokált értékei 

vonatkoztak rá is. 

Az átláthatóság megkönnyítésére hozták létre az IPA programot. Ez egyesítette az összes 

előcsatlakozási alapot. A következő hat éves időtartamra (2007 és 2013 között) az EU 

összesen 11,5 milliárd (Szemlér 2008, 1) euró kötelezettségvállalást irányzott elő a 

Nyugat-Balkán országai és Törökország számára. A támogatások öt területen voltak 

felhasználhatók: átmeneti támogatás és intézményfejlesztés, határokon átnyúló 

együttműködés, területfejlesztés, humán erőforrás fejlesztés, vidékfejlesztés. 

10. táblázat: Az IPA-program keretében a nyugat-balkáni országoknak allokált 

összegek millió euróban kifejezve 2007 és 2013 között 

Ország 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Összesen 

Horvátország 141,3 146 151,2 153,6 156,5 155,6 93,5 997,7 

Macedónia 58,5 70,2 81,8 91,7 98 101,5 113,2 614,9 

Montenegró 31,4 32,6 34,5 33,5 34,2 34,9 34,6 235,7 

Szerbia 189,7 190,9 194,8 197,9 201,9 202,1 208,3 1385,6 

Albánia 61 73,8 81,2 94,2 94,4 94,6 95,3 594,5 

BiH 62,1 74,8 89,1 105,4 107,4 107,9 108,8 655,5 

Koszovó 68,3 184,7 106,1 67,3 68,7 68,8 71,5 635,4 

Összesen 612,3 773 738,7 743,6 761,1 765,4 725,2 5119,3 

Forrás: Saját szerkesztés European Commission 2012 6-9. alapján 

A tagjelölt országok mind az öt komponens forrásaiból részesülhettek. A potenciális 

tagjelöltek csak az első két komponens jogcímén kaphattak támogatást.  Figyelmet 
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érdemel, hogy a 78 millió lakosú Törökország is megjelent a kedvezményezett országok 

között. 

Az IPA program teljes mértékben figyelembe vette, hogy az egyes kedvezményezett 

országok milyen szoros kapcsolatban álltak az európai integrációval. Ez alól Törökország 

kivétel, amely méreteiből adódóan nem élvezte az EU ugyanolyan arányú támogatását, 

mint a többi szóban forgó ország. Horvátország esetében érthető volt a nagy összegű 

támogatás (bár a GDP-hez viszonyítva inkább alulreprezentált az ország), mert a többi 

térségbeli államhoz képest rövid időn belül az EU tagjává válhatott, fel kellett készíteni az 

európai uniós alapok forrásainak fogadására. Macedóniával szemben talán túlzott 

optimizmust táplált az EU, mert potenciális tagjelöltté válásán kívül (ami az Albániával 

való kibékülés által előidézett stabilitás eredménye) nem indokolta más, hogy az EU a 

régió többi állama elé helyezze őt. Valós veszélyforrása volt ennek a transzferstruktúrának, 

hogy lemaradhattak a potenciális tagjelöltek a felzárkózásban. Az EU megítélése szerint 

azonban minden bizonnyal fontosabb volt a forrásokat hasznosítani tudó 

intézményrendszer kiépítése, mintsem hogy például a korrupció eméssze fel a támogatásra 

szánt összegeket. A külpolitikai kiadások radikális csökkentése fényében pozitívan 

értékelhető, hogy nemcsak szinten tartás, de kismértékű forrásnövelés is tapasztalható volt 

az előző költségvetési ciklushoz viszonyítva. 

A 2014 és 2020 közötti programozási időszakra vonatkozóan az IPA-rendszer 

felülvizsgálatának, az abból levont következtetéseknek megfelelően kidolgozták az IPA II. 

rendszert, amely az eddigiekhez képest más módon allokál fejlesztési támogatásokat az 

országok számára. Az új rendszer jellemzője, hogy országokra lebontott indikatív stratégiai 

dokumentumokban57 határozzák meg a felzárkóztatási pénzeket. Minden, a bővítésben 

résztvevő állam számára alkotott az Európai Bizottság ilyen stratégiai dokumentumokat. 

Másrészt pedig egy horizontális, az összes csatlakozás-közeli országnak szánt széleskörű 

alapból is részednek az országok. Annak a dokumentumnak a megnevezése, amely a 

minden ország számára nyitott kereteket tartalmazza a több országra vonatkozó indikatív58 

stratégiai dokumentum. Ebben a következő prioritási területeket határozták meg (European 

Commission 2014c): 

 Horizontális támogatás (ebbe a fejezetbe integrálták a korábban technikai 

segítségnyújtásnak nevezett forrásfedezetet). 

 Regionális struktúrák és hálózatok. 
                                                           
57 Angolul Indicative Country Strategy Paper. 

58 Angolul Multi-Country Indicative Strategy Paper. 
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 Regionális befektetési támogatás. 

 Területi együttműködés. 

 

A támogatásoknak kifejezetten országokra való lebontása ebben a támogatási 

keretprogramban pillanatnyilag nem lehetséges, az összes országra vonatkoztatva 921, 

134,5, 1507 és 395,2 millió euró támogatás sorsáról döntenek a második, összesített 

keretben. Ez összesítve 2958,6 millió eurót jelent, ami az összesített 11,7 milliárd eurós 

keretösszeghez viszonyítva, annak több mint negyedét teszi ki. Ekkora összegre tehát az 

országok külön-külön vagy határmenti együttműködés esetében együttesen pályázhatnak. 

Ezekért a támogatásokért azonban pótlólagos pályázati teendőket kell meglépnie az egyes 

államoknak. 

11. táblázat: Az IPA II. programban a nyugat-balkáni országok és Törökország 

számára együttesen 2014 és 2020 között rendelkezésre álló keretösszegek, millió 

euróban 

Prioritási terület 2014 2015 2016 2017 
2018-

2020 
Összesen 

A. Horizontális támogatás 152 122,5 135,5 115,5 395,5 921 

TAIEX és statisztikai támogatás 20 21 20 21 59 141 

Nemzetközi szervezetek tanácsadói 

feladatai 
49 40 25 32 91 237 

Civil társadalom és média 25 5 30 5 60 125 

ERASMUS+ és ifjúsági dimenzió 33 34 35 35 110 247 

Horizontális intézkedések 25 22,5 26,5 22,5 75,5 172 

B. Regionális struktúrák és hálózatok 9 27 31 10 57,5 134,5 

C. Regionális befektetési támogatás 158,1 181,9 177,9 216,3 772,8 1507 

D. Területi együttműködés 28,9 33,6 44,6 68,6 219,5 395,2 

Összesen 348 365 390 410,4 1445,3 2958,6 

Forrás: European Commission 2014c, 28. o. 

Ahogyan a fenti táblázat59 is mutatja, jelenleg csak az A prioritási tengely részletei 

ismertek a több országra vonatkozó stratégiai dokumentumból. Az átláthatóságot nehezíti 

                                                           
59 A dolgozatban két szerkesztett táblázatban használtam szürkeárnyalatos színezést. Ennek az az oka, hogy 

az IPA II rendszerben így tudtam megkülönböztetni az azonos szinten elhelyezkedő prioritási 

keretösszegeket. A 11. táblázatban például a világosabb szürke sorok jelölik a négy prioritási területet, a 

fehér sorok pedig az A jelű prioritási terület részkomponensei. Amennyiben tehát soronként összeadjuk a 

fehér oszlopokat, az A prioritási terület értékeit kell megkapnunk. 
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ez a körülmény, ahogyan az is, hogy Törökország részesedése sem tisztázott. Az IPA II. 

rendszer fentebb ismertetett logikája miatt a kifejezetten Szerbiának szánt összegeket 

bemutató táblázatot a Szerbia és EU közötti közvetlen kapcsolatokat bemutató részben 

találhatja meg az Olvasó. 

A közösségi vívmányokhoz való alkalmazkodáshoz és a jogharmonizáció végrehajtásához 

modern és kifinomult intézményrendszerre, valamint szakmailag és politikailag semleges 

bírói hatalomra van szükség. Ezek megteremtésében játszik meghatározó szerepet az ún. 

technikai segítségnyújtás. A technikai segítségnyújtás "know-how" átadás, illetve 

közvetlen befektetések formáját ölti. Ez az eszköz a tagjelölt és potenciális tagjelölt 

országok számára egyaránt elérhető.60 Jelentős forrásokat fordítanak e célra. A technikai 

segítségnyújtás eszköze a TAIEX, a Twinning és a SIGMA. 

A TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Instrument - Technikai 

segítségnyújtási és információcsere eszköz) a technikai segítségnyújtás és az 

információcsere legfontosabb eszköze. Fő feladata a partnerországok támogatása, hogy 

jogrendszerüket minél jobban a közösségihez közelítsék. Emellett az európai uniós 

jogszabályok alkalmazását és végrehajtását is megkönnyíti. A TAIEX rövidtávra 

koncentráló, tanácsadáson alapuló eszköz az európai uniós jogszabályok átültetésének 

támogatására. Hatóköre kiterjed a tagjelöltekre, a potenciális tagjelöltekre, illetve bizonyos 

tekintetben az európai szomszédságpolitikába tartozó országokra is. Nagyban segítik a 

csatlakozni kívánó országok hivatalnokait abban, hogy megismerkedhessenek az ún. 

legjobb gyakorlatokkal (best practice), napi rutinokkal. 

A TAIEX programjainak három fő megnyilvánulási lehetőségeiről beszélhetünk, ezeknek a 

közös célja, hogy a gyorsan fölmerülő igényekhez könnyen igazított szakértői 

megoldásokat nyújtson külön formákban: 

 workshopok: ilyen műhely-konferenciákon a meghívott vagy delegált, EU-

tagországokból jött szakértők prezentálnak az adott terület szabályozási részleteiről; 

 szakértői kiküldetések: bizonyos uniós szabályozási területek átültetése, 

végrehajtása és érvényesítése céljából szakértőket küldenek a fogadó, csatlakozni 

kívánó ország adminisztrációjához; 

                                                           
60 Az alfejezet végéig olvasható szövegrész a technikai segítségnyújtás különböző formáiról szól. Az itt 

található információk elsődleges forrása az Európai Bizottság hivatalos honlapjának ide vonatkozó oldala: 

http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/taiex/index_en.htm  

http://taiex.ec.europa.eu/
http://www.sigmaweb.org/
http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/taiex/index_en.htm
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 tanulmányutak: ilyen hivatalos kiküldetések keretében a kedvezményezett, vagy 

csatlakozni kívánó ország gyakorlati szakemberei tanulmányúton vesznek részt egy 

meghatározott EU-tagállam adminisztrációjában. 

 

A TAIEX pénzügyi és humán eszközei elérhetőek a bővítésében érintett Nyugat-Balkán 

államai számára, mindezen túl azonban a szomszédsági politika bizonyos országai is 

részesedhetnek a programokból.  

A Twinning (iker-együttműködési) projektek lényege az, hogy európai uniós szakértőket 

rendelnek ki a csatlakozó, tagjelölt és potenciális tagjelölt országokba, hogy támogassák az 

egyedi projektek végrehajtását. E szakértők a kirendelt tanácsadók (Resident Twinning 

Advisor - RTA). A Twinning projektek célja közvetlen támogatás nyújtása a 

kedvezményezett országok számára az európai uniós joganyag bensővé tételéhez. A 

támogatásra kiválasztott projektek szorosan kapcsolódnak az Európai Bizottság által 

meghatározott kiemelt területekhez. 

Az OECD és az Európai Bizottság közös kezdeményezése a SIGMA (Support for 

Improvement in Governance and Management – Kormányzási és állami irányítási 

támogatási eszköz) kezdeményezés. A SIGMA program a horizontálisan meghatározott 

közpolitikai területeken nyújt segítséget az állami irányítás számára. Ilyen a közigazgatási 

reform, a közbeszerzés, a közszféra általános attitűdjének javítása, a korrupcióellenes harc, 

a külső és belső finanszírozás. Ez az eszköz szintén elérhető az európai 

szomszédságpolitika országai számára is. 

5.8. Az EU és Szerbia közötti kapcsolatrendszer fejlődésének 

legfontosabb vonásai, lépcsőfokai 

Szerbia 2012. március elsején vált az EU tagjelölt országává, ez a státusz azt jelenti, hogy 

az ország az Európai Bizottság értékelése alapján olyan állapotban van, hogy meg lehet 

kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat, a mélyebb szintű jogharmonizációs tevékenységet. 

Szerbia és az EU kapcsolatrendszere azonban nem ehhez az egy dátumhoz kötődik csak, ez 

egy korábbi fázis lezárásaként és egy új szakasz megnyitásaként értelmezhető. 

Ahogyan igaz ez a 2004-ben és 2007-ben belépett országok csatlakozási folyamataira, 

ugyanúgy jellemző Szerbiára és a nyugat-balkáni államokra is az, hogy az Unió az Európai 

Tanács meghatározó csúcsértekezletein rakta le a bővítés mérföldköveit. Az 

intézményesített kapcsolatok az EU, valamint akkor még Jugoszlávia között az Európai 

Tanács feirai csúcsértekezletéig nyúlnak vissza, amelyet 2000 nyarán tartottak. Ezt 

http://europa.eu/scadplus/glossary/community_acquis_en.htm
http://www.sigmaweb.org/pages/0,2987,en_33638100_33638151_1_1_1_1_1,00.html
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követően a szintén 2000-ben tartott zágrábi, valamint a 2003-ban tartott thesszaloniki 

csúcsértekezlet jelentette azokat a politikai vezetői konferenciákat, melyek során az EU 

egyértelmű csatlakozási jövőképet, és amelyek alapján előcsatlakozási támogatásokat 

nyújtott a térség országai, így Szerbia számára is (Losoncz 2011). 

Szerbia és az EU intézményes kapcsolatrendszerének ezt követő mérföldköveit több 

forrásra alapozva is bemutathatjuk. A részletesebb ismertetések a szerb fél uniós 

integrációval foglalkozó intézményeinek dokumentumai, honlapjai segítségével érhetők el.  

Az Európai Unió szerbiai delegációjának honlapja alapján
61

 a következő három 

bekezdésben ismertetem röviden a meghatározó lépcsőfokokat. Ezt követően azonban egy 

hosszú összegző táblázatban döntően a szerb kormány európai integrációs hivatalának62 – 

Government of the Republic of Serbia European Integration Office, az egyszerűbb 

hivatkozhatóság miatt a későbbiekben SEIO – és a szerb külügyminisztérium hivatalos 

oldalának63 információira támaszkodva mutatom be a két fél intézményesített 

kapcsolatrendszerének mérföldköveit, kronológiai sorrendben. 

Az előzőekben említett három EiT csúcsértekezletet követően Szerbiának is végig kellett 

és végig kell járnia azokat a lépcsőfokokat, melyek elvezetnek ahhoz, hogy egy adott 

ország megkezdhesse a csatlakozási tárgyalásokat az Unióval. A csatlakozási tárgyalások 

konvencionális, dokumentációs előfeltétele az, hogy egy ország rendelkezzen aláírt és a 

tagállamok által ratifikált stabilizációs és társulási megállapodással, tagjelölti státusza 

legyen (azaz a potenciális tagjelölti státuszból, melyet a feirai csúcs automatikusan 

garantált minden nyugat-balkáni államnak, lépjen eggyel följebb-közelebb az EU-hoz), és 

tegyen eleget olyan – kifejezetten a régió országaival szemben megfogalmazott politikai 

előfeltételeknek – melyeket megszabtak az országgal szemben. Szerbia esetében az ICTY-

vel (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, magyarul: A volt 

Jugoszláviával foglalkozó Nemzetközi Büntető Törvényszék) való teljes együttműködés 

volt az egyik évekig nem teljesített előfeltétel (Illés 2010a), valamint Koszovó rendezetlen 

helyzete jelentette, jelenti a legfontosabb politikai akadályokat ma is. 

2008 áprilisában sikerült Luxembourgban aláírni a stabilizációs és társulási megállapodást 

Szerbia és az EU között. 2009 decemberében nyújtotta be déli szomszédunk tagfelvételi 

kérelmét az EU-hoz. 2012 márciusában döntött úgy az Európai Bizottság, hogy 

megkaphatja Szerbia a tagjelölti minőséget. Miután 2010 júniusában megkezdődött a STM 

                                                           
61 A delegáció pontos internetes elérhetősége: http://europa.rs/eng/serbia-and-the-european-union/  

62 A hivatal pontos internetes elérhetősége: http://www.seio.gov.rs/home.50.html  

63 A külügyminisztérium pontos internetes elérhetősége: http://www.mfa.gov.rs/en/  

http://europa.rs/eng/serbia-and-the-european-union/
http://www.seio.gov.rs/home.50.html
http://www.mfa.gov.rs/en/
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ratifikációs folyamata, 2013. szeptember elsején lépett hatályba a megállapodás. 2014 

januárjában jelent meg a bizottsági közlemény, amelyben hivatalosan is kijelentik, hogy a 

csatlakozási tárgyalások megkezdődtek a két érintett fél között. Innentől kezdve az 

évenként megjelenő, a Bizottság által publikált előrehaladási jelentések, a szintén Bizottság 

által publikált bővítési stratégiai dokumentumok, az adott tárgyalási fejezetekhez 

kapcsolódó különböző jelentések tartalmazzák a csatlakozási tárgyalások 

helyzetértékelését az Unió szemszögéből. A tárgyalási folyamat szakmai egyeztetések és 

politikai alkuk eredményeként halad előre, a hivatalosan meghatározott 35 tárgyalási 

fejezet végleges lezárása jelentheti majd a folyamat befejezését. 

A csatlakozási folyamat bonyolultságát a bővítési politika elemeit ismertető részben 

kifejtettem. Ebből az következik, hogy az STM elfogadtatása, ratifikációs folyamata 

mellett természetesen egyéb lépések is történtek Szerbia, annak jogelődei, azaz a JSZK, 

Jugoszlávia, Szerbia és Montenegró viszonylatában a 1999-től fennálló 

kapcsolatrendszerben. A következő, 12. táblázat tartalmazza a legfontosabb lépcsőfokokat 

időrendi sorendben. 

