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„Progress Report”-jai a nyugat-balkáni országokról

1. BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK

A Nyugat-Balkán (amely a volt Jugoszlávia némileg eufemisztikus elnevezése,
Szlovénia kivételével, és általában Albánia hozzáadásával, bár ez utóbbitól most
eltekintünk),1 fehér folt Európa politikai térképén. Bulgária és Románia uniós csat-
lakozásával ugyanis a kör szó szerint bezárult. A térséget kizárólag az EU tagállamai
veszik körül. Találóbb úgy fogalmazni, hogy – a szovjet utódállamokat figyelmen
kívül hagyva – a Nyugat-Balkán Európa egyetlen olyan „szigete”, amely kimaradt az
euroatlanti rendszerből Ez önmagában is biztonságpolitikai vákuumot jelent. Hor-
vátország uniós csatlakozásának időpontja, amely „megtörné” e kört, egyelőre bi-
zonytalan. A térség többi országáról még ezt sem lehet elmondani. Mondhatnánk
viszont: nem „csatlakozásérett” országokról van szó, amelyek egyelőre jogosan ma-
radnak a „családon” kívül. A bolgár és a román példa alapján azonban e megállapí-
tással kapcsolatban is felmerülhetnek bizonyos kétségek. Igaz, az „éretlenségnek”,
tehát az uniótól való „távolságnak” is vannak fokozatai, s a térség több országa na-
gyon messzire van az egyre inkább „többkörössé” váló unió legkülső körétől is. Kér-
dés az is: elbírná-e az uniós költségvetés a „szegény országok” újabb csoportjával
történő bővítést?

Másfelől azonban, ha számos új, vagy legújabb tagállam esetében nem lehet nem
észrevenni a politikai megfontolásokat, ezek, úgy tűnik, nem játszanak döntő sze-
repet a nyugat-balkáni országok esetében, holott itt volna csak igazán szükség azok
figyelembe vételére. A térség szinte földrészünk központi helyén fekszik, számtalan
helyi háború és egy világháború kitörése közvetlenül hozzá köthető, a második világ-

* Ny. külgazdasági szakdiplomata, a BGF Külkereskedelemi Főiskola c. főiskolai docense.
1 Vö.: dr. Szűcs R. Gábor: „Furcsa párok…” EU Working Papers 2/2006. 69.old.
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1. ábra
A Balkán országai

égésnek (a keleti fronttól eltekintve) talán a legvéresebb harcai dúltak itt, nem be-
szélve a szocialista rendszer összeomlása utáni időszak egyetlen európai háborújá-
ról, melynek valódi méreteit és iszonyatát Európa mintha akkor és azóta sem akarná
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teljesen felmérni. Az egyik nyugat-balkáni ország volt az egyetlen Európában, amely
ötvennégy évvel a második világháború után, termelő kapacitásának és infrastruktú-
rájának csaknem teljes pusztulása árán megtapasztalhatta a világ legkorszerűbb
haditechnikájának csapásmérő erejét (s előzőleg persze MILOŠEVIĊ rémtetteit). Ha a
Nyugat-Balkán valóban ilyen (az ismert közhellyel szólva) „lőporos hordó”, vagy
még inkább időzített bomba, akkor mit tesz az EU a „hatástalanítás” érdekében?
Tekintsük át, választ adnak-e ezekre a kérdésekre, hogyan kezelik ezt a problémát az
EU Bizottság 2007 novemberében készült, a nyugat-balkáni országokról szóló
Progress Report-jai.1 (A továbbiakban: Jelentés vagy Jelentések.)

Elemzésünket országonként végezzük el. A térségben ugyanis egyaránt van tag-
jelölt, sőt, csatlakozási tárgyalásokat folytató, de (és ez a másik véglet) olyan ország
is, amelynek az EU-val még hatályos Társulási és Stabilitási Megállapodása (Sta-
bilisation and Association Agreement, SAA) sincs. Elemzésünk során törekszünk
követni a Jelentések eredeti szerkezetét, tematikai sorrendjét. Cikkünk végén né-
hány összefoglaló megállapítást teszünk arra, kialakul-e a látottak alapján értékel-
hető, egységes kép a térségről.

