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Bevezetés, célkitűzések 

Az Európai Unió bővítésével, tágabb értelemben az európai integrációs folyamatok 

társadalmi, gazdasági, politikai, történelmi vonatkozásaival elméleti és gyakorlati 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-balkáni – 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. 

Ezek a körülmények meghatározták, átalakították az értekezés céljait, belső szerkezetét is. Az 

integráció-elméleti áttekintés gondolati vezérfonalát más módon kell vezetni ebben a 

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

Magának 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 
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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. 

A dolgozat célkitűzése tehát az integrációs elméletek és a gyakorlat olyan megközelítésének 

bemutatása, amely a társadalmi-gazdasági rendszer egészének, komplexitásának figyelembe 

vételével értékeli a szerb integráció főbb mozzanatait. 

1. A dolgozat hipotézisei 

A dolgozat fejezeteihez öt hipotézis kapcsolódik, ezeknek a megfogalmazása során három 

szempontot vettem kiemelt módon figyelembe. Egyrészt azt tartottam szem előtt, 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 minőségi fölmérhetőség igényének. 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. 
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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. 

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. 

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 annak közepén 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 (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).  
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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 szempontokat 

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 vizsgálják, hogy 

különböző nyelvű, kultúrájú és politikai-gazdasági intézményrendszerű országok hogyan 

alkothatnak ellentmondásoktól mentesen egy integrációt. 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” 

esszenciáját. 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. 
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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. 

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-Balkán 

országainak az EU-csatlakozásáig is elvezethet. 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 fogalmaknak
1
 az intézményes hátterére, mint a 

bővítési és csatlakozási fáradtság (Várkonyi 2013). 

                                                           
1 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 
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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)
2
 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 kezelni. 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.  

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 2009). 

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

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

amikor Slobodan Milosevic bukásával Vojislav Kostunica 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.  

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 

                                                                                                                                                                                     
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. 

2 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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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. 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. 

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 való befektetésekről van szó (Pintér 2013).  

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 2015). 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. 
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Az integrációs érettséget mérő klasszikus mutatók azt mérik, hogy külkereskedelmi 

értelemben hogyan tudott egy ország bekapcsolódni a közös 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 

2004).  

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.  

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. 

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. 



11 
 

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. 

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. 

3. A kutatás eredményei, a hipotézisek igazolása 

A tézisfüzetnek ebben a fejezetében a dolgozat elején megfogalmazott hipotézisek értékelése, 

korrekciója olvasható. A hipotéziseket egyenként veszem számba, kiemelem, hogy az írás 

melyik konkrét fejezetében foglalkoztam a hipotézis bővebb kifejtésével, hogy mely részek 

alapján tudom levonni végső következtetéseimet, kiigazításaimat azokkal kapcsolatban. 

Az értekezésem 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 
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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 

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 
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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. 

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 



15 
 

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 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 



16 
 

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 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 magatartása3 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. 

                                                           
3 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 2013). 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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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 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. 

A disszertáció új tudományos eredményeinek összefoglalása 

A disszertációban a fentiekben is jól ismertetett hipotézisek mélyebb kifejtésével jutottam új 

eredményekre. A hipotézisekből következő eredmények összefoglalása ezért közvetlenül 

kapcsolódik a kifejtettekhez. 

Az integrációval foglalkozó elméleti irányzatok klasszikus csoportjai módszertani 

megalapozottságukból és alapvető fogalmaikból fakadóan nem tudják teljes egészében 

bemutatni azoknak a társadalmi-gazdasági faktorokban és mélyrétegekben meghúzódó 

reformkényszereknek az összességét, amelyet egy nyugat-balkáni államnak, jelen esetben 

Szerbiának a csatlakozások során és tagként teljesítenie kell. Ebből az következik, hogy 

elhúzódó integrációs válságokra számíthatunk, mert a meghatározó klasszikus elméletek 

gondolati keretét a komoly szereppel bíró integrációs intézmények adottnak tekintik és 

alkalmazzák. 

A második hipotézisből az következik, hogy az uniós szinten alkalmazott bővítési 

keretrendszer egyre komplexebbé, és a külkapcsolati politika részelemévé vált. Ilyen módon 
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pedig a kereskedelmi vonások megerősödése, valamint a nyugati típusú demokratikus 

intézményrendszer „exportálása” jelenti az elsődleges célkitűzést az új típusú rendszerben. 

A harmadik hipotézisből az következik, hogy az integrációs elméletek által megalapozott és a 

külkapcsolati politikai akciókkal megtámogatott csatlakozási menetrendek – jelen eseten 

kifejezetten Szerbia menetrendjét tudjuk a dolgozat alapján részleteiben látni – nem veszik 

figyelembe azt, hogy önmagában a nyugat-balkáni térség heterogenitása akkora kihívást 

jelent, hogy az egymással való integráció is kérdésessé válik.  

A negyedik hipotézis arra mutat rá, hogy Szerbia külkereskedelmi pozíciójában meghatározó 

szereppel bír az EU egységes belső piaca, de olyan karakteres politikai-gazdasági szereplők, 

mint Oroszország vagy Kína kiemelkedő helyen szerepelnek az ország import alapú 

külkereskedelmi partnereinek rangsorában, valamint a politikai kapcsolatok építésében. 

Hosszabb távon ebben a gazdasági orientációban akár jelentős változások is beállhatnak. 

Az ötödik hipotézisből pedig az következik, hogy a szerb társadalmi szerkezet és történelem 

egyik leginkább árulkodó lenyomataként szolgáló mai szerb térszerkezet teljes mértékben 

különbözik az uniós politikai programok és tervek által ideálisnak tartott elképzelésektől. 

Mindez azt vetíti előre, hogy egyrészről a sikeresnek és az új tagok által kedveltnek tartott 

regionális fejlesztési források sem fognak kellő megtérüléssel hasznosulni, másrészről pedig 

elhúzódó társadalmi ellentétek is jelentkezhetnek az ország különböző területei között akár az 

uniós tagság megítélését illetően is. 
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