12. táblázat: A Szerbia és EU közötti kapcsolatok legfontosabb eseményei, 

mérföldkövei 

Időpont, 

időintervallum 
Fontosabb mérföldkő, esemény 

1999. június A stabilizációs és társulási folyamat elindul, a JSZK nem vesz benne ekkor részt. 

1999. december A feira-i csúcs uniós perspektívát kínál a folyamatban részt vevő államoknak. 

2000. október 5. Nyugati értelemben vett demokratikus fordulat Szerbiában. 

2000. október 8. 
Vojislav Kostunica, a JSZK akkori miniszterelnöke részt vesz a Biarrizt-ban (Franciaország) 

rendezett EU-csúcson, a JSZK ekkor csatlakozik az STF-hez. 

2000. november Zágrábi EU-csúcs - a JSZK hivatalosan is résztvevő. 

2000. december Az EU kiterjeszti az autonóm kereskedelemi intézkedések körét a JSZK-ra. 

2001. július 

A "tanácsadó munkacsoport" elnevezésű testület megtartotta az első ülését. A testület azzal 

a feladattal alakult meg, hogy megvalósíthatósági tanulmányt készítsen a tárgyalásokról a 

JSZK és az EU között. 

2002. február A Belgrádi egyezmény értelmében a JSZK átalakul Szerbia és Montenegró 
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államközösségévé, innentől kezdve a JSZK nem részese az STF-nek. 

2003. február 
Megalakul Szerbia és Montenegró uniója, ezen kívül elhatározzák, hogy egységes piacot 

alakítanak Szerbia és Montenegró között. 

2003. június 

A Thesszaloniki EiT csúcstalálkozója megerősítette a Nyugat-Balkán EU-s perspektíváját, 

ezen kívül elfogadták a regatta-elvet, melynek értelmében az egyéni teljesítmények 

dominálnak a csatlakozási tárgyalásokon. 

2003. október 

A "tanácsadó munkacsoport" testülete helyett kialakítják a "Megerősített Állandó 

Párbeszéd" intézményét, amely a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével is 

foglalkozik. 

2004 közepe 
Szerbia és Montenegró között nem jön létre a tervezett egységes piac, ebből fakadóan nem 

tudják közösen kidolgozni az STF gazdasági részét. 

2004. december 
Az EU elfogadja a "ikervágány64" megközelítést, amelynek értelmében az STF 

kereskedelmi cikkelyeit külön-külön tárgyalások útján rendezi Szerbia és Montenegró, a 

politikai részeket pedig Szerbia és Montenegró államszövetsége tárgyalja. 

2005. április 
Szerbia és Montenegró pozitív elbírálást kap a megvalósíthatósági tanulmányban az STF 

politikai részeit illetően. 

2005. október 

10. 
Tárgyalások kezdődnek Szerbia és Montenegró, valamint az EU között az STF lezárásáról. 

2005. október 

26. 
Energiaközösségről szóló szerződés aláírása a délkelet-európai régió országaival. 

2006. május 3. 
A tárgyalásokat felfüggesztik Szerbia és Montenegró államalakulattal, ennek oka a nem 

megfelelő együttműködés a Hágai Törvényszékkel. 

2006. május és 

június fordulója 
Montenegró sikeres népszavazást követően kikiáltja függetlenségét. 

2006. november A Tanács tárgyalásokba kezd Szerbiával a vízumkönnyítések ügyében. 

2006. december 

19. 

A CEFTA 2006 nevű egyezménnyel létrejön a nyugat-balkáni és a Balkán-félsziget egyéb 

országaival, valamint Moldovával kialakított új CEFTA. 

2006. május-

2007. június 
A tárgyalások szünetelnek Szerbia és az EU között. 

2007. június 13. 
A tárgyalások újrakezdődnek Szerbia és az EU között, miután új kormány alakul 

Szerbiában. 

2007. 

szeptember 18. 
Aláírják a vízumkönnyítési és visszafogadási megállapodást Szerbia és az EU között. 

2008. február 

17. 

Koszovó - akkori megnevezés szerint Koszovó az ENSZ BT. 1244-es határozata alapján - 

egyoldalúan kikiáltja függetlenségét, amelyet a legtöbb EU-tag az óta elismert. 

2008. április 29. Aláírják az STF-et Szerbia és az EU között, de az ideiglenes kereskedelmi megállapodást 

                                                           
64 Angolul Twin-track approach. 
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nem hajtják végre. 

2008. október 

16. 

Szerbia egyoldalúan hozott határozatot arról, hogy 2009. január elsejétől végrehajtja az 

ideiglenes kereskedelmi megállapodásban foglaltakat. 

2009. november 

30. 
A Tanács vízumliberalizációs dokumentumot tett közzé a Nyugat-Balkán államai számára. 

2009. december 

7. 

Az EU határozatban dönt arról, hogy az ideiglenes kereskedelmi megállapodást 

végrehajthatják. 

2009. december 

19. 

A szerb állampolgárok vízum nélkül utazhatnak az EU területére és a schengeni övezet EU-

n kívüli államaiba. 

2009. december 

22. 
Szerbia benyújtja EU-tagság iránti kérelmét. 

2010. február 1. Az ideiglenes kereskedelmi megállapodás az Európai Unió és Szerbia között hatályba lép. 

2010. június 14. 
Az EU határozatban döntött a Szerbia és EU közötti STF ratifikációs folyamatának 

megindításáról. 

2010. október 

25. 

A Tanács és a tagállamok kormányai döntöttek a szerb tagfelvételi kérelem továbbításáról a 

Bizottság felé. 

2010. november 

24. 

Az uniós bővítési biztos a szerb miniszterelnök felé továbbította a Bizottság kérdőívét, 

melynek kitöltéséhez kötötték a tagjelölti jogviszony létrejöttét. 

2011. január 31. A szerb kormány visszaküldte a bizottsági kérdőív kitöltött változatát. 

2011. április 22. Szerbia a pótlólagosan fölmerült kérdéseket is megválaszolta. 

2011. október 

Az Európai Bizottság közzétette éves bővítési csomagját, amelyben javasolta Szerbia 

tagjelöltként való kezelését. A Bizottság egyben azt is javasolta, hogy kezdjék el a 

tárgyalásokat Szerbiával, amint sikerül rendezni a viszonyt Belgrád és Pristina között. 

2012. március 1. Az Európai Tanács megadta Szerbiának a tagjelölti státuszt. 

2013. április 19. 
Az Európai Parlament elfogadta jelentését Szerbia előrehaladásáról az európai uniós 

integrációt tekintve. 

2013. április 22. 
A Bizottság ajánlása alapján megkezdődhetnek a csatlakozási tárgyalások Szerbia és az EU 

között. 

2013. június 28. 
Az európai vezetők a brüsszeli ülésen úgy döntöttek, hogy a csatlakozási tárgyalásokat 

Szerbiával 2014. januárban megkezdik. 

2013. július 22. Az STF hatályba lépett. 

2013. 

szeptember 1. 
Az EU befejezte az STF ratifikációs folyamatát. 

2013. november Elkészül a csatlakozási tárgyalások 32. fejezetének - pénzügyi felügyelet - átvilágítási 
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jelentése, mindez a hivatalos tárgyaláskezdés előtt. 

2014. január 21. 
Brüsszelben került sor az első kormányközi konferenciára, amely a hivatalos kezdetét 

jelentette Szerbia csatlakozási tárgyalásainak. 

2014. augusztus 

28. 
Nyugat-Balkán konferencia került megrendezésre Berlinben. 

2015. december 

14. 

Az első két csatlakozási fejezet megnyitása (32. és 35. számú). Döntően Szerbia és Koszovó 

viszonyáról esett szó. 

2011 

márciusától 

napjainkig 

folyamatosan 

Politikai dialógus Koszovó és Szerbia között politikai, kisebbségvédelmi, gazdasági, 

politikai státuszt érintő kérdésekben. 

Forrás: Saját szerkesztés a SEIO és a Szerb Külügyminisztérium hivatalos oldalai alapján 

 

A fenti táblázat jelentős mennyiségű eseményt és lépcsőfokot nevez meg a két fél 

kapcsolatában. Az mindenképpen meghatározó vonása volt ennek a kapcsolatnak, hogy 

kétszer is olyan átalakuláson ment keresztül az adott időszakban az ország, amely érintette 

területét és államformáját. Montenegró kiválása az STF végleges formájának elfogadását 

késleltette, Koszovó kiválása pedig a tárgyalások megkezdését nehezítette és nehezíti, 

hiszen a Szerbia és Koszovó közötti párbeszéd az előrelépések ellenére nem tekinthető 

befejezettnek.  

Az Európai Unió által 2011 tavaszától támogatott és keretbe foglalt párbeszéd célja az volt 

és mind a mai napig az, hogy a két fél, Belgrád és Pristina, Szerbia és Koszovó békés úton 

rendezzék vitás kérdéseiket. 2013. április 19-én kötötte meg a két fél az úgynevezett 

brüsszeli megállapodást, amely 15 pontban rendezte elviekben Észak-Koszovó szerb 

többségű területeinek státuszát. A megállapodás címéből - First Agreement of Principles 

Governing the Normalisation of Relations, tehát Az első megállapodás a kapcsolatok 

normalizálásának elveiről – és az azt követő további tárgyalásokból arra a következtetésre 

juthatunk, hogy évekig tartó tárgyalásokra lehet számítani. A kezdeti hurráoptimizmust 

követően Szerbia geopolitikai felértékelődése, a gazdaságpolitikai és privatizációs 

kérdések eltérő megítélése csak tovább erősíti a tényleges megállapodás elhúzódásának 

valószínűségét (Orosz 2015a). 

2015 nyarán egy újabb, négy területre kiterjedő egyezségre jutott a két fél (Orosz 2015b), 

ennek bővebb kifejtése a Koszovóval foglalkozó részben olvasható. 

Mindezen túl arra is rá kell mutatni, hogy a fent említett akadályok elhárítását követően a 

szerb belpolitikai fejlemények, az elhúzódó ratifikációs folyamatok, valamint az elnyúló 
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kérdőíves felmérés is hátráltatatta az előrelépést, nem beszélve arról, hogy a 2013-ig 

érvényben levő forrástranszfer-szisztéma erőteljesen differenciált a tagjelölt és a 

potenciális tagjelölt országok között, Szerbia pedig pontosan az időszak végén kapta csak 

meg a tagjelölti státuszt. Ez megnehezítette a finanszírozási háttér átláthatóbbá tételét. 

A 2014 januárjában megtartott kormányközi konferenciát követően hivatalosan is 

megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások Szerbia és az Európai Unió között. Ez azonban 

nem jelentette azt, hogy nagy lendülettel vetették volna bele magukat az érdekelt felek a 

fejezetek megnyitásába. 2015 nyaráig mindösszesen három fejezet átvilágítási jelentése 

mutatta, hogy ténylegesen megkezdődtek a tárgyalások az igen szigorúan meghatározott 

keretfeltételek szerint, a konkrétan definiált 35 tárgyalási fejezet által kijelölt területeken. 

2015. december 14-én hivatalosan két fejezetet nyitottak meg a felek. A 32. fejezet a 

pénzügyi felügyeletről szól, a 35. fejezet címe pedig egyéb kérdések. Ez utóbbi mindig 

olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek az ország specifikumait, vitás kérdéseit öleli föl. A 

legfontosabb, egyes számú cikkelye ennek a fejezetnek a következő címet viseli: A Szerbia 

és Koszovó közötti viszony normalizálása. Megállapíthatjuk, hogy ez az a terület, amelyik 

a legtöbb időt fogja felemészteni a tárgyalások során, éppen ezért egy külön alfejezetben is 

foglalkozom ezzel a kérdéssel a dolgozatban. 

Az Európai Bizottság Szomszédságpolitikával és a bővítési tárgyalásokkal foglalkozó 

főigazgatósága részletesen kifejti az egyes fejezetek pontos megnevezését, tartalmát és 

érintkezési felületeit. A Szerbia és az EU kapcsolatrendszerét tárgyaló részben fontosnak 

tartottam a fejezetek pontos ismertetését, mert a közeljövőben ezek alapján várható déli 

szomszédunk integrációs folyamatának fejlődése. A dolgozat elméleti fejezetével is 

összekapcsoltam a tárgyalási fejezetek kifejtését, az egyes fejezetek esetében többé-

kevésbé pontosan megítélhető, hogy az új intézményi közgazdaságtan ma használt 

domináns elméleti alapkategóriai – Williamson társadalmi elemzési szintjei – közül 

melyek érintettek az adott fejezetekben. Ezek alapján azt is lehet érzékeltetni, hogy mely 

fejezetek jelentik a legnagyobb kihívást a tárgyalások során. Az egyes fejezetek megnyitása 

és lezárása között eltelt időszak hossza nem feltétlenül lesz összhangban azzal, hogy melyik 

szint milyen társadalmi változási időhorizonttal rendelkezik, ilyen alapon például a 7. vagy 

a 19. fejezet megtárgyalásának elhúzódásával számolhatnánk. Ehhez képest jól tudjuk, 

hogy a 35. fejezet mellett a 11. a 23. és 24. fejezetek lezárása jelentik a legnagyobb 

kihívást a felek számára. A szintek inkább a hosszabb távon – akár már tagként – 

jelentkező neuralgikus pontokra mutathatnak rá, a csatlakozási tárgyalások leginkább 

vitatott pontjaira az előrehaladási jelentések és bővítési stratégiák is utalhatnak. A 
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politikailag érzékeny kérdések, stratégiai iparágak tulajdonosi viszonyait érintő kérdések, 

valamint a politikai rendszer egészét, az alkotmányos alapokat érintő fejezetek tárgyalási 

folyamatának elhúzódása jelenti a realitást. 

13. táblázat: Az EU és Szerbia közti csatlakozási tárgyalások egyes fejezeteinek címei, 

a fejezetek tartalma, valamint a fejezetek által érintett társadalmi elemzési szintek 

Fejezet 

megnevezése 
Fejezet tartalma 

Williamson 

szintje 

1. Áruk szabad 

mozgása 

Ez a fejezet azt írja elő, hogy mindenféle akadályozó tényező nélkül 

áramoljon az áru az Unió államai között. Az úgynevezett harmonizált 

európai termékszabályozás a legnagyobb terjedelmű része. A 

szabványosítás, a megfelelőség értékelés, az akkreditálás, metrológia 

és a piacfelügyelet tartoznak még ehhez a fejezethez. 

Alapvető 

intézményi 

környezet és 

irányítási 

struktúrák 

2. Szabad 

munkaerő-áramlás 

Ez a fejezet tartalmazza azt a jogot, hogy bármely uniós állampolgár 

bármely másik uniós államban munkát vállalhat. Mindez kiegészül 

azzal, hogy a társadalombiztosítási rendszereket is összehangolják és 

lehetőséget biztosítanak a családegyesítésre. 

Alapvető 

intézményi 

környezet 

3. Vállalatalapítás 

joga és a 

szolgáltatások 

szabadsága 

Ez a fejezet inkább a vállalatok székhelyének szabad mozgásával 

foglalkozik és azzal, hogy a jogi személyek könnyebben tudjanak 

gazdasági tevékenységet végezni a belső piac egészében. Ebben a 

fejezetben tárgyalnak a diplomák kölcsönös elismeréséről és 

bizonyos szolgáltatások - például postai - liberalizálásáról. 

Alapvető 

intézményi 

környezet és 

irányítási 

struktúrák 

4. Tőke szabad 

áramlása 

Ez a fejezet minden olyan, a tőke áramlását gátoló szabályozás 

leépítését követeli a csatlakozótól, amely a tőke áramlását az Unión 

belül és a harmadik országok felé akadályozza. Mindezen túl a 

pénzmosás elleni harc és a terrorizmus finanszírozásának kérdései is 

megtárgyalásra kerülnek. 

Irányítási 

struktúrák 

5. Közbeszerzés 

Ez a tárgyalási fejezet tartalmazza az általános átláthatóság, az 

egyenlő bánásmód, a szabad verseny és a megkülönböztetés-

mentesség követelményét.  A közösségi vívmányok is meghatározzák 

azokat a szabályokat, melyeknek homlokterében a jogorvoslati 

eljárások és a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek állnak. 

Irányítási 

struktúrák 

6. Társasági jog 

A társasági jogi fejezet leginkább a vállalatok alapításának, 

egyesülésének szabályait tartalmazza. Ezen kívül a könyvviteli 

szabályok nemzetközi sztenderdjeinek átvétele és az éves beszámolók 

összeállításának harmonizálása is a tárgyalások részét képezi. 

Alapvető 

intézményi 

környezet és 

irányítási 

struktúrák 
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7. Szellemi 

tulajdon törvényi 

szabályozása 

A szellemei tulajdon védelme meghatározó a tudásra és innovációkra 

alapozott társadalmakban. A tárgyalási fejezet részeként a tagjelölt 

bizonyítja, hogy ezeket a szabályokat elfogadja és bevezeti a 

közösségi szinten is körvonalazódó védjegy és márkajelek rendszerét, 

valamint a speciális ágazati jogvédelmi szabályokat. 

Beágyazottság 

és alapvető 

intézményi 

környezet 

8. Versenyjog 

A versenyjogi szabályozás az egyik legerőteljesebb és legrégebben 

működő területe a közösségi jogrendszenek. A klasszikus versenyjogi 

területeken túl a Bizottság a tiltott állami támogatások kiszűrésén is 

fáradozik. Általában az egyik leghosszabban tárgyalt fejezet. 

Alapvető 

intézményi 

környezet és 

irányítási 

struktúrák 

9. Pénzügyi 

szolgáltatások 

Olyan engedélyezési és üzemeltetési jogszabályok átvételét jelenti ez 

a fejezet, amely a pénzügyi intézmények felügyelete területén a 

banki, biztosítási piacokon, a kiegészítő nyugdíjak rendszerében, a 

befektetési szolgáltatások területén és az értékpapír piacokon 

érvényesek. 

Irányítási 

struktúrák és 

erőforrás 

allokáció 

10. Információs 

társadalom és 

média 

Nagyon szigorúan vett tárgyalási fejezet, az információhoz való 

hozzáférés teljes szabadságát és az adott szektorban a fogyasztói 

érdekek elsődlegességét hangsúlyozza. Mindezen túl közösségi 

programokon is részt kell venni az elektronikus hírközlés 

legfontosabb szereplőinek. 

Beágyazottság 

és alapvető 

intézményi 

környezet 

11. Mezőgazdaság 

és vidékfejlesztés 

A mezőgazdasági fejezet nagyszámú kötelező érvényű szabályt 

tartalmaz, amelyek közül sok közvetlenül alkalmazandó. A közös 

agrárpolitika és a vidékfejlesztési politika összetett rendszereinek és 

támogatási struktúrájának immanenssé tétele jelenik meg a 11. 

fejezetben. 

Beágyazottság 

és alapvető 

intézményi 

környezet 

12. Élelmiszer-

biztonság, állat- és 

növényegészségügy 

A 11. fejezethez is erőteljesen kötődik a 12. Az élelmiszerbiztonsági 

szabályok, határértékek, az állatjóléti és állategészségügyi szabályok, 

valamint a növénytermesztési és növény-egészségügyi szabályok 

átvétele a legfontosabb tartalmi elem. 

Irányítási 

struktúrák és 

erőforrás 

allokáció 

13. Halászat 

Itt olyan rendelkezéseket tart érvényben a közösségi jog, amelyeket 

közvetlenül nem kell átültetni a nemzetállami szabályozásba. A 

halászat egy olyan speciális terület, amelyben erőteljes tagállami 

érdekek érvényesülnek és mindezek mellett a Bizottság erőteljes 

kontrollt gyakorol az állami támogatások felett. 

Irányítási 

struktúrák és 

erőforrás 

allokáció 

14. Közlekedés 

A közlekedési fejezet azt a célt szolgálja, hogy a közösségi piac és a 

társadalom számára a mozgást, mobilitást minél hatékonyabban 

biztosítsa. A közösségi szintű közlekedési hálózatok kiépítése azt a 

célt szolgálja, hogy zökkenőmentesen működjön a közösségen belül a 

tényezőáramlás. 

Irányítási 

struktúrák és 

erőforrás 

allokáció 
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15. Energiaügy 

Az EU energiapolitikai célkitűzései között szerepel a 

versenyképesség javítása, az energiaellátás biztonsága és a környezet 

védelme. A nukleáris energia békés hasznosítása, a közösségi szintű 

energiahálózatok kiépítése és az alternatív energiák hasznosítása, 

fejlesztése áll a középpontban. 

Alapvető 

intézményi 

környezet és 

irányítási 

struktúrák 

16. Adózás 

Az adózási szabályozás harmonizálása nem fejlett az Európai 

Unióban, a hozzáadott-érték típusú adók és a jövedéki adó 

tekintetében beszélhetünk mélyebb egységesülésről. Bizonyos 

határértékek és adóalap-harmonizációs törekvések, valamint az online 

rendszerek kiépítése jelent jogalkotási kötelezettséget a jelöltnek. 

Irányítási 

struktúrák 

17. Gazdasági és 

pénzügyi jog 

A monetáris politika és a jegybankok szerepének szabályozása, ez 

utóbbi függetlenségének biztosítása meghatározó követelmény egy 

tagállammal szemben. Ezen kívül vállalnia kell a tagjelöltnek, hogy 

tagsága során képes lesz bevezetni az eurót és részt vesz a közös 

pénzügyi rendszer működtetésében. 

Alapvető 

intézményi 

környezet és 

irányítási 

struktúrák 

18. Statisztika 

A statisztikai rendszerek harmonizálása fontos kritérium a 

csatlakozási tárgyalásokon. A makrogazdasági és árstatisztika, a 

demográfiai és társadalmi statisztika, a regionális statisztika, és az 

üzleti statisztikák, a közlekedés, a külkereskedelem, a mezőgazdaság, 

a környezetvédelem, valamint a tudomány és a technológia 

fogalmainak statisztikai feldolgozása, hasonló fogalmi keretbe 

rendezése jelenti a legmeghatározóbb kihívást. 

Alapvető 

intézményi 

környezet és 

irányítási 

struktúrák, 

részben 

beágyazottság 

19. Szociális 

politika és 

foglalkoztatás 

A munkajogi kérdések szabályozása, az egyenlőség, az egészségügy 

és a munkahelyi biztonság és a diszkrimináció-mentesség jelenti a 

legfontosabb tárgyalási pontokat. A foglalkoztatáspolitika, a 

társadalmi befogadás és a szociális védelem kérdése is szabályozott 

területnek számítanak. 

Beágyazottság 

és alapvető 

intézményi 

környezet 

20. Vállalkozási és 

iparpolitika 

Az EU közösségi iparpolitikai előmozdítására törekszik évtizedek 

óta. Az ipari stratégiák a versenyképesség fokozását célozzák. A 

szerkezeti átalakítások motiválásával, amely kedvez a vállalkozások 

alapításának és növekedési ráta fokozásának az EU egész területén, 

valamint a hazai és a külföldi tőkebefektetések intenzifikálásának 

fontos szerep jut. Ki kell emelni a tárgyalási fejezet jelentőségét a 

privatizációs folyamatok előmozdításában. 

Irányítási 

struktúrák és 

erőforrás 

allokáció 

21. Transzeurópai 

hálózatok 

Erősen kapcsolódik a közlekedési politikai fejezethez. a transzeurópai 

hálózatokkal kapcsolatos szakpolitikák között kell megemlíteni a 

közlekedési politikát, a távközlési és az energiaipari infrastruktúra 

kialakítását célzó politikát, beleértve a közösségi iránymutatásokat a 

transzeurópai hálózatok fejlesztésére vonatkozóan, valamint a 

támogatási intézkedéseket közös érdekeltségű projektek 

kivitelezésében. 

Irányítási 

struktúrák 
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22. Regionális 

politika és a 

strukturális 

eszközök 

koordinációja 

A regionális politikai fejezet azt a célt szolgálja, hogy olyan, a 

statisztikai fejezetnek is megfelelő területi politikai beosztási és 

adminisztrációs rendszer jöjjön létre, amely megfeleltethető a 

közösségi elvárásoknak. Mindezen túl a strukturális alapokon és a 

Kohéziós Alapon keresztül az adott országba érkező források 

megfelelő fogadása és felhasználása is célkitűzés a tárgyalások ezen 

fázisában. 

Beágyazottság 

és alapvető 

intézményi 

környezet 

23. Bíróságok és 

alapvető jogok 

A fejezet fontos célkitűzése, hogy fenntartsa és továbbfejlessze az 

Uniót mint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 

alapuló térséget. Ehhez az alapvető jogokat fenntartó és azok fölött 

őrködő bíróságok meghatározóak. A demokratikus értékrend és a 

hatalmi ágak elválasztása szintén alapvető kritériumként jelenik meg 

a fejezetben. 

Beágyazottság 

és alapvető 

intézményi 

környezet 

24. Igazság, 

szabadság és 

biztonság 

A 24. fejezet átfogó és az Unió valós lehetőségeihez képest túlzottan 

ambiciózus célokat megfogalmazó fejezet. Olyan kérdésekben, mint a 

határellenőrzés, vízumok, külső migráció, menekültügy, a rendőrségi 

együttműködés, a szervezett bűnözés elleni küzdelem és a 

terrorizmus elleni együttműködés, valamint a kábítószerek elleni 

harc, a vám- és igazságügyi együttműködés büntető- és polgári 

törvények harmonizálása; kellene előrelépést elérni. Ezeken a 

területeken a közösségi jogosítványok gyengének mondhatóak. 

Beágyazottság 

és alapvető 

intézményi 

környezet 

25. Tudomány és 

kutatás 

A tudomány és kutatás című fejezet általában a legrövidebb idő alatt 

lezárható fejezetek közé tartozik. Legfontosabb célja, hogy idővel 

olyan nemzetállami szabályozás alakuljon ki a csatlakozó országban, 

amely lehetővé teszi eredményes részvételét a kutatási 

keretprogramokban. 

Beágyazottság 

és alapvető 

intézményi 

környezet 

26. Oktatás és 

kultúra 

Az oktatás, a képzés, az ifjúságpolitika és a kultúra elsősorban a 

tagállamok hatáskörébe tartozó kérdések. Ennek ellenére az oktatási 

rendszerek bizonyos fokú közelítése és közösségi szintű kulturális 

programok levezénylése szintén fontos tárgyalási pontként jelölhető 

meg. 

Beágyazottság 

és alapvető 

intézményi 

környezet 

27. 

Környezetvédelem 

Az EU környezetvédelmi politikájának célja a fenntartható fejlődés és 

a környezet védelme a jelen és a jövő generációi számára. Ennek 

alapját képezik a megelőző jellegű intézkedések, a szennyező fizet 

elve, a felelősség megosztása és a környezetvédelmi szempontok más 

uniós politikákba való integrálása. A közösségi vívmányok több száz 

jogi aktust magukban foglaló horizontális jogszabályok. A víz és a 

levegő minősége, a hulladékgazdálkodás, a természetvédelem, az 

ipari szennyezés és kockázatkezelés, a vegyi anyagok és a 

genetikailag módosított szervezetek (GMO-k), a zajszennyezés 

tartoznak a szabályozott kérdések közé. A közösségi vívmányoknak 

való megfelelés jelentős befektetéseket igényel a csatlakozni 

kívánótól ezeken a területeken. 

Alapvető 

intézményi 

környezet és 

irányítási 

struktúrák 
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28. Fogyasztó- és 

egészségvédelem 

A fogyasztóvédelem szabályai leginkább a fogyasztók egészségügyi 

és gazdasági érdekeinek védelmét szolgálják. A közösségi szintű 

előírások ezeknek a szempontoknak az oktatásba és a közösségi 

kommunikációba való minél magasabb szintű beemelését is célként 

tűzik ki. 

Alapvető 

intézményi 

környezet és 

irányítási 

struktúrák 

29. Vámunió 

A vámuniós vívmányok szinte kizárólag olyan jogszabályok, amelyek 

közvetlenül kötelezik a tagállamokat. Ezek a szabályok magukba 

foglalják a következő területeket: az EU vámkódexe és annak 

végrehajtási rendelkezései, a kombinált nómenklatúra, a közös 

vámtarifa és a tarifális rendelkezések besorolása, a vámmentesség, a 

vámtételek felfüggesztése és a bizonyos vámkontingensek 

meghatározása. Az adott ország külső EU-s vámhatárán képződött 

bevételeinek döntő része közvetlenül a közösségi költségvetés részét 

képezi. 

Irányítási 

struktúrák és 

erőforrás 

allokáció 

30. Külkapcsolatok 

A közösségi vívmányok ezen a területen főleg közvetlenül kötelező 

erejű uniós jogszabályok. Az EU többoldalú és kétoldalú 

kereskedelmi kötelezettségvállalásai, valamint az autonóm 

preferenciális kereskedelmi intézkedések meghatározó és átveendő 

jogi területek. A humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési politika 

végrehajtására a tagállamoknak képesnek kell lenniük. A csatlakozni 

szándékozó országok kötelesek fokozatosan összehangolni 

kereskedelmi és politikai megállapodásaikat harmadik országok felé, 

és a pozícióikat átláthatóvá kell tenni a nemzetközi szervezetekben az 

Unió és tagállamai számára. 

Irányítási 

struktúrák és 

erőforrás 

allokáció 

31. Külpolitika, 

biztonságpolitika, 

védelmi politika 

A közös kül- és biztonságpolitika és az európai biztonsági és védelmi 

politika elveinek és gyakorlatainak átvétele képezi részét ennek a 

szekciónak. A csatlakozni kívánó országnak képesnek kell lennie 

részt venni a fent említett két nagyobb politika kereteiben szervezett 

akciókban. 

Beágyazottság 

és alapvető 

intézményi 

környezet 

32. Pénzügyi 

felügyelet 

Ez a fejezet a nemzetközileg elfogadott és EU-konform elvek, 

módszerek és előírások átvételét jelenti az államháztartási belső 

pénzügyi ellenőrzési rendszer (PIFC) egészére vonatkozóan. Az uniós 

pénzeszközök felhasználásában és a közszféra pénzügyeinek 

átláthatóságában nemzetközi sztenderdeket kell követni a fejezet 

értelmében. 

Irányítási 

struktúrák és 

erőforrás 

allokáció 
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33. Pénzügyi és 

költségvetési 

rendelkezések 

Ez a fejezet annak a rendszernek a kiépítéséhez szükséges, amelyek 

alapján biztosítani tudja az adott tagállam a közösségi 

költségvetéshez való hozzájárulását, méghozzá, az úgynevezett 

"tradicionális" saját források csatornáján keresztül. A fejezeten belül 

állapodnak meg a GNI-alapú tagállami befizetésekről, a 

vámbevételekről, a cukorilletékek mértékéről, valamint a hozzáadott-

érték típusú adók befizetési kötelezettségéről. Azonnal kötelező 

érvényű jogszabályok átvételéről szól a tárgyalási fejezet. 

Irányítási 

struktúrák és 

erőforrás 

allokáció 

34. Intézmények 

Ez a fejezet tartalmazza az EU-ban érvényes az intézményi és eljárási 

szabályokat. Ha egy ország csatlakozik az EU-hoz, ezeknek a 

szabályoknak az átvételével biztosítják az ország arányos egyenlő 

képviseletét a legfontosabb uniós intézményekben, az Európai 

Tanácsban, Európai Parlamentben, a Tanácsban, az Európai 

Bizottságban, az Európai Bíróságon, és egyéb szervezetekben. A 

döntéshozatali eljárások, a szavazati jogok és egyéb eljárási 

szabályok, valamint az EP-választások konkrét szabályai is itt 

kerülnek megtárgyalásra. Ezek a szabályok nem befolyásolják 

közvetlenül a belső politikai szervezeti rendszerét egy tagállamnak, 

de a csatlakozó országoknak biztosítaniuk kell, hogy képesek 

legyenek teljes mértékben részt venni az uniós döntéshozatalban. A 

csatlakozási tárgyalások lezárása után, különleges szabályok lépnek 

érvénybe abban az átmeneti időszakban, amíg a csatlakozás meg nem 

történik. Az úgynevezett csatlakozó ország számára aktív megfigyelői 

státuszt biztosítanak az Európai Parlamentben és a Tanácsban, 

valamint a Bizottságban is. 

Alapvető 

intézményi 

környezet és 

irányítási 

struktúrák 

35. Egyéb kérdések 

Ez egy olyan fejezet, amely konkrét szabályokat nem tartalmaz, 

inkább a tárgyalási folyamat során felmerülő, a többi fejezet alá be 

nem sorolható problémás kérdések kerülnek a 35. fejezet alá. A 

legfontosabb, egyes számú cikkelye ennek a fejezetnek a következő 

címet viseli: A Szerbia és Koszovó közötti viszony normalizálása. 

Beágyazottság 

és alapvető 

intézményi 

környezet 

 

Forrás: Saját szerkesztés az Európai Bizottság információi alapján 

A szerb csatlakozási folyamat szempontjából tehát a fenti táblázatban összefoglalt 

tárgyalási fejezetek jelentik a leginkább meghatározó kérdéseket. Mindezen túl, ahogyan 

azt már korábban kifejtettem, az Európai Bizottság illetékesei folyamatosan ellenőrzik a 

történéseket és összegzik a monitoring eredményeit különböző dokumentumokban. A 

dokumentumok általában a tárgyalási fejezetekhez közvetlenül kapcsolódva tárgyalják az 

adott tagjelölt vagy potenciális tagjelölt ország erőfeszítéseit. Ez alól a 2008-ban aláírt és 

2013-ban hatályba lépett stabilizációs és társulási megállapodás szerkezeti felépítése sem 

kivétel. A mellékletekkel együtt 834 oldalas dokumentum (Stabilization and Association… 
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2008) 10 főcímre és azokon belül cikkelyekre lebontva ismerteti a társulás fontosabb 

részleteit, a felvételi kritériumokat és a tárgyalási fejezeteket. Igen részletesen kifejti az EU 

tagállamok által már elfogadott statisztikai kódok, forgalomban lévő termékek és 

szolgáltatások pontos kódjait, paramétereit, a piaci szabályozás operatív elemeit. 

Az évenként ősszel publikált előrehaladási jelentések címe 2006 óta csak Szerbiára 

vonatkozik, előtte természetesen Szerbia és Montenegró értékelését tűzték ki célként a 

Bizottság szakemberei. Ezek a jelentések részletesen kifejtik Szerbia megtett lépéseit, 

reformjait, bár inkább verbális kifejtés jellemzi azokat. A legfrissebb dokumentum 

felépítése, szerkezete teljes mértékben megegyezik a korábban publikált változatokkal, a 

tartalmi megállapításokban természetesen történtek változások. Az előrehaladási jelentős 

első nagyobb részében emlékeztetnek Szerbia és az Európai Unió közötti kapcsolatok 

felvételének meghatározó momentumaira, ezt követően pedig a legvitatottabb kérdésről, a 

Szerbia és Koszovó közötti viszonyról értekeznek (European Commission 2014d).  

Ezután a koppenhágai kritériumoknak megfelelően elemzik a szerb helyzetet; a politikai 

kritériumok között a joguralom elvének és a demokratikus értékeknek az érvényesülését, az 

emberi jogok és kisebbségi jogok helyzetét, valamint a regionális kérdéseket és a 

nemzetközi kötelezettségeket vizsgálják. A regionális kérdések alatt ebben az 

összefüggésben a balkáni régió országival ápolt kapcsolatokat kell értenünk. 

A jelentés következő részében a gazdasági szerkezetváltás kritériumait vizsgálják. A 

működő piacgazdaság kritériumainak elemzésekor a költségvetési politika hatékonyságát, 

a kibocsátási szerkezet vizsgálatát, a tulajdonosi szerkezeteket, a külföldi működő tőke 

áramlását és munkaerő-piaci helyzetet tárják föl. A szerb gazdaság versenyképességének 

vizsgálatakor pedig az EU-s piacokba való integráltságot, valamint az állami támogatások 

gazdaságban betöltött szerepét ellenőrzik. 

A Szerbiának a jövőbeni tagságával járó kötelezettségeinek teljesítési képességét mérő 

részben pedig egyenként vizsgálják a tárgyalási fejezeteknek való megfelelést. Az elemzést 

segítő statisztikai mellékletek pedig a kulcsfontosságú makroökonómiai mutatókat (GDP, 

GNI adatok, munkaerőpiaci adatok, fiskális politikai indikátorok, monetáris politikai 

mutatók, külpiaci kitettség), valamint egyéb, társadalompolitikailag fontos mutatókat 

(demográfia, környezeti tényezők, infrastrukturális fejlettség, energiapolitika, K + F 

adatok) tartalmazzák. 

A 14. táblázat tartalmazza a Szerbiának közvetlenül szánt fejlesztési összegeket és 

felhasználási területeket (European Commission 2014b). Ezek az összegek természetesen a 

2014 és 2020 közötti uniós költségvetési időszakban érvényes IPA II-es rendszerben 
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kerültek meghirdetésre. A már érvényben levő IPA II-es rendszer lényegi vonása Szerbia 

tekintetében az, hogy egyrészt a politikai intézményrendszer reformját szolgáló források 

jelentik a legjelentősebb tételt. A B jelű prioritási terület, amely a társadalmi-gazdasági és 

regionális fejlődés címet viseli, több nagy politikai területet érint, a közlekedési hálózatok 

fejlesztése, valamint a környezetvédelem, klímavédelem és az energiahálózatok fejlesztése 

kiemelkedő közösségi támogatást élvez az új költségvetési időszakban, a régiók gazdasági 

szereplőinek versenyképességét, a belső emberi erőforrásokon nyugvó fejlődési pályát 

lehetővé tevő tényezőket viszont kevésbé részesíti előnyben a tervezet. 

14. táblázat: Az IPA II-es rendszer Szerbiára vonatkozó indikatív pénzügyi 

keretszámai millió euróban 2014 és 2020 között 

Szerbia évenkénti részesedése az IPA II 

területeiből 
2014 2015 2016 2017 

2018-

2020 

Összesen 

2014-

2020 

A Az uniós tagságra való felkészülést 

szolgáló reformok 
95,1 61,4 77,9 78,4 230,2 543 

Demokrácia és kormányzás 177,8 100,2 278 

Jogállamiság és alapvető jogok 135 130 265 

B Társadalmi-gazdasági és regionális 

fejlődés 
85 75 85 80 240 565 

Környezet és klímaváltozás 85 75 160 

Közlekedés 90 85 175 

Energia 80 45 125 

Versenyképesség és innováció 70 35 105 

C  Foglalkoztatottság, 

társadalompolitikák, oktatás, nemi 

egyenlőség és humánerőforrás-fejlesztés 

15 40 20 27 88 190 

D Mezőgazdaság és vidékfejlesztés 0 25 25 30 130 210 

Összesen 195,1 201,4 207,9 215,4 688,2 1508 

Forrás: European Commission 2014b, 40. 

A C és D jelű prioritási területekről egyelőre részletesebb információkkal nem 

rendelkezünk, a szerb vidéki térségek előreláthatólag növekvő támogatási 

keretösszegekben részesülhetnek. 

A pénzügyi támogatások összetételét és a csatlakozási folyamat lépcsőit szemlélve arra a 

következtetésre juthatunk, hogy nem veszik kellő mértékben figyelembe az Unió részéről a 

térség országainak, jelen esetben Szerbiának fejlődéstörténeti örökségét, kulturális és 

intézményes adottságait, geopolitikai helyzetét. 
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5.9. Szerbia és Koszovó viszonyának hatása Szerbia EU-s integrációjára 

Szerbia és Koszovó viszonya a legtöbb külpolitikai elemzésben a két ország, de főleg 

Szerbia csatlakozási folyamata szempontjából kulcsterületnek számít. E szerepe miatt egy 

különálló alfejezetben is bemutatom a két fél közötti kapcsolatrendszer legfontosabb 

vonásait. Fontos megjegyezni, hogy az értekezés többi részében elszórtan szintén 

megjelenik a Koszovóval kapcsolatos viszony. Éppen ezért bizonyos szempontból az 

elszórtan megemlített információk egy helyre történő összegyűjtésére is szolgál ez az 

alfejezet. 

A történelmi és identitásbeli adalékokkal foglalkozó alfejezetben arról írtam, hogy milyen 

identitásbeli és érzelmi kapcsolat fűzi a területhez a szerbeket és az albánokat egyaránt. A 

Szerbia és EU közötti kapcsolatrendszer ismertetésekor pedig rámutattam, hogy az 

előrehaladás, elmélyülés legfontosabb akadályozója a Koszovóval fenntartott viszony volt 

és ma is a legfontosabb fékként szolgál. A belső, területi dimenziókkal foglalkozó 

fejezetben pedig arra mutatok rá, hogy déli szomszédunk közigazgatási rendszerében 

Koszovót – Koszovó és Metohija elnevezéssel – mint különálló NUTS 2-es régiót tüntetik 

fel, adatok nélkül. 

Kovácsics Ferenc 2010-ben publikált doktori értekezése (Kovácsics 2010) részletesen 

bemutatja Koszovó történeti földrajzi fejlődését egészen a függetlenség kikiáltásáig. A 

térség történelméből ki kell emelni, hogy nehéz igazságot tenni abban a kérdésben: mely 

népcsoportok és milyen rokoni viszonyokkal érkeztek ide elsőként, de minden bizonnyal 

az albánok elődeinek tartott illírek telepedtek meg hamarabb a vidéken. Ezt követőn még a 

hatodik, hetedik században délszláv népcsoportok is megtelepedted a mai Koszovó 

területén (Mazower 2004). 

Kétségtelenül a két rigómezei csata (1389 és 1448) teszi a mai európai emberek számára 

történelmileg ismertté Koszovót. Az elsőben a szerb keresztény csapatok szenvedtek 

vereséget az oszmán hódítóktól, a másodikban pedig a Hunyadi János vezette keresztény 

csapatok szintén az oszmánoktól. A szerbség nemzeti identitásának alapjai itt születtek 

meg és Rigómező (Kosovo Polje) nemzeti bölcsőként való felfogásának is 1389 a gyökere, 

ezt erősítette a második vesztes csata, amelyben közvetlenül nem vettek részt ugyan a 

szerbek (Kovácsics 2010). 

Innentől kezdve legitim történelmi érvelések hangozhatnak el az albánok és a szerbek 

részéről is a történelmi jogosultságra vonatkozóan. Mindezt tetézi a már említett „lineáris 

nacionalizmus” jelensége (A. Sajti 1995), amely a területi kiterjedésben méri egy nemzet 
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nagyságát. A korábbiakban szintén említett körkörös ellenségkép (Hajdú 2010a) pedig 

szintén kibontakozik, hiszen egy dicső Nagy-Albánia és egy dicső Nagy-Szerbia területi 

egységeként megjelenik Koszovó. A későbbiekben további bonyodalmak is adódtak, 

például az albánok átvették az iszlám hitet, ezáltal az Oszmán Birodalomban magasabb 

tisztségeket tölthettek be. Az oroszok a pánszláv testvériség jegyében egyre erőteljesebben 

támogatták a szerbeket a függetlenség kivívásában, ami egy lendületes nemzeti ébredést 

eredményezett a szerbeknél; a huszadik században pedig a szerbek kerültek vezető 

pozíciókba és a társadalmi modernizációban is erőtejesebb szerepet játszottak, az albánok 

népesedési dinamikája azonban felülmúlta az övékét, ezáltal a kétharmados 

népességsúlyukról 90 % fölé növekedett arányuk az utóbbi évszázadban Koszovó területén 

(Illés 2010b). 

A jugoszláv időkben Koszovó egyre erőteljesebb jogosítványokat kapott, bár nem lett 

tagköztársaság. Az 1974-es alkotmánymódosítás következményeként autonóm tartományi 

státuszt kapott, és csaknem azonos jogköröket a tagköztársaságokkal (Juhász 1999).  

Az 1980-as évek elejétől folyamatos tüntetések zajlottak Koszovó köztársasági státuszának 

elismeréséért. Ezeket a döntően szerb erők elfojtották és szorosabb ellenőrzés alá vonták a 

tartományt, így a megbékélés nem volt többé reális, a koszovói feszültségek az egész 

évtizedben jellemzőek maradtak. Milosevic Koszovót kulcsfontosságúnak tartotta saját 

hatalmának megtartása szempontjából is, kiváltságait fokozatosan felszámolta, 1989-ben 

gyakorlatilag eltörölték addigi autonómiáját és rendkívüli állapotot vezettek be. Növelték a 

szerb rendőrök és katonák jelenlétét, a széles rétegeket érintő politikai perek zajlottak. 

Egységesített tantervet vezettek be, korlátozták a sajtószabadságot, szigorú ellenőrzés alá 

helyezték a médiát. A tartományi parlamentet feloszlatták. Ennek következményeként 

párhuzamos politikai és kulturális struktúrák jöttek létre helyi albán részvétellel (Berkes 

2015). 

A kilencvenes évek elején a nemzetközi közösség nem tartotta elsődlegesnek Koszovó 

helyzetének rendezését (Szilágyi 1999), miközben az albánok saját választásokat is 

tartottak és megválasztották vezetőjüknek Ibrahim Rugovát. A későbbiekben a radiálisabb, 

fegyveres konfliktust is vállaló Koszovói Felszabadítási Hadsereg került hatalmi pozícióba, 

amely háborús helyzetet teremtett Koszovóban. 

Ez a koszovói válság törte meg az akkori Jugoszlávia és utódállamai reformfolyamatait, 

döntően persze Szerbiáét és Koszovóét (Crnobrnja 2010). Emiatt dolgozták ki a Délkelet-

európai Stabilitási Paktumot (Stability Pact for South Eastern Europe - SPSE), amelyet 

1999. június 10-én fogadtak el Kölnben. A paktum által előirányzott programban európai 
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országok mellett Európán kívüli gazdasági hatalmak, nemzetközi szervezetek és pénzügyi 

intézmények vettek részt. 

Ekkortól kapott hangsúlyos szerepet az euroatlanti közösséghez való felzárkózásban a 

demokratikus értékek elfogadása, az emberi jogok tiszteletben tartása, a gazdasági 

felzárkózás, a regionális együttműködés, az európai integráció (Vucetic 2001). 

A háborús válság lezárását követően a nemzetközi közösség nem tudta egyértelműen a 

nemzetközi jog alapján megoldani Koszovó helyzetét, de végül az albánok követeléseinek 

engedett. Az ENSZ BT 1999-ben elfogadott 1244-es számú határozata Koszovó számára 

lényegi autonómiát és jelentőségteljes önkormányzatiságot kínált, de döntően Szerbia 

területi épségének megőrzésével (UNSC 1999). 

3. ábra: Koszovó etnikai megoszlása a harmadik évezred elején 

 

Forrás: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7249034.stm (Letöltve: 2016.05.30.) 

A fenti ábrán szereplő térkép az mutatja, hogy Koszovó területének jelentős részében 

ténylegesen az albánok vannak meghatározó többségben. A szerb többségű területek 

viszont főleg egy olyan összefüggő területen helyezkednek el, amelyek a mostani – 

teljesen, a nemzetközi közösség egésze és Szerbia által el nem ismert – szerb-koszovói 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7249034.stm
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határvonalon fekszenek. Az ezeken a területeken élő szerb közösségeknek a jogairól és 

autonómiájáról folynak erőteljes viták a két fél között zajló, Brüsszel által vezetett vitában. 

Amennyiben a többségében albánok által lakott területek nemcsak Szerbiából szakadnának 

ki – ahogyan az Koszovó kiválásával megtörtént – akkor potenciálisan Macedónia is 

területi veszteségeket szenvedne el, így pedig már az egyesülő Nagy-Albánia koncepciója 

is közelebb kerülne a megvalósuláshoz. 

Potosan a fentiek ismeretében született meg az úgynevezett Ahtisaari-terv vagy Ahtisaari-

javaslat – amelynek kidolgozása Martti Ahtisaari Nobel-békedíjas diplomata és volt finn 

köztársasági elnök nevéhez fűződik – amely azt határozta meg a koszovói rendezés 

ügyében, hogy a nem teljes függetlenséget biztosító nemzetközi felügyelet mellett vagy 

után az önálló Koszovó nem egyesülhet Albániával. A terv főbb pontjai tehát a következők 

voltak (HVG 2007): 

 Koszovó területét nem lehetett megosztani a szerbek és az albánok között, a 

tartomány nem csatlakozhatott Albániához. 

 Koszovó saját, nehéz fegyverekkel nem rendelkező hadsereget hozhatott létre, s 

csatlakozhatott nemzetközi szervezetekhez és kaphatott önálló ENSZ-tagságot. 

 Koszovóban évekig megmaradhatott a nemzetközi jelenlét, az év közepén távozó 

ENSZ-t az EU széles jogkörrel felruházott képviselői váltották fel, s ott 

maradhattak a békefenntartók is. 

 A koszovói kisebbségek garantált jogokat kaptak volna: képviselőik jelen lehettek 

volna a kormányban, a hadseregben, a rendvédelmi erőkben, az állami 

hivatalokban, és az albán többség szavatolta volna a jogegyenlőséget és a teljes 

vallásszabadságot. 

 Az albán mellett a szerb nyelv is hivatalos maradt volna, a szerb többségű 

körzetekben az önkormányzatok széles körű autonómiát kaptak volna, s Belgrád 

nemzetközi ellenőrzés mellett anyagi támogatást nyújthatott volna a koszovói szerb 

kisebbségnek. 

 Decentralizált, sokszínű, multikulturális társadalmat kellett volna létrehozni és 

fenntartani Koszovóban. 

 

Koszovó 2008. február 17-én kiáltotta ki egyoldalúan és nem az Ahtisaari-tervnek 

megfelelően a függetlenségét, ami újabb vihart kavart a két fél között, de nagyhatalmak 

között is. A függetlenséget a nyugat-balkáni bővítési folyamatban résztvevő országok 
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közül nemcsak Szerbia, hanem öt EU-tag sem ismerte el (Ciprus, Görögország, Románia, 

Spanyolország és Szlovákia), ez utóbbi öt ország minden bizonnyal területi integritását érzi 

veszélyben a kérdéssel összefüggésben. Ráadásul a Nagy-Albánia iránti romantikus 

vágyakozás tovább borzolja a felek kedélyeit, mert bár Ahtisaari-terv értelmében nem 

egyesülhet Dél-Koszovó Albániával, addig a lakosság egy része ezt Albániában és 

Koszovóban is támogatná, a koszovói politikai elit és értelmiség viszont erősen ellenzi 

(Kostovicova 2005). Mindezt azért is teszi, mert az utólagos jogi és politikai döntések nem 

igazolták teljes mértékben a függetlenedést. 

Az ENSZ Nemzetközi Bírósága (ICJ) 2010-ben egy tanácsadó véleményt fogalmazott meg 

a koszovói függetlenségi nyilatkozat jogszerűségéről. Berkes Márton 2015-ös írásában 

részletesen elemzi a véleményt. Az elemzés alapján megállapíthatjuk, hogy önmegában a 

függetlenségi nyilatkozat nem sértett nemzetközi jogot, de a függetlenség megvalósítása, a 

szerb kisebbség helyzete, valamint egyéb technikai kérdések nem igazolták az albán fél 

tanácsadói vélemény utáni győzelmi ünneplését, pontosan a komoly hiányosságok és 

következetlenségek miatt, amelyek a későbbiekben újabb elszakadásokhoz vezethetnek 

(elég csak a Krím-félszigetre gondolnunk). 

Ennek hatására, valamint mindkét fél közösségi elköteleződésének megerősítésére indította 

útjára Brüsszel a Belgrád és Pristina közti párbeszédet (ICG 2013). Az Európai Unió által 

2011 tavaszától támogatott és keretbe foglalt párbeszéd célja az volt és mind a mai napig 

az, hogy a két fél, Belgrád és Pristina, Szerbia és Koszovó békés úton rendezzék vitás 

kérdéseiket. 2013. április 19-én kötötte meg a két fél az úgynevezett brüsszeli 

megállapodást, amely 15 pontban rendezte elviekben Észak-Koszovó szerb többségű 

területeinek státuszát. A megállapodás címéből – First Agreement of Principles Governing 

the Normalisation of Relations, tehát Az első megállapodás a kapcsolatok 

normalizálásának elveiről – és az azt követő további tárgyalásokból arra a következtetésre 

juthatunk, hogy évekig tartó tárgyalásokra lehet számítani. A kezdeti hurráoptimizmust 

követően Szerbia geopolitikai felértékelődése, a gazdaságpolitikai és privatizációs 

kérdések eltérő megítélése csak tovább erősíti a tényleges megállapodás elhúzódásának 

valószínűségét (Orosz 2015a). 

A brüsszeli megállapodást követően belpolitikai bizonytalanság és válság jellemezte és 

jellemzi Koszovót, míg Szerbia kedvezőbb pozíciókat foglalhatott el engedékenyebb 

hozzáállását követően. A meg-megzökkenő tárgyalási folyamat 2015 nyarán kapott újabb 

lendületet, amikor újabb területeken állapodtak meg a dialógus résztvevői (Orosz 2015b). 

Egészen pontosan négy területet szabályoztak: még egyszer a szerb többségű területek 
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önkormányzatiságát; a közös telekommunikációs hálózatok kiépítését; az energiahálózatok 

közös kiépítését és a szabad mozgás biztosítását Mitrovica hídján. Mindegyik 

megállapodás betartása hagy kívánnivalót maga után, de egyfajta hivatkozási alapkánt 

funkcionálhatnak a megtett lépések (Prelec – Rashiti 2015). 

A Szerbia integrációs pályája szempontjából kulcsfontosságú 2014 januárjában megtartott 

kormányközi konferenciát követően hivatalosan is megkezdődtek a csatlakozási 

tárgyalások Szerbia és az Európai Unió között. Ez azonban nem jelentette azt, hogy nagy 

lendülettel vetették volna bele magukat az érdekelt felek a fejezetek megnyitásába. 

Ahogyan a korábbiakban kifejtettem, 2015 nyaráig mindösszesen három fejezet átvilágítási 

jelentése mutatta, hogy ténylegesen megkezdődtek a tárgyalások az igen szigorúan 

meghatározott keretfeltételek szerint, a konkrétan definiált 35 tárgyalási fejezet által 

kijelölt területeken. Ezt követően 2015 év végén megnyitották a 32. és 35. fejezeteket, 

amelyek közül utóbbi a döntő fontosságú. 

Ez egy olyan fejezet, amely konkrét szabályokat nem tartalmaz, inkább a tárgyalási 

folyamat során felmerülő, a többi fejezet alá be nem sorolható problémás kérdések 

kerülnek a 35. fejezet alá. A legfontosabb, egyes számú cikkelye ennek a fejezetnek a 

következő címet viseli: A Szerbia és Koszovó közötti viszony normalizálása. Gyakorlatilag 

ugyanazt a célt szolgálja ez a fejezet, mint a politikai dialógus két kiemelt megállapodása. 

Pótlólagosan Szerbiával szemben megfogalmazott kritériumként, elvárásként a diplomák 

kölcsönös elismerése, a regionális kooperáció szélesítése, valamint a kölcsönös jóhiszemű 

hozzáállás jelentkezik a tárgyalási fejezet publikált közös uniós pozíciójában (European 

Council 2015). 

Szerbia területi közigazgatási rendszerének átalakulásáról a disszertáció hatodik 

fejezetében bővebben írok, itt csak annyit jegyzek meg, hogy Koszovó függetlenségének 

kikiáltása után is érvényben maradt a legfontosabb területi politikai szabályozás, a helyi 

önkormányzatokról szóló törvény, amelynek értelmében minden hivatalos szerb politikai 

dokumentumban és hivatalos szerb statisztikai kimutatásban autonóm tartományként 

szerepel Koszovó és Metohija, amely teljesen azonos a Szerbia által el nem ismert, 

időközben függetlenné váló Koszovó nevű állammal.  

A területi statisztikákban pedig megjelentek az uniós nomenklatúrának megfeleltethető 

NUTS 1-es és 2-es területek, utóbbiakra 2009-től kezdve GDP-becslést is közöl a szerb 

statisztikai hivatal. NUTS 1-es szinten Észak- és Dél-Szerbiát különíthetjük el. Észak-

Szerbiát két NUTS 2-es régió alkotja, Belgrád és Vajdaság. Dél-Szerbia pedig három 
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NUTS 2-es területi entitásból épül áll: Šumadija és Nyugat-Szerbia, Dél- és Kelet-Szerbia, 

valamint Koszovó és Metohija. 

Koszovó és Metohija 10910 km
2
-es területként szerepel Szerbia hivatalos statisztikáiban, a 

nemzetközi statisztikákban azonban független országként tartják nyilván Koszovót, 10877 

km
2
-es területi kiterjedéssel. 

5.10. Szerbia integrációjával összefüggő empirikus adatok 

Szerbia csatlakozási kilátásainak, bővítési politikában elfoglalt helyének az elemzésekor 

nagy hangsúlyt kell fektetnünk azokra a statisztikailag jól értelmezhető, az uniós bővítési 

dokumentumokban (például az előrehaladási jelentésekben) is elemzett mutatókra, amelyek 

a politikai, gazdasági és társadalmi integrálódás leírását szolgálják.  

Mindent megelőzően az EU által is fontosnak vélt indikátorok, mutatók ismertetésére 

fogok kitérni, de ebben az alfejezetben egyéb, a fent említett területekre vonatkozó adatok 

szintetizált ismertetése lesz olvasható. Azokban az esetekben, amikor a többi nyugat-

balkáni állammal való összehasonlítás, együttes szerepeltetés indokolt, a megértést segítő 

és logikus, természetesen az összes olyan térségi ország adatai feldolgozásra kerültek, 

kerülnek, amelyekre vonatkozóan azok elérhetőek. 

Az EU statisztikai hivatala, az Eurostat kilenc nagyobb mutatócsoportra bontva közli a 

bővítésben érintett országok statisztikáit. A strukturális indikátorok csoporton belül 

közölnek általános makrogazdasági mutatókat, a gazdasági reformokra vonatkozó 

mutatókat, környezetvédelmi kategóriákat leíró mutatókat, valamint a K+F szférára 

vonatkozó indikátorokat. Ezen kívül a következő területekre képeznek adatokat: gazdasági 

és pénzügyi; népesedés és társadalmi feltételek; ipar, kereskedem és szolgáltatások; 

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat; nemzetközi kereskedelem; közlekedés; 

környezet és energia; tudomány és technológia. 

Az oldalon65 közölt statisztikák forrásai a nemzetállami szintű statisztikai hivatalok adatai. 

Szinte minden mutató esetében megállapítható, hogy hiányosak, alig lehet olyan adattáblát 

említeni, amelyben legalább az összes nyugat-balkáni ország adatai fellelhetőek lennének. 

Mivel Törökország is tagjelölt állam, az adattáblák a kis-ázsiai ország adatait is 

tartalmazzák eredetileg, a dolgozatban feldolgozott táblázatok és ábrák azonban csak a 

nyugat-balkáni országokra vonatkoznak. 

                                                           
65 http://ec.europa.eu/eurostat/web/enlargement-countries/data/database  

http://ec.europa.eu/eurostat/web/enlargement-countries/data/database
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A gazdasági fejlettség általános szintjét leginkább az egy főre jutó gazdasági mutatókkal 

fejezhetjük ki. Az Eurostat csak folyó áron számolt egyszerű – nem vásárlóerő-paritáson 

vett – GDP/fő adatokat közöl, amely nem feltétlenül mutatja a megfelelő gazdasági 

fejlettségbeli különbséget, azokat eltúlozza. Éppen azért a Világbank által publikált, 

vásárlóerő-paritáson vett egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem (GNI) mutatóját vettem 

alapul a fejlettségi különbségek bemutatásakor. Ezzel jobban rá lehet mutatni a térség 

országainak heterogenitására is. 

4. ábra: A vásárlóerő-paritáson számolt egy főre jutó GNI értéke dollárban, a 

Nyugat-Balkán államaiban, 2000 és 2013 között 

 

Forrás: Világbank 

A Világbank adatai alapján látható, hogy az utóbbi másfél évtizedben a térség országainak 

egy főre jutó vásárlóerő-paritáson számolt GNI adatai hozzávetőlegesen hasonló trendek 

szerint alakultak, valamint azt is láthatjuk, hogy körülbelül a 10500 dollár/fő határtól 

ugyanolyan távolságra helyezkedik el két, egyenként három országból álló csoport. 

Montenegró, Szerbia és Macedónia jelentik az egyértelműen fejlettebb államokat. 

Szerbia kibocsátási szerkezete az Eurostat adatai alapján kifejezetten hasonlít a fejlettnek 

tekintett országok szerkezetére. Az összesített bruttó hozzáadott értékből való részesedés 

alapján képezett megoszlásban négy fő szektor játssza a főszerepet: a legnagyobb súlyú 

szolgáltatói, az ipari, amely hagyományos iparra és építőiparra osztható a hivatal 

módszertana szerint, valamint a mezőgazdasági. 
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5. ábra: A gazdaság kibocsátási szerkezete Szerbiában; az összesített bruttó 

hozzáadott értékből való részesedés szerint, százalékban kifejezve, 2004 és 2014 

között 

 

Forrás: Saját szerkesztés az Eurostat adatai alapján 

A mezőgazdaságnak a bruttó hozzáadott értékhez való hozzájárulása jelentősebbnek 

mondható az EU átlagához viszonyítva. Az ipar nem túlzottan jelentős részaránya és a 

szolgáltatás túlsúlya jellemzi a szerb gazdaság kibocsátási struktúráját. 

6. ábra: A központi kormányzat konszolidált bruttó adóssága a GDP-hez képest, 

százalékban kifejezve, 2004 és 2013 között 

 

Forrás: Eurostat 
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A központi kormányzat konszolidált bruttó adósságának a GDP-hez viszonyított aránya 

nemcsak a később vállalandó euróbevezetés, hanem egy ország strukturális helyzetének 

értékelése szempontjából is fontos. A fenti ábra Koszovó és Bosznia-Hercegovina 

kivételével mutatja be a tömören csak államadósságnak nevezett mutató értékét a GDP 

százalékában. 

A két hiányzó ország pontosan a központi állam gyengesége és nehezen definiálhatósága 

miatt nem közöl a közösségi statisztikai hivatallal adatokat. Jól látható, hogy Szerbia 

adósságrátájának dinamikája, trendje főleg Montenegró mutatójával halad együtt, 

Macedónia mérsékelten növekvő adóssággal rendelkezik, Albánia pedig stabilan magas 

adósságaránnyal jellemezhető. A 60% körüli értéket az országok általános fejlettségi 

szintjéhez képest magasnak nevezhetjük. 

7. ábra: A központi kormányzat költségvetési egyenlege a GDP-hez képest, 

százalékban kifejezve, 2004 és 2013 között 

 

Forrás: Eurostat 

Az államadósságnál a Bizottság értékelései szerint jobban megmutatja egy ország fiskális 

politikájának közösségi elköteleződését a fegyelmezett költségvetési politika. A 

maastrichti konvergencia kritériumok szerint a GDP arányosan maximum 3%-os deficit 

még elfogadható az euró bevezetéséhez. Annak ellenére, hogy egyetlen nyugat-balkáni 

állam sem tervezi még a szerződéses alapokon nyugvó euró bevezetést – Montenegró már 

önkényes döntés alapján megtette mindezt, nem szerződéses úton – irányadónak 

tarthatnánk a 3%-hoz közeli hiány fenntartását. A 7. ábrából leolvasható, hogy a 2008-as 
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válság után mindez Szerbiának és Montenegrónak sikerült a legkevésbé. Mindezen 

túlmenően arra is rá kell mutatnunk, hogy nem rajzolódik ki egy szigorú értelemben vett 

egységes trend az öt, adattal rendelkező nyugat-balkáni országban. 

Egy ország integrációs érettségében meghatározónak számít külkereskedelmi irányultsága, 

a tágabb értelemben vett külgazdasági orientációja. A szerb Nemzeti Bank az ország külső 

makropozíciójának a mérésére három indikátort használ. A külső adósságnak a GDP-hez 

viszonyított aránya a kormányzat és az állami szektor pozícióit mutatja meg, az exporthoz 

viszonyított külső adósság a gazdasági versenyképesség mutatója. A folyó fizetési mérleg 

egyenlege pedig összességében mutatja az ország gazdaságának nemzetközi 

versenyképességét. 

A külső adósság meghatározó trendje az elmúlt évtizedben a növekedés volt, ebben nagy 

szerepet játszottak a dolgozat korábbi részében ismertetett politikai változások, valamint az 

ország külső megítélésének általános romlása, a szerb dinár főbb devizákkal – euró és 

amerikai dollár – szembeni leértékelődése.  

15. táblázat: A szerb gazdaság külső makropozícióját leíró főbb indikátorok, 

százalékban kifejezve, 2005 és 2014 között 

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

2014 

Külső adósság a 

GDP 

százalékában 

59,3 58,5 59 62,3 72,7 79,0 72,2 80,9 75,1 78,1 

Külső 

adósság/exportált 

áruk és 

szolgáltatások 

234,9 205,7 214,3 218,9 276,9 247,1 216,5 223,5 184,7 178,7 

Folyó fizetési 

mérleg egyenlege 

a GDP 

százalékában 

-8,4 -9,6 -18,6 -21,1 -6,6 -6,8 -10,9 -11,6 -6,1 -6,0 

Forrás: Szerb Nemzeti Bank 

A külső adósság állmonyának összesített exportra való vetítése javuló tendenciát mutat, 

ami arra utal, hogy az ország exportjának volumene – ahogyan később látni fogjuk főleg a 

földrajzilag közel eső államok irányába – növekedni tudott az utóbbi fél évtizedben. 

Mindez a folyó fizetési mérleg egyenlegében is egyfajta konszolidációt eredményezett. Az 

összesítésben még mindig jelentősen passzív mérleg azonban arra mutat rá, hogy Szerbia 
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egy olyan kis gazdaság, amelynek esetében meghatározó a külkereskedelmi partnerek 

gazdaságának teljesítménye, politikai és hatalmi orientáció szempontjából pedig 

fontosabbnak ítélhetjük az ország külkereskedelmi partner országainak import alapú 

rangsorát. 

A következő táblázat Szerbia legfontosabb külkereskedelmi partner országainak rangsorát 

mutatja be 2014-re vonatkozóan az importot alapul véve. A rangsorolás alapja tehát a 

táblázat import oszlopának értéke, az adatok mértékegysége ezer dollárban van feltüntetve. 

2014-ben tehát az import alapján Németország volt Szerbia legfontosabb külkereskedelmi 

partnere, ezt követően Oroszország és Olaszország foglalta el a második és harmadik 

pozíciót.  

16. táblázat: Szerbia 10 legfontosabb külkereskedelmi partnerországa az import 

alapján 2014-ben (az adatok ezer dollárban vannak feltüntetve) 

  Export Import Egyenleg 

Németország 1773186,4 2426470,5 -653284,1 

Oroszország 1029133,1 2340354,2 -1311221,1 

Olaszország 2576937,8 2308645,9 268291,9 

Kína 14205,6 1561097,8 -1546892,2 

Magyarország 378336,9 1017704,2 -639367,3 

Lengyelország 295842,9 983328,1 -687485,2 

Ausztria 352082,6 642552,4 -290469,8 

Törökország 230852,5 589746,7 -358894,2 

Románia 829556,2 587343,8 242212,4 

Franciaország 417659,8 574642,4 -156982,6 

Forrás: Szerb Központi Statisztikai Hivatal 

A szerb gazdaság kitettségének leírására az export és az import különbözete, tehát a 

külkereskedelmi mérleg egyenlege szolgál. A táblázatban szereplő összes ország közül – 

amelyek tehát az import alapján déli szomszédunk legfontosabb importpartnerei – 

mindössze Olaszországgal és Romániával szemben mutat aktívumot az egyenleg. 2014-ben 

Kínával szemben állt fenn a legnagyobb passzívum, ezután következett Oroszország, 
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amely még ugyanebben a nagyságrendben halmozott föl többletet Szerbiával szemben. 

Lengyelország, Németország és Magyarország közel azonos nagyságrendű többletre tett 

szert, amennyiben az egyenleg abszolút értékét vesszük számításba. Kína gyakorlatilag úgy 

helyezkedik el negyedik helyen, az import alapján, hogy a szerb export elenyészőnek 

tekinthető a világ második legnagyobb gazdaságának irányába. 

A külkereskedelmi adatok tekintetében is érvényes az a kijelentés, hogy érdemes azokat 

nagyobb időtávon is vizsgálni. Jelen esetben az adatsorral az a legfontosabb célom, hogy 

külgazdasági és külkereskedelmi orientációt határozzak meg azokkal, éppen ezért 

önmagában a sorrendnek is jelentőséget tulajdoníthatunk. 2005 és 2014 közötti adatokat 

vizsgálva azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Oroszország és Kína mindvégig hatalmas 

exporttöbblettel rendelkezett Szerbia irányába, 2012-ig az előbbi, onnantól kezdve az 

utóbbi érte el abszolút értékben a legnagyobb exporttöbbletet. 

8. ábra: Szerbia legfontosabb külkereskedelmi partnerországainak import alapú 

rangsora 2005 és 2014 között 

 

Forrás: Saját szerkesztés a Szerb Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 

A fenti, 8. ábra Szerbiának – és akkori jogelődeinek – import alapon vett legfontosabb 

külkereskedelmi partnereit ábrázolja, az import alapú sorrendet mutatva. Az adott 

időszakban az utóbbi két évtől eltekintve Oroszország vezette a rangsort, Németország és 
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Olaszország pedig az első háromban volt fellelhető. Kína folyamatosan a negyedik helyen 

szerepel, Magyarország pedig 2007 óta az ötödik pozíciót foglalja el. 

Szerbia külkereskedelmi partnereit az export alapján is rangsorolhatjuk. Az export alapján 

rangsorolt országok köre más, mint az import alapján képzetteké. A 17. táblázat a 2014-es 

adatok alapján készült. 

 

17. táblázat: Szerbia 10 legfontosabb külkereskedelmi partnerországa az export 

alapján 2014-ben (az adatok ezer dollárban vannak feltüntetve) 

  Export Import Egyenleg 

Olaszország 2576937,8 2308645,9 268291,9 

Németország 1773186,4 2426470,5 -653284,1 

BiH 1318984,8 534406,3 784578,5 

Oroszország 1029133,1 2340354,2 -1311221,1 

Románia 829556,2 587343,8 242212,4 

Montenegró 756101,6 67043,7 689057,9 

Macedónia 603264,0 252215,1 351048,9 

Szlovénia 471113,9 561635,3 -90521,4 

Horvátország 458794,2 546341,3 -87547,1 

Franciaország 417659,8 574642,4 -156982,6 

Forrás: Szerb Központi Statisztikai Hivatal 

A 10 legfontosabb partner közül ebben az összevetésben Olaszország szerepel az első 

helyen, Németország követi. A szerb gazdaság által megtermelt termékek a korábbi adatok 

szerint is elkezdtek lassan kelendőbbé válni. A külkereskedelmi versenyképesség 

kismértékű javulása leginkább a térségi országok által támasztott keresletnek köszönhető. 

Ki kell emelni Bosznia-Hercegovinát, Romániát, Montenegrót és Macedóniát. Ezek az 

államok jellemzően hosszabb távon is passzív mérleggel rendelkeznek Szerbia 

viszonylatában. 

2005 és 2014 között az export alapú külkereskedelmi ország-rangsor változatosabb képet 

mutat, mint az import alapú. Bosznia-Hercegovina, Olaszország és Németország mindig az 
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első négy között szerepelt, mögöttük azonban a térség egyéb országai és Oroszország 

váltották egymást a kilencedik ábra tanúsága szerint. 

9. ábra: Szerbia legfontosabb külkereskedelmi partnerországainak export alapú 

rangsora 2005 és 2014 között 

 

Forrás: Saját szerkesztés a Szerb Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 

Az ábráról jól leolvasható, hogy a szerb gazdaságnak leginkább a romániai pozíciója 

erősödött, és Macedónia, valamint Montenegró hátrébb sorolódott a külpiacok 

tekintetében. Amennyiben összesítjük az export és import adatokat, akkor azt láthatjuk, 

hogy Németországgal zajlik a legnagyobb volumenű kereskedelem, utána pedig 

Olaszország és Oroszország következik. 

Egy ország integrációs érettségének mérésére többféle, kifejezetten integrációt mérő 

mutatót66 is képeznek. A közösségi tagság elnyerése több nézőpontból is változtatásokat 

követel meg egy ország részéről. A svájci központú KOF – Konjunkturforschungsstelle – 

évenként publikálja az úgynevezett KOF globalizációs indexet. Az index gyakorlatilag egy 

                                                           
66 A politikai, gazdasági intézmények fejlettségének mérésére nagy mennyiségű mutatót  

alkalmazhatunk, például a World Justice Project által képezett Open Government Index-et, a Világbank 

által publikált Worldwide Governance Indicator mutatóit. A Bertelsmann Transformation Index, az 

OECD SGI-mutatói, az Economist Democracy Index mutatója is gyakran képezi alapját a tudományos 

intézményi elemzéseknek. Ebben az értekezésben a KOF indexre és a Freedom House demokrácia érték 

indexére támaszkodtam. 
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0-tól 100-ig terjedő skálán mutatja be adott országok „globalizációs fokát.” Minél nagyobb 

az értéke, annál erőteljesebben globalizálódott, annál inkább integrálódott a globalizációs 

folyamatokba az ország.  

A mutató három nagyobb pillérből épül föl. Az egyik pillér a globalizációs folyamat 

gazdasági lábát (A változóként hivatkoznak rá, angol megnevezése: Economic 

Globalization) írja le, 36%-os súllyal esik latba a végső index értékében. A 

külkereskedelmi adatokat, az FDI áramlási adatokat, tőkeáramlási mutatókat vesznek 

alapul számításakor. Mindezen túl a vámfalak magassága és a tőke- valamint 

importkorlátozás számít bele ebbe a pillérbe. 

A második pillér (B változóként hivatkoznak rá, angol megnevezése: Social Globalization) 

a társadalmi aspektusokat veszi számításba. Ez a mutató leginkább vitatott építőköve, 

38%-os súlyt tesz ki. Az internethasználat gyakorisága, a külföldi népesség nagysága, az 

olvasott újságok és könyvek darabszáma alapján számítják értékét, úgy, hogy például az 

országban található McDonald’s éttermek száma vagy IKEA áruházak száma is növelő, 

pozitív tényező. A felsorolásból is látszik, hogy miért éppen ezt a pillért vehetjük 

legkevésbé komolyan. 

A harmadik pillér a politikai globalizáció elnevezést viseli (C változóként hivatkoznak rá, 

angol megnevezése Political Globalization), 26%-os súllyal szerepel a mutatóban. A 

nemzetközi szervezetekben való tagságok, az ENSZ BT misszióiban való részvétel, 

nemzetközi egyezmények ratifikálása és az országban levő nagykövetségek száma növeli a 

pillér értékét. 

A három kitevő vagy pillér értékeit egyenként és összesítve is nyilvánosságra hozzák 

minden évben, minden egyes kategóriában sorrendet is hirdetnek. 2015-ben például 

Írország szerepelt az első helyen a globalizációs indexet tekintve, 91,30-as értékkel. A 

politikai globalizáció tekintetében pedig Olaszország volt a világelső, 97,52 százados 

indexértékkel. 2015-ben Szerbia globalizációs indexe az 56. volt a világon, értéke 65,49. A 

gazdasági, társadalmi és politikai dimenziókban Szerbia rendre a 79. 58. és 80. helyet 

szerezte meg. Az index időbeli alakulása azonban az integrációs folyamat szempontjából 

nagyobb jelentőséggel bírhat, hiszen kimutathatóvá válik egy adott állam integrálódása, 

dezintegrálódása a nemzetközi gazdasági, társadalmi és politikai folyamatokba. 

A következő ábra a nyugat-balkáni országokra számítva mutatja a gazdasági globalizáció 

értékeit 2000 és 2012 között. Koszovóra nem számítják ki a svájci intézetnél az adott 

indexeket. 
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10. ábra: A KOF gazdasági globalizációs pillérének értékei a nyugat-balkáni 

országokban 2000 és 2012 között 

 

Forrás: Saját szerkesztés a KOF hivatalos oldala alapján 

Szerbia leggyengébben pontosan a gazdasági globalizáció és integrálódás terén teljesít. 

Ennek egyik legfontosabb okai az állami tulajdon magas részaránya és a külkereskedelem 

minőségi összetevői, irányultsága. 

11. ábra: A KOF társadalmi globalizációs pillérének értékei a nyugat-balkáni 

országokban 2000 és 2012 között 

 

Forrás: Saját szerkesztés a KOF hivatalos oldala alapján 
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A társadalmi globalizáció tekintetében pontosan azt állapíthatjuk meg, hogy 2006 óta 

Szerbia kapja a térségben a legmagasabb pontszámokat. Mindebben szerepet játszhat az is, 

hogy a térség egyik leginkább urbanizált állama Szerbia, ilyen módon pedig az indexben 

szereplő paraméterek tekintetében előnyös helyzetben van. 

A politikai globalizáció tekintetében Albánia kivételével hasonló, fejlődőnek minősíthető 

pályát írnak le az ábrán szereplő államok. Jól érzékelhető, hogy a 2003 és 2004 közötti, az 

integrációs pályától távolodó kormányzási időszakban Szerbia rontotta a leginkább 

értékeit. 

12. ábra: A KOF politikai globalizációs pillérének értékei a nyugat-balkáni 

országokban 2000 és 2012 között 

 

Forrás: Saját szerkesztés a KOF hivatalos oldala alapján 

Az összesített, KOF globalizációs index értékeit figyelembe véve Montenegró, Bosznia-

Hercegovina és Szerbia egyazon kategóriába estek 2012-ben, ami azt jelenti, hogy a svájci 

kutatóintézet véleménye szerint nem lehet a világgazdasági integrációs folyamatok 

tekintetében Szerbia kiemelkedő teljesítményéről beszélni. 

 

 

 

 

 

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Montenegró

Macedónia

Albánia

Szerbia

BiH



137 

 

13. ábra: A KOF globalizációs indexének értékei a nyugat-balkáni országokban 2000 

és 2012 között 

 

Forrás: Saját szerkesztés a KOF hivatalos oldala alapján 

A Freedom House elnevezésű szervezet egyik kiemelt tevékenysége, hogy vizsgálja az 

egyes országokban a demokratikus értékek elfogadottságát, szerepét. Az úgynevezett 

demokrácia index vagy demokrácia érték (democracy score) kifejezetten az átmeneti 

demokráciák jellemző mérőszáma, értékét a Nyugat-Balkán államaira is évente 

kiszámolják, publikálják. 

Kiszámítása során hét összetevő alakulását veszik figyelembe, ezek a következők: 

 A választási rendszer működése. 

 A civil társadalom fejlettsége, politikai döntésformáló ereje. 

 A független média. 

 Nemzeti demokratikus kormányzás. 

 Helyi szintű demokratikus kormányzás. 

 Jogállamiság megléte, a bíróságok függetlensége. 

 Korrupció. 

 

Mindegyik összetevő egyenként egytől hétig terjedő skálán osztályozható, az egyes jelenti 

a „tökéletesen szabad demokráciát”. Minél magasabb az egyes összetevők értéke, annál 

magasabb lesz a demokrácia index is, amely azt jelenti, hogy távolodhat egy ország a 

nyugati értelemben vett demokratikus berendezkedéstől, modelltől. 
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18. táblázat: A Freedom House demokrácia indexének értékei 2004 és 2014 között a 

nyugat-balkáni országokban 

Ország 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Albánia 4,13 4,04 3,79 3,82 3,82 3,82 3,93 4,04 4,14 4,25 4,18 

BiH 4,54 4,18 4,07 4,04 4,11 4,18 4,25 4,32 4,36 4,39 4,43 

Koszovó 5,50 6,32 5,36 5,36 5,21 5,21 5,07 5,18 5,18 5,25 5,14 

Montenegró 3,83 3,79 3,89 3,93 3,79 3,79 3,79 3,82 3,82 3,82 3,86 

Szerbia 3,83 3,75 3,71 3,68 3,79 3,79 3,71 3,64 3,64 3,64 3,64 

Macedónia 4,00 3,89 3,82 3,82 3,86 3,86 3,79 3,82 3,89 3,93 4,00 

Forrás: Freedom House 

A 18. táblázat az elmúlt évtizedben lezajlott változásokhoz igazítva mutatja a demokrácia 

index értékeit évekre lebontva. Általános tendencia, hogy az úgynevezett Nations in 

Transit jelentésekben vizsgált országok – Közép-Kelet-Európa uniós országai, balkáni 

államok és volt FÁK-országok – ebben az összevetésben nem teljesítenek jól a szervezet 

alkalmazottainak szemében. 

A demokrácia index esetében különböző határértékeket is meg lehet nevezni. Az 1 és 3 

közötti indexszám konszolidált demokráciát jelent, 3 és 4 között félig konszolidált 

demokráciáról beszélhetünk, 4 és 5 között átmeneti, hibrid rezsimeknek nevezik az 

államvezetést. 5-ös érték fölött már félig konszolidált autoriter rendszerről beszélhetünk, 6 

felett pedig konszolidált autoriter rezsimről. Szerbiát ilyen módon félig konszolidált 

demokráciaként tartják számon és egyértelműen a legjobb pozícióban van a térség 

országaihoz képest, Albánia és Bosznia-Hercegovina már átmeneti rezsimnek számít az 

autoriter és demokratikus rendszerek között, Koszovó pedig félig konszolidált autoriter 

hatalomnak minősül. 

Az alfejezet során elemzett táblázatok és ábrák alapján azt állapíthatjuk meg, hogy Szerbiát 

sokkal kevésbé lehet az úgynevezett puha, kvalitatív kategóriák alapján a térség többi 

országától eltérőnek minősíteni. A külkereskedelmi egyenleg, valamint a külkereskedelem 

irányultsága alapján arra mutattam rá, hogy döntően az uniós belső piaccal tart fent 

gazdasági kapcsolatokat Szerbia. A többi, nemcsak nyugat-balkáni térségi ország jelentős 
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részaránnyal szerepel külkereskedelmi statisztikákban, főleg a jelentéktelenebbnek 

minősíthető szerb export oldalon. Az aktuális geopolitikai indíttatású vitákkal 

összefüggésben azt állapíthatjuk meg, hogy Oroszország nemcsak a kulturális, de a 

kereskedelmi kapcsolatokat tekintve is jelentős, de nem egyeduralkodó befolyásolója a 

szerb fejlődésnek. Kína szerepe meggyőzően erősödik déli szomszédunk kereskedelmi 

kimutatásait vizsgálva. Volumenarányosan a távol-keleti ország halmozta föl a 

legjelentősebb többletet Szerbiával szemben. Ezek a tények mindössze azt jelentik, hogy e 

két EU-n kívüli jelentős politikai-gazdasági hatalom potenciálisan befolyással lehet a szerb 

belgazdasági és belpolitikai eseményekre. Az árnyaltabb kép megfestéséhez államadósság-

finanszírozási, tőkeáramlási és fejlesztési együttműködési adatok elemzésbe való 

bevonására lenne szükség, ezek azonban nem képezik a dolgozat közvetlen tárgyát. 
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6. Szerbia uniós csatlakozásának belső, területi dimenziói 

Az európai uniós integráció belső változtatásokat is jelent Szerbia esetében. Az ország 

politikai intézményrendszerében olyan reformokat kell megvalósítani, amelyek egyrészt 

megfelelnek a kor demokrácia-fölfogásának, ilyen módon eleget téve a koppenhágai 

kritériumoknak is. Ezen kívül azonban a tagság során a közösségi támogatások törvényileg 

meghatározott NUTS 2-es szintű régiókra lebontva érkeznek az országba, mindez területi 

politikai beavatkozásokat is igényel (Pámer 2007). 

A 35 csatlakozási fejezetből a következők közvetlenül érintik Szerbia területi folyamatait, 

az ahhoz kapcsolódó jogalkotást, politikai döntéshozatalt (zárójelben az adott fejezet 

száma): 

 Mezőgazdaság és vidékfejlesztés (11.) 

 Közlekedés (14.) 

 Statisztika (18.) 

 Transzeurópai hálózatok (21.) 

 Regionális politika és a strukturális eszközök koordinációja (22.) 

 

Ezekben a tárgyalási fejezetekben olyan pótlólagos jogalkotási előírásokat fogalmaznak 

meg déli szomszédunkkal kapcsolatban, melyek közvetlenül meghatározzák a területi 

beosztást, az ahhoz rendelt statisztikai kimutatásokat, nyilvántartásokat, a városi és vidéki 

térségek közti erőforrás-allokációt és áramlást, valamint az infrastrukturális fejlesztéseket.  

Szerbia esetében viszont az elmúlt két és fél évtized területi változásai önmagukban is 

hatást gyakoroltak az önkormányzati beosztásra (Drobnjakovic – Todorovic 2010, Vujicic 

– Ristic 2012).  

Szerbia területi beosztása a fentebb ismertetett történelmi előzmények, Montenegró, 

valamint Koszovó kiválásának következtében, valamint az uniós integrációs kapcsolatok 

megerősödése miatt többször is változott. Ez érintette a nagyobb területi egységeket, 

valamint a szerb önkormányzati rendszerben alapegységként szolgáló úgynevezett 

községeket is.  

Amint arra Pálné Kovács 2007-es tanulmányában rámutat, az új szerb alkotmány nem úgy 

definiálja a községeket, mint a régebbi, – azaz nem egy társadalmi-gazdasági 

képződményként, ilyen módon egy szerves fejlődési folyamat eredményeként – hanem 

olyan területi egységekként, ahol az önkormányzati jogok válnak gyakorolhatóvá. 
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A szerb kormányzat európai integrációs hivatalának oldaláról letölthető az európai uniós 

joganyag elfogadásáról szóló nemzeti program (National Programme for the Adoption of 

the EU Acquis) (SEIO 2014). A program fejezetekre bontva tárgyalja azokat a jogalkotási 

feladatokat, amelyeket a csatlakozási tárgyalások során el kell végeznie Szerbiának. A 

dokumentum egyik fejezete – amelynek címe Regionális politika és a strukturális eszközök 

összehangolása67 – ismerteti, hogy melyek azok a főbb közösségi és nemzeti jogszabályok, 

amelyeknek elfogadása és frissítése megteremti az alapját az előcsatlakozási és strukturális 

források fogadásának.  

Következő szereplőként pedig a gazdasági minisztérium alá rendelt nemzeti regionális 

fejlesztési ügynökség
68

 részletesen ismerteti a szerb regionális politika jogalkotási és 

stratégiai keretét. Ez alapján megállapítható, hogy a szerb regionális politika alapvető 

jogforrása az ország alkotmánya mellett a 2009 júniusában elfogadott és 2010-ben 

módosított regionális fejlesztési törvény, valamint a 2008-ban aláírt és 2013-ban hatályba 

lépett stabilizációs és társulási megállapodás. Ez utóbbi azt a külső szerződéses alapot 

testesíti meg, amelyhez közvetlenül kötődik az uniós joganyag átvételét szolgáló program 

(Pintér 2016). 

Az első átfogó területi fejlesztési stratégia 2007-ben született meg, amely a 2007 és 2012 

közötti időszakra határozta meg a területi fejlesztés főbb irányait (Nagy et al. 2009). 

A 2020-ig terjedő időszakra a Szerb Köztársaság területpolitikai terve számít irányadónak 

(Spatial Plan of the Republic of Serbia 2010 – 2014 – 2020), amely hét nagyobb fejezetre 

bontva ismerteti a legfontosabb területi politikai célokat. 

A 2007-ben kelt törvény a helyi önkormányzatokról szabályozza azt, hogy milyen 

adminisztratív területi egységekre és önkormányzati joggal bíró egységekre osztja a 

jogalkotó Szerbia területét.  

Elsőként arra hívom föl a figyelmet, hogy a törvény Koszovó függetlenségének kikiáltása 

után is érvényben maradt, ilyen módon érthető, hogy minden hivatalos szerb politikai 

dokumentumban és hivatalos szerb statisztikai kimutatásban autonóm tartományként 

szerepel Koszovó és Metohija, amely teljesen azonos a Szerbia által el nem ismert, 

időközben függetlenné váló Koszovó nevű állammal. Azt is fontos azonban megjegyezni, 

hogy az újabb kimutatásokban Koszovó adatok nélkül szerepel, egyfajta üres sorként.  

A területi statisztikákban még egy fontos változtatás történt az utóbbi években: 

megjelentek a véglegesnek tekinthető NUTS 1-es és 2-es területek, utóbbiakra 2009-től 

                                                           
67 Angolul Regional Policy and Coordination of Structural Instruments. 

68 Angolul National Agency for Regional Development. 
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kezdve GDP-becslést is közöl a szerb statisztikai hivatal. NUTS 1-es szinten Észak- és 

Dél-Szerbiát különíthetjük el. Észak-Szerbiát két NUTS 2-es régió alkotja, Belgrád és 

Vajdaság. Dél-Szerbia pedig három NUTS 2-es régióból épül föl, ezek a következők: 

Šumadija és Nyugat-Szerbia, Dél- és Kelet-Szerbia, valamint Koszovó és Metohija. A 19. 

táblázat összefoglalja a NUTS 2-es szintű régiók legfontosabb tulajdonságait.  

  

19. táblázat: Szerbia NUTS-2-es szintű régióinak legfontosabb adatai 

NUTS 2-es 

régiók 

Lakossá

g (ezer 

fő) 

Terület 

(km
2
) 

Község 

Városi 

jogállású 

községek 

Városközség Település 

Szerbia 

összesen 
7187 88502 197 19 28 4709 

Belgrád 1659 3234 17 0 17 157 

Vajdaság 1932 21614 46 5 2 467 

Šumadija és 

Nyugat-

Szerbia 

2032 26495 52 10 0 2112 

Dél- és 

Kelet-

Szerbia 

1564 26249 53 3 9 1973 

Koszovó és 

Metohija 
n.a. 10910 29 1 0 1449 

Forrás: Szerb Központi Statisztikai Hivatal és SORS 2014, 13. 

Kiegészítésképpen meg kell jegyezni, hogy a táblázat forrása szerint Szerbia összterülete 

88502 km
2
, az ötödik táblázathoz képest adódó különbség természetesen abból fakad, hogy 

a 10910 km
2
-es Koszovó és Metohija Szerbia hivatalos statisztikáiban az ország immanens 

területeként szerepel, a nemzetközi statisztikákban azonban független országként tartják 

nyilván Koszovót (Pintér 2014a).  

A község a helyi önkormányzati törvény szerint a területi felosztás alapja, „az a területi 

alapegység, amelyben a helyi önkormányzás megvalósul, és amely szervei révén képes 

önállóan gyakorolni saját hatáskörébe tartozó jogait és kötelességeit, és legalább 10.000 

lakosa van”. Az idézet a hivatkozott helyi önkormányzati törvény 18. szakaszában 

olvasható, az irodalomjegyzékben szereplő dokumentum negyedik oldalán olvasható. A 

lakossági küszöb azonban abban az esetben, ha a történelmi, földrajzi, gazdasági tényezők 

indokolják lefelé átléphető.  
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Ilyen községből a törvény szerint 197 található a Szerb Köztársaságban. Ezek közül 168 

található a Koszovón kívüli területen. A községek azonban három nagyobb csoportra 

oszthatóak: 150 városi jogállás nélküli községre, 19 városi jogállással rendelkező községre, 

valamint 28 városközségre. Ezen túlmenően összesen 6158 település és, ezen belül 193 

város alkotja a Szerb Köztársaságot. 

A NUTS-2-es régiók gazdasági teljesítményét 2009 óta hivatalosan is kiszámolják 

Szerbiában. Ahogyan arról Takács Zoltán 2009-es munkájában is olvashatunk, három 

elképzelés közül választották ki az EU nyomására, hogy melyik NUTS-2-es szintű területi 

beosztási rendszert alkalmazzák. A munkában ismertetett három lehetőség közül az első 

négy darab, a második 5, a harmadik 9 NUTS-2-es egységgel számolt. A lakosságszám 

alapján többé-kevésbé azonos súlyú területi egységek kialakítását célként kitűző törekvés 

volt a második, ez valósult meg a későbbiekben. 

 

14. ábra: A szerb NUTS 2-es régiók hozzájárulási aránya Szerbia GDP-jéhez 

 

Forrás: a Szerb Központi Statisztika Hivatal adatai alapján saját számítás 

A régiók gazdasági teljesítményére vonatkozó becsléseket a Szerb Központi Statisztikai 

Hivatal hoz nyilvánosságra. A rendelkezésre álló idősor nem számottevő, a szerb dinárban 

közölt adatok alapján azonban érzékeltetni lehet, hogy a gazdasági teljesítmény 

tekintetében közel sem azonos súlyú régiókat hoztak létre a területi politikai szakemberek. 

Ahogyan a 14. ábra is mutatja, a szerb bruttó hazai termék előállításában a 2009 és 2013 
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közötti időszakban Belgrád majdnem 40%-kal részesedett, Vajdaság pedig folyamatosan 

növekvő részarányt produkálva a 25 és 30% közötti intervallumban mozgott. Šumadija és 

Nyugat-Szerbia a kezdeti, 20% körüli hozzájárulási arányhoz képest is veszített a 

pozíciójából az adott időszakban. Dél- és Kelet-Szerbia pedig a többi régióhoz képest 

kisebb ütemű átlagos növekedés hatására egyre távolodik a 15%-os szinttől. 

A szerb régiók külkereskedelmi egyenlege érdekes összefüggésekre mutat rá. A 

gazdaságilag fejletlen déli régiók összességében azért tudtak aktív egyenleget produkálni, 

mert jelentős ipari kapacitások hiányában az energiahordozók iránt alacsony keresletet 

mutattak. Ezen kívül a nem jelentős fizetőképes kereslet és a gyenge belső fogyasztás a 

tartós fogyasztási cikkek piacán is enyhe többletet produkált (20. táblázat). 

20. táblázat: A szerb NUTS 2-es régiók külkereskedelmi egyenlege millió dollárban 

  

Belgrád Vajdaság 

Šumadija és 

Nyugat-

Szerbia 

Dél- és Kelet-

Szerbia 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Energia -31,5 -43,4 -277,8 -180,7 -3,1 -2,6 -1,0 -7,4 

Félkész termékek -140,8 -127,9 -12,4 -14,6 -31,1 -31,7 5,4 12,8 

Tőkejavak -182,1 -108,5 -36,5 -9,9 63,8 57,7 6,9 -0,5 

Tartós fogyasztási 

cikkek 
-17,2 -11,5 3,1 5,7 18,7 28,1 10,8 8,6 

Nem tartós 

fogyasztási cikkek 
-135,7 -91,9 76,8 65,7 37,4 29,1 15,1 28,5 

Besorolás nélkül -63,5 -87,3 16,8 -14,1 -12,3 -24,8 -17,6 -27,4 

Forrás: Szerb Központi Statisztikai Hivatal 

Szerbia városhálózatának fizikai megjelenésére, hierarchiájára, a városokat összekötő 

közlekedési hálózatokra nagy hatást gyakorolt a hagyományos balkáni fejlődéstörténeti 

örökség (Mazower 2004). Kiemelkedően fontosnak bizonyult az oszmán kulturális hatás a 

Szerbia déli részeit érintő területeken a városok arculatát vizsgálva, mindezeken túl pedig a 

fővárosok hatalmi megerősítése szintén jellemző vonása a Nyugat-Balkán országinak 

(Prévélakis 2007). Jovan Cvijic kiemelkedő szociológiai munkájában – melyet 1922-ben 
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jelentettek meg először – a török-bizánci, valamint a patriarchális várostípusok közé 

sorolja a szűken értelmezett szerbiai városokat. Az első típusba főleg a Nistől délre és 

keletre elhelyezkedő, nehezen átlátható utcarendszerrel rendelkező középkori városok 

tartoznak, – ezeket a szerző után igazi balkáni típusnak is nevezhetjük – a másodikba pedig 

a belgrádi és vajdasági régióban elhelyezkedő, a modern, főleg kertvárosi múlttal 

rendelkező széles utcákkal rendelkező városok tartoznak (Cvijic 2009). 

15. ábra: A városi lakosság száma, a lakosságon belüli aránya, valamint a legnagyobb 

városnak a városi lakossághoz viszonyított százalékos aránya Szerbiában 2000 és 

2014 között 

 

Forrás: Saját szerkesztés a Világbank adatai alapján 

A szerb városhálózatot azonban az alapján is megvizsgálhatjuk, hogy az EU-s települési 

hálózatba milyen módon lehet a későbbiekben integrálni (Petric et al. 2012). Ezt a 

nézőpontot alapul véve fontos kérdés annak feltárása, hogy mennyiben számít a települési 

rendszer policentrikusnak, kiegyensúlyozottnak (Faragó – Rácz 2010, Szabó – Pintér 

2015).  

A városi térségekre vonatkozóan GDP adatok nem állnak rendelkezésünkre, a városok 

népesség szerinti rangsorait azonban a huszadik századi jelentős népszámlálási adatokra 

támaszkodva könnyedén bemutathatjuk. 
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A 2020-ig irányadó területi terv az integrált fenntarthatóság szempontjából kívánatosnak 

tartott policentrikus városhálózatot kíván kialakítani Szerbiában, hogy ilyen módon a 

kiegyenlítettebb területi szerkezet felé mozduljon el az ország. 

16. ábra: Szerbia legnépesebb városainak népessége az 1981 óta évtizedenként végzett 

népszámlálások adatai alapján 

 

Forrás: Szerb Központi Statisztikai Hivatal 

A mai Szerbia területén található, a fővárossal együtt hat, leginkább jelentős város 

népességi adatait mutatja be a 16. ábra. Jól látható, hogy az elmúlt három évtizedben 

Belgrád domináns szerepét egyedül Újvidék és Nis volt képes ellensúlyozni. Az ábra 

azonban arra mutat rá, hogy Szerbia települési szerkezete monocentrikus, a regionális 

adatsorokat tekintve pedig arra következtethetünk, hogy a gazdasági teljesítményt 

számszerűsítve, hasonló összefüggésekre lelnénk. 

A Belgrád melletti legnagyobb városok lakosságának Belgrádhoz viszonyított aránya még 

markánsabban illusztrálja, hogy Újvidék regionális és országos pozíciói erősödtek meg a 

vizsgált időszakban, a többi település pedig nem tudott dinamikus növekedést produkálni 

(17. ábra). A belső, észak-déli irányú migráció intenzitását kifejezik a statisztikai hivatal 

regionális bontásban közölt migrációs adatok is 2011-ből. Ennek megfelelően a belgrádi 

régióban a lakosság majdnem 52%-a számít migránsnak (tehát nem a születési helyén él), 

Vajdaságban ez az arány 46%, a maradék két régióban pedig 41%. A belső migrációs 
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nyomást az alkalmazott regionális politikai beavatkozások sem tudják csökkenteni (Szügyi 

2013). 

17. ábra: A fővároson kívüli legnépesebb városok lélekszámának aránya a fővárosi 

lakosság százalékában 

 

Forrás: A Szerb Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján saját számítás 

Ezekből az adatokból arra következtethetünk, hogy a 16. ábrán szereplő másodlagos 

növekedési pólusok – azaz az öt lehetséges policentrum – megerősítése lesz a területi 

politika egyik célkitűzése az évtized második felében. Mindezt megerősíti a 2020-ig 

irányadó területi terv is. 

A disszertáció hatodik fejezetében a szerb területi szerkezet meghatározó vonásaival 

foglalkoztam. Az ország összterületének alakulásában, alkotmányos rendszerében a 

fejlődéstörténeti örökség miatt is jelentős változások játszódtak le. Az európai uniós 

csatlakozási tárgyalások megindulásával, tágabban értelmezve, az európai integrációval 

összefüggő reformlépések azonban még inkább átalakították déli szomszédunk területi 

struktúráit. 

A NUTS-2-es szintű regionális adatok arra mutatnak rá, hogy egyre nagyobb gazdasági 

különbségek alakulnak ki Szerbiában, a városok szerkezetének, népesedési adatainak 

illusztrálásával pedig arra mutattam rá, hogy a közösségi szinten egyfajta mintaként, 

ideaként kezelt policentrikus struktúra (Faragó 2006), avagy hálózat szintén távol áll az 

egyre monocentrikusabb képet festő szerb városi mutatóktól. 
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7. A hipotézisek értékelése 

Az értekezésemnek ebben a fejezetében a dolgozat elején megfogalmazott hipotézisek 

értékelése, korrekciója olvasható. A hipotéziseket egyenként veszem számba, kiemelem, 

hogy a munka melyik konkrét fejezetében foglalkoztam a hipotézis bővebb kifejtésével, 

hogy mely részek alapján tudom levonni végső következtetéseimet, kiigazításaimat 

azokkal kapcsolatban. 

Az dolgozat első hipotézisét a következőképpen fogalmaztam meg: A klasszikus 

integrációelméletek nem foglalkoznak mélyen az európai integráció által érintett országok 

társadalmi tényezőivel, az integráció által érintett társadalmi struktúrákkal. A hipotézis 

értékelésének módszere ebben az esetben teljes egészében a szakirodalmi ismereteimre 

alapozott szintetizáló módszer volt. Az értekezés két kifejezetten elméleti fejezetében az 

integrációkat vizsgáló elméletekkel és pontosan azok kiegészítésére az új intézményi 

közgazdaságtan teoretikusainak megállapításaival foglalkoztam. A klasszikus 

integrációelméletek szűkebben értelmezett csoportja a neoklasszikus modellalapokon 

nyugvó, lényegében véve a regionális gazdasági társulási formákat analizáló 

elméletcsoport. 

Ezek az elméletek kizárólagosan számszerűsíthető, költség-haszon elemzési módszerrel 

értelmezhető kategóriákkal foglalkoznak. Hatványozottan igazak ezek a megállapítások az 

úgynevezett liberális iskola képviselőinek megállapításaira. A munkamegosztási és 

regulációs elméletek már a termelési tényezők áramlásának minőségeire is figyelmet 

fordítanak, valamint arra, hogy az információk áramlása és a közös alapokon nyugvó 

szabályozási mechanizmusok hogyan segíthetik elő az integrációk hatékony működését. 

A politikai alapú integrációs elméletek sokkal inkább azokra a hatalmi artikulációval 

összefüggő szervezeti megoldásokra összpontosítanak, amelyek egy föderatív keretek 

között működő, konkrét európai integráció zökkenőmentes működését közvetlenül 

lehetővé teszik. Egyfajta ellen-irányzatként jelenik meg az intergovernmentalista elmélet 

és gyakorlat, amely szintén mélyebb elméleti, szociológiai vizsgálatok nélkül arra az 

alapfelvetésre építi megállapításait, hogy önmagában az időtállóság miatt a nemzeti 

kormányok jelentik a végrehajtó hatalom végső megtestesítőit a kontinensen.  

Az érdekérvényesítési alapokon nyugvó integrációs iskolák legnagyobb erőssége, hogy a 

valósághoz legközelebb álló képet festik az EU működéséről. Ezt a pontos képet azonban 

azon az áron kapjuk meg, hogy közben rendkívüli módon leszűkítjük a vizsgált szereplők 

körét. Önmagában az uniós intézmények döntéshozatali mechanizmusai, valamint a 
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nemzetállami kormányzati elitek alkufolyamatai nem általánosíthatóak az alkotó entitások, 

emberi közösségek egészére. 

Egy emberi közösség saját igényeihez mért legjobb szabályozóit minden bizonnyal a 

hagyományai és a kulturális alapjai szerint tudja megválasztani, azt viszont egészen 

pontosan ki lehetne mutatni, hogy az adott szervezet – egészen pontosan esetünkben az 

Európai Unió – alkotó entitásai milyen mélységű különbségeket mutatnak fel társadalmi-

gazdasági rendszerükben. Erre a kérdésre azonban a feldolgozott elméletek közül egyedül 

Williamson és North gondolatai kerete tud megbízható választ adni, hiszen a legfontosabb 

alkotó, az időtényező, amelyet integrálódási időtényezőként is kezelhetünk, náluk jelenik 

meg hiánytalanul. 

A politikai alapú integrációs elméletek között az utóbbi két évtizedben megerősödött 

konstruktivista irányzat az egyetlen, amely az identitás és az értékek oldaláról közelíti az 

integráció kérdéseit, nem véletlenül gyarapodott a konstruktivista elemzések száma az 

integrációval foglalkozó szakirodalmi tételek között a keleti bővítést követően. Ekkor érte 

el ugyanis az újonnan integrálandó és a régiektől merőben más fejlődési pályát bejáró 

országok száma a régiekhez viszonyítva az elvi „kritikus tömeget”. A nyugat-balkáni 

országok felé fordulva azonban arra mutathatunk rá, hogy nemcsak többnyire megkésetten 

iparosodó, a piacgazdasági intézményrendszert szakaszosan és elhúzódva átvevő államok 

integrálásáról van szó, hanem más civilizációs és kultúrkörbe tartozó, közvetlen háborús 

előtörténettel rendelkező államok EU-által „menedzselt” felépítéséről. Ehhez az 

intézményépítési kihíváshoz pedig a társadalmi mélyrétegekben meghúzódó különbségekre 

fokozottan érzékeny megközelítésekre lenne szükség. Ezeknek a feltételeknek a klasszikus 

integrációelméletek nem tesznek eleget, ebből következően az első hipotézist elfogadom. 

A második hipotézist így fogalmaztam meg: Az EU intézmény- és jogrendszerének 

horizontális és vertikális bővülése egy új típusú bővítési és külkapcsolati keretrendszer 

létrejöttét eredményezte. A dolgozatnak az EU által alkalmazott bővítési politikáját, 

alapvető lépéseit az ötödik fejezet első felében mutattam be. Ennek a megnevezése azért 

bővítési és külkapcsolati keretrendszer, mert a közös kereskedelempolitikából kinőtt, 

komplex az EU-n kívüli országokkal és országcsoportokkal fenntartott kapcsolatokat 

összefogó politikai módszereket rendez egy ernyő alá.  A kapcsolatok közül a legerősebb 

az EU-tagság kilátásba helyezése – a szakirodalom megállapításai alapján. 

Az első hipotézis során legfőképp az integráció elméleti megközelítéseinek rendszerével 

foglalkoztam, a második hipotézisben pedig a ténylegesen működtetett gyakorlati síkon 

működő politikai lépésekkel és keretrendszerrel. 
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A 2007 után csatlakozni kívánó országok köre gyakorlatilag a nyugat-balkáni állakokra 

szűkült, ahogyan azt már a korábbiakban kifejtettem. Ezen országok közül Horvátország 

2013 nyarán olyan csatlakozási tárgyalások után vált EU-taggá, melynek során a 

dolgozatban leírt feltételrendszernek kellett közvetlenül eleget tennie. Ennek során 

pontosan a közvetlen háborús előtörténet miatt speciális követelményeknek is eleget kellett 

tennie Zágrábnak. A Hágai Törvényszék döntéseit és ítéleteit tiszteletben tartva, olyan 

jogrendszeri és politikai követelményeknek kellett megfelelni, amelyek a közvélemény 

értékítéletével szembementek. A folyamat során alkalmazott feltételek pontosan a horvát 

csatlakozás folyamán intézményesültek, ezeket az intézményesített feltételeket pedig 

Szerbiának és a többi tagjelöltnek, potenciális tagjelöltnek teljesítenie kell. 

A feltételrendszeren túl az STM-ek ratifikációs mechanizmusa, önmagában a potenciális 

tagjelölti és tagjelölti minőségek megállapítása, a kibővített számú tárgyalási fejezetek 

megalkotása, a Bizottság által publikált előrehaladási és stratégiai jelentések rendszere, az 

érdemeknek megfelelően strukturált vissza nem térítendő forrástranszfer-rendszer, 

valamint a széles spektrumú technikai segítségnyújtás intézményei egy olyan komoly 

keretrendszer működését hívták életre, amely stabilnak, átláthatónak és ellenőrizhetőnek 

minősül. Mindez pedig kiegészül a regionális kereskedelmi egyezményeken és 

intézményeken alapuló CEFTA-egyezmény fenntartásával, amely előszobaként szolgálhat 

a tagként mindenképpen kötelező egységes belső piaci érvényesüléshez. 

A hipotézis összegzéseképpen leírt bővítési keretrendszer alapjai az Európai Unió 

legfontosabb intézményei által megalkotott jogszabályok és politikai döntések nyomán 

működtetett mechanizmusok összessége. A keretrendszert leíró fejezet és alfejezetek pedig 

bizonyítják annak újszerű, komplex voltát, ezért a második hipotézist is elfogadom. 

A dolgozat harmadik hipotézise szerint Szerbia európai uniós csatlakozási menetrendjének 

terve – Horvátországhoz hasonlóan – igazolja, hogy a Nyugat-Balkán egységes kezelése 

szemben áll a térség heterogenitásával. A hipotézis arra a látszólagos és valós elvi, 

koncepcionális szembenállásra mutat rá, hogy a nyugat-balkáni országok stabilizációját 

megcélzó integrálási próbálkozás során az EU mindvégig törekedett az érintett felek minél 

kiegyensúlyozottabb kezelésére, mindez azonban ahhoz vezetett, hogy a ténylegesen az 

egyes országokkal folytatott egyeztetések intézményi kerete rugalmatlannak, túlzottan 

„egy kaptafára készültnek” bizonyult. 

A dolgozat empirikus részében több helyen is törekedtem arra, hogy Szerbia adatait az 

összehasonlíthatóság miatt együttesen kezeljem és mutassam be a nyugat-balkáni, EU-n 

kívüli országokkal, Horvátországot mutatóival éppen ezért nem foglalkoztam. Az egyes 
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országok területeit, gazdasági fejlettségi mutatóit, gazdaságpolitikai gyakorlatait leíró 

mutatóit, kulturális adottságait összevetve arra a megállapításra juthatunk, hogy valóban 

különböző csoportokba sorolható, heterogén régióról van szó. 

Ezeket az országokat az térség és az EU között létesült intézményesített kapcsolatokat 

bemutató alfejezet tanulságai alapján kezdetben egyértelműen egységesen, valós 

megkülönböztetés nélkül kezelte az Európai Unió. Igaz, hogy az egyes országok időben 

távol eső dátumokon voltak képesek előrébb lépni az integrálódás manifesztált 

lépcsőfokain, a bővítési stratégia egységes kezelése azonban rámutat arra, hogy döntően 

nem azokra a megkülönböztető sajátosságokra érzékeny területekre koncentrál Szerbia 

csatlakozási menetrendje, amelyek például a belső társadalmi és gazdasági szerkezeti 

sajátosságaiból fakadnak. Sokkal inkább azok a lépések járulnak és járultak hozzá Szerbia 

útjának egyengetéséhez, amelyek a politikai modellváltásokkal, a térségi béke 

megteremtésével, a nyugati értelemben vett demokratikus és piacgazdasági rendszer 

kiépítésével és az ahhoz szükséges reformlépésekkel vannak összefüggésben. 

Ezek a szintetizáló megállapítások pedig arra vezetnek, hogy az előző két hipotézishez 

képest nagyobb bizonytalansággal, de egyértelműen elfogadjam a harmadik hipotézis 

helyességét is. 

A negyedik hipotézis az értekezésben megfogalmazottak közül időben a legkésőbb 

született meg, pontosan az utóbbi szűk egy év külkapcsolati politikai vonatkozású 

eseményei és mindennapi elemzései ismeretében. Szerbia külgazdasági pozíciói alapján 

megállapíthatjuk, hogy a legerőteljesebben az EU gazdaságának egészéhez kapcsolódik – 

fogalmaztam meg a hipotézisek ismertetésekor. 

Annak ellenére, hogy ez a megállapítás látszólag könnyedén, statisztikai adatsorok 

letöltésével igazolható, mégsem volt egyszerű igazolása. Az elmúlt évtized szerb 

külkereskedelmi statisztikái alapján egyértelműen kimutathatóvá vált Németország, 

Olaszország és Oroszország kiemelkedő szerepe. Az évenkénti kereskedelemben 

megforduló javak összértéke, valamint a kereskedelem kiegyensúlyozottsága (export és 

import egymáshoz viszonyított egyenlege) alapján látható az uniós piac dominanciája. 

Kína azonban óriási exporttöbblettel rendelkezik ebben az időszakban és a szerb importban 

kiegyensúlyozottan negyedik helyen szerepel, Oroszország pedig szinte monopol szerepet 

tölt be az energia-importban és stratégiai tulajdonnal is rendelkezik a gáz ágazatban. 

Ráadásul a szerb exportban több térségbeli, Unión kívüli ország – Bosznia-Hercegovina, 

Macedónia, Montenegró – részesedése meghatározó, amely önmagában nem növeli az EU-

relációjú kereskedelmi kitettséget. Azt azonban ki kell emelni, hogy az EU deklaráltan 
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pozitív eredményként tekint a balkáni régión belüli kereskedelem intenzívebbé válására – 

ezt támogatja a megerősített CEFTA is – éppen ezért mindezek az adatok nem gyengítik a 

hipotézis jelentéstartalmát. 

Összességében azt állapítom meg a megismert adatok birtokában, hogy Szerbia gazdasági 

rendszere sokkal erőteljesebben rá van utalva az Unió egységes belső piacára, mint a 

napjaink világgazdasági és hatalmi átalakulásában nagy szereppel – és felületesen 

értékelve az EU-val szemben ellenérdekelt – bíró orosz és kínai gazdaságra. E két utóbbi 

szereplő azonban pontosan a jelentős exporttöbblet, valamint a sajátos befektetési 

magatartása69 miatt komoly befolyással rendelkezik Szerbia gazdaságában. A negyedik 

hipotézist a kiemelt ellenható tényezők ismeretében is elfogadom. 

Az ötödik hipotézis alapján Szerbia területi és területi gazdasági különbségei, 

településhálózatának állapota alapján nem tekinthető integrációérettnek. Az integrációs 

szakirodalomból csak áttételesen lehet arra következtetni, hogy az integrálódásnak és az 

integrációnak vannak térszerkezeti vonatkozásai. Amennyiben vannak ilyen fogódzók, 

akkor azok a következők: a társadalmi szerkezet térbeli lenyomata a területi és települési 

szerkezet, nem tekintve persze el a földrajzi, éghajlati alapadottságoktól sem; a bővítési 

folyamatban nagy hangsúlyt fektetnek az adott ország regionális politikai reformjaira is, 

amelyből az következik, hogy a manapság „mainstream” regionális politikai irányvonal 

Szerbiára is vonatkozik, vonatkozni fog. 

Abban a szerencsés helyzetben, amikor már pár évre számolva, regionális, NUTS-2-es 

szintű adatok is nyilvánosságra kerültek Szerbiára vonatkozóan, lehetőség nyílott arra, 

hogy a bővítés és integrálhatóság belső összetevőjeként a regionális tagozódásra is 

pillantást vessek. A feltárt adatok azt mutatják, hogy egy komoly belső különbségekkel és 

széthúzó, disszociációs irányokkal rendelkező területi struktúra jellemzi Szerbiát. Az 

egyszerű volumenadatokon túl, a regionális szinten vett külkereskedelmi adatok pedig arra 

mutatnak rá, hogy az alacsony gazdasági fejlettségű régiók külpiaci versenyképessége is 

                                                           
69 Oroszország és Kína sajátos befektetési magatartása alatt azt értem, hogy mindkét állam közvetlenül, vagy 

állami tulajdonú vállalatain keresztül közvetve, aktív tőkeexportőrként tud részt venni a világgazdasági 

folyamatokban (Pintér 2013b). Ennek a képességnek az alapja jelenlegi ismereteim szerint pontosan az, hogy 

olyan külkereskedelmi szerkezettel rendelkeznek, amely évről-évre aktív pozíciót eredményez számukra. A 

pozíció által megteremtett pénztömeg pedig nem kerül olyan erőteljes társadalmi kontroll alá, mint ahogyan 

azt az EU mértékadó államai saját gyakorlatukban tapasztalják, egész egyszerűen a kulturális és civilizációs 

különbségek, tágabban értelmezve intézményi különbségek okán. Nyilvánvalóan kevés társadalmi szereplő 

kéri számon a két állam közvetlen vezetőit például a többlet adósságcsökkentési, jóléti, környezetvédelmi 

célú felhasználására, ennek következtében pedig meghatározott érdekek érvényesítésére használják föl azt a 

pénzt. A meghatározott célok kritikai értékelése nem képezi a dolgozat tárgyát, arra azonban mindenképpen 

rá kívántam mutatni, hogy ilyen intézményi különbségek komoly politikai válságok kipattanásához 

vezethetnek, ahogyan azt jelenünk eseményei alátámasztják. 
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gyenge, paradox módon csak az összesített külkereskedelmi egyenleg javítására vannak 

ezzel pozitív hatással. 

A nemzetállami szintű és közösségi szintű városhierarchiákat és –rendszereket az uniós 

finanszírozású kutatóintézetek és nemzeti minisztériumok, kutatóintézetek folyamatosan 

vizsgálják. Az úgynevezett policentrikus szerkezet kívánatosnak tartott modelljében az 

adott területi entitás – lehet ez határon átnyúló régió, nemzetállam, ipari vonzáskörzet vagy 

akár uniós szinten elkülönülő nagyrégió, sőt makrorégió is – sok egyéb kritérium mellett 

vett legfontosabb tulajdonsága, hogy nem egyetlen fejlődési centrummal rendelkezik, 

hanem kiegyensúlyozottabb, hálózatos képet mutat. Szerbia esetében látható, hogy ennek a 

kritériumnak sem tesz eleget, Belgrád kiemelkedő szerepét és fejlődési trendjét egyedül 

Újvidék városa tudja ellensúlyozni, az összehasonlításban szereplő egyéb nagyvárosok 

pedig inkább gyengülő pozícióban vannak, arról nem beszélve, hogy nem is 

kiegyensúlyozottan helyezkednek el Szerbián belül. 

A regionális szerkezettel foglalkozó fejezet adatai és megállapításai alapján, amelyeket a 

fenti sorokban ismét megerősítettem, az ötödik hipotézist elfogadom. 
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Összefoglalás, kitekintés 

A Szerbia európai uniós csatlakozásával foglalkozó disszertáció alapvető célja az volt, 

hogy ne csak kizárólag az uniós elemző, értékelő dokumentumok és a nemzetközi 

szervezetek által használt gondolati keretrendszer alkalmazásával, hanem egyéb, 

multidiszciplináris eszközzel is megvilágítsa a kutatott témát. 

Az Európai Unió intézményrendszerének és szabályozási rendszerének a hiányosságai 

leginkább az elmúlt évek gazdasági és politikai válságai során kerültek a felszínre. Ez 

jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a 2014-ben újonnan megalakult Bizottság 

filozófiájában, célrendszerében jelentősen csökkent a bővítés súlya. Ebből azt a 

következtetést vonhatjuk le, hogy az eddig sem gyors csatlakozási mechanizmusok még 

inkább lassulni fognak. Egyedüli ellenható tényezőként a geopolitikai gondolkodásmód 

ismételt előretörését nevezhetjük meg, amely például Szerbia esetében hozzájárulhat 

ahhoz, hogy meggyorsítsa az ország integrációját. Ennek egyszerű magyarázata az, hogy 

könnyen elképzelhető egy olyan gyorsan meghozott ad-hoc politikai döntés, amely 

Szerbiát a vélelmezetten erősödő orosz befolyás alól a tagság megvalósulásával kivonja. 

Amennyiben ez a forgatókönyv nem megy végbe, borítékolható, hogy 2020-ig nem 

csatlakozik új ország az Európai Unióhoz. 

Szerbiáról tömören megállapíthatjuk, hogy a tagjelöltek közül a legfontosabbnak minősül. 

A dolgozatban olvasható elemzésekből a csatlakozási folyamatát megszakító Izland 

kimaradt, Törökországról pedig azért nem esett bővebben szó a csatlakozást illetően, mert 

teljesen más kategóriába esik, mint az úgynevezett nyugat-balkáni országok. 

Az adott térségre fókuszálva megállapíthatjuk, hogy a részletesen kidolgozott és precíz 

csatlakozási folyamat adott fázisai, részelemei – elegánsabban fogalmazva a bővítési 

keretrendszer témakatalógusa – nem rendelkeznek, nem rendelkezik olyan széles 

spektrummal, amely megragadná a Nyugat-Balkán és az egyébként nem egységes EU 

közötti különbségeket. Ebből az következik, hogy az esetleges jövőbeni csatlakozást 

követően sem mondhatjuk majd azt, hogy befejeződött az integráció – ahogyan ezt az 

úgynevezett keleti bővítés utóéletére tekintve is láthatjuk. 

Szerbia a nyugat-balkáni országok között politikai, gazdasági és stratégiai szempontból a 

legfontosabbnak számít. Annak ellenére, hogy az Európai Unió bővítési politikájának 

hivatalos fogalmi rendszere és terminológiája alapján például Macedónia vagy akár 

Montenegró is megelőzi, nem lehet kétségünk afelől, hogy a bővítés jövője és a térség 

stabilizációja, valamint politikai orientációja szempontjából a kulcsország. A stabilizációs 
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és társulási folyamat meghatározó elemeiben az utóbbi két évben sokat lépett előre déli 

szomszédunk. A tagjelölti státusz elérése, a stabilizációs és társulási megállapodás hatályba 

lépése, valamint a hivatalos csatlakozási tárgyalások megkezdése azt vetítik előre, hogy a 

felek ebben az időszakban határozottan törekednek a folyamatok felgyorsítására. Mindezt a 

szerb belpolitikai folyamatok, a Koszovó és Szerbia közötti viszony felületes rendeződése, 

valamint az Európai Unió szerbek általi egyre kedvezőbb megítélése is alátámasztja. 

Amennyiben a folyamat pozitív befejezéseként a sikeres szerb csatlakozást tekintjük, akkor 

megállapíthatjuk, hogy pillanatnyilag kedvezővé váltak a kilátások. 

Egy ország EU-s integrációja azonban nem fejeződik be a tagság elnyerésével. Az 

integrációval szolgáló szakirodalom fejlődése rámutat arra, hogy egyre nagyobb 

jelentőséget tulajdonítanak a társadalmi, minőségi, puha mutatóknak, indikátoroknak. A 

konkrétan és közvetlenül alkalmazott szabályozók azonban az elméleti áramlatoknál 

lassabban változnak és lényegesen merevebbek. Mindez azt eredményezi, hogy az egyes 

tagállamok – amelyek az Európai Unió mai kiterjedésében is más-más fejlődési 

lépcsőfokon találhatók és különböző gazdasági teljesítményt nyújtanak, valamint 

különböző gazdaság- és társadalompolitikai gyakorlatokat kívánnak alkalmazni – 

társadalmai és politikai elitjei sokszor ellentétbe kerülnek a közösségi intézményekkel, 

eljárásokkal, álláspontokkal. Hosszabb távon mindez az integrációba vetett hitet és 

bizalmat áshatja alá. Ez pedig hozzájárulhat az Európai Unió mint modell, vonzerejének 

csökkenéséhez. Ilyen módon pedig a rendkívül kifinomultan működő külkapcsolati politika 

kiemelkedő eszköze, a tagság kilátásba helyezése fog veszíteni értékéből. 

A hétköznapi szerb emberek szemében az EU-tagság leginkább az anyagi gyarapodás, 

valamint a béke megteremtése szempontjából kívánatos. A közelmúltban elszenvedett 

háborús és területi veszteségek szembenállást, ellentéteket okoztak a térség többi 

államával. Ezek közül jelenleg inkább a koszovói kérdéssel foglalkoznak a diplomaták és a 

szakemberek, de hasonlóan komoly dilemmát okozhat a szerb-albán, a szerb-horvát, a 

Szerbia és Bosznia-Hercegovina közötti viták rendezése is. Mindezen túl Szerbia belső 

területi tagozódásának tulajdonságai, településszerkezetének sajátosságai, valamint a 

mindemögött meghúzódó kulturális, társadalmi, etnikai és vallási differenciák önmagukban 

nehezítik a stabil szerb identitás kialakulását is. 

Instabil belső állapotokkal pedig nehezen tud egy ország a koppenhágai kritériumok és a 

gyakorlati élet azon elvárásának eleget tenni, hogy önerőből legyen képes állni az erősebb 

és kiforrottabb piacgazdasági alapokon álló és régebbi tapasztalatokkal rendelkező 

országok által diktált verseny nyomását. A szerb és orosz állam között nagy múlttal 
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rendelkező és ma is élő pozitív előjelű kapcsolatok pedig elvezetnek annak a kérdésnek a 

feltételéig és esetleges megválaszolásáig is, hogy milyen módon lehetne rávenni sok 

előnytelen kompromisszum után Szerbiát az oroszokkal szembeni EU-s szankciók 

alkalmazására. Jelenlegi tudásunk szerint erre nem nyílna lehetőség. 

A témával foglalkozó kutatók és szakemberek számára, valamint a dolgozat szerzőjének 

számára is az jelentheti és jelenti a tudományos eszközökkel jól megfogható jövőbeni 

kérdést, hogy milyen módon lehet egy olyan szintetizáló elméleti keretrendszert 

összeállítani, amely a közösség fejlődésének egyes potenciális fejlődési kimeneteibe – 

föderális Európa, többsebességes Európa, nemzetek Európája, széthulló Európai Unió… – 

illeszti bele az integrációs elméletek eszmefuttatásait, teoretikus megállapításait. Ehhez 

azonban elengedhetetlennek tűnik például az új intézményi közgazdaságtan, a fejlődés-

gazdaságtan, az új szemléletű politológiai iskolák, valamint a filozófiai szellemáramlatok 

tudásanyagának szintetizálása, továbbhaladva pedig ezeknek az összevetése az integrációs 

elméletek már ismert megállapításaival. 
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