2. ORSZÁGONKÉNTI HELYZETELEMZÉS A JELENTÉSEKBEN

2.1. Szerbia2

A Jelentés bevezetőjében kiemeli JELKO KACIN szlovén politikus, az Európai Par-
lament illetékes raportőre által adott információk fontosságát. Itt mindjárt megje-
gyezzük: a Jugoszláviával kapcsolatos szlovén szakértelem, több mint hét évtizedig
maga is része lévén ennek az országnak, nem vonható kétségbe. Ám az objektivitás,
éppen emiatt számos vélemény szerint már nem minden vonatkozásban vehető
ilyen biztosra.3 Bár e dolgozatnak nem tárgya, szinte önként adódik a (költői) kér-
dés: nem lenne-e célszerű Magyarországnak, mint a térséget jó ismerő szakértők-
kel rendelkező, ám kétségkívül elfogulatlan (mert „kívülálló”) országnak aktívabb
szerepvállalásra törekednie e tekintetben.

A bevezetés Szerbiát „potenciális tagjelöltként” említi. Az ehhez vezető út első
állomásának tekinthető SAA feltételeként a hágai Nemzetközi Büntető Törvény-
székkel (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY) való teljes
körű együttműködést („full cooperation”) jelöli meg.4

A stabilizációs és társulási folyamat (Stabilisation and Association Process, SAP)
legfontosabb eredményének a SAA tárgyalások 2007. júniusi újra felvételét nevezi
meg, elismerően szólva a szerb delegáció felkészültségéről. Az EU a szerb vezetés
számára az Európai Partnerség (European Partnership) keretében adott, a prioritá-
sokat tartalmazó útmutatót, amelyeket a Kibővített Állandó Párbeszéd (Enhanced
Permanent Dialogue, EPD) során folytatott tárgyalásokon kísér figyelemmel. A be-
vezetés kiemeli a 2007 szeptemberében Szerbiának adott vízumkönnyítéseket, to-
vábbá azt a tényt, hogy az IPA előcsatlakozási alap keretében 2007 folyamán 164,8
millió EUR, a Demokratikus és Emberi Jogok Európai Kezdeményezése (European

1 Commission Staff Working Documents SEC (2007) 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435.
2 Commission Staff Working Document: Serbia 2007 Progress Report SEC (2007) 1335, COM
(2007) 663, Brussels, 6.11.2007.
3 L. (többek között): Lipovecz Iván: „Vaku”. Élet és Irodalom, 2008. január 11., 6.old.
4 Commission Staff Working Documents… 4. old.
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Initiative for Democratisation and Human Rights, EIDHR) révén pedig 1,5 millió
EUR pénzügyi segélyt folyósítottak az országnak. Összeg említése nélkül hangsú-
lyozza a CARDS program szerepét, továbbá megemlíti, hogy 2007 júniusában Szer-
bia csatlakozott az EU VII. Kutatási Keretprogramjához.

A politikai kritériumokról a jelentés legfontosabb megállapításai az alábbiak:
Demokrácia és jogrend: tapasztalható bizonyos haladás a 2006 novemberében

hatályba lépett új, a korábbinál több demokratikus garanciát tartalmazó alkotmány
alkalmazásával kapcsolatban. A 2007. januári parlamenti választások „szabadnak
és tisztának” tekinthetők. A jogalkotás azonban még mindig olyan mértékben kötő-
dik a napi pártpolitikához, hogy az nem felel meg „az európai normáknak”.1 Túlzott
mértékű a közvetlen pártérdekek érvényesítése. A sorok között olvasva jól érzékel-
hető, hogy a Jelentés nem is annyira ezt a tényt, hanem azt kifogásolja, hogy e jelen-
ség túlságosan szembetűnő.

Ennél fontosabbak azonban a politikai stabilitásról írottak. Ez ugyanis nem egy-
szerű „fejcsóválás”, hanem az ország nemzetközi megítélését, egyebek közt a külföldi
tőke érdeklődését, nem ritkán közvetlen vállalati/üzleti döntést meghatározó ténye-
ző. Erről a Jelentésnek nincs jó véleménye. Amint azt a későbbi események is iga-
zolták, a Szerb Radikális Párttal (SRS) szembeni erők között sincs egyetértés, s két-
séges, hogy lehet-e egyáltalán az ilyen erőkről, mint egységes demokratikus blokkról
beszélni. A Jelentés kiemeli, hogy a politikai stabilitás hiánya megbénította a parla-
menti bizottságok, így tulajdonképpen a törvényhozás tevékenységét.

A kormány munkáját a Koszovó státuszával kapcsolatos folyamat lényegesen las-
sította, de pozitívum, hogy az SAA tárgyalások újra indítását követően, 2007. au-
gusztusban sikerült javított Európai Partnerségi Akciótervet és az uniós acquis átvé-
telére vonatkozó jogharmonizációs tervet kidolgoznia. Az állami adminisztrációt ille-
tően jelentős fejlemény, hogy 2006 végétől nyílt pályázat hirdeti meg a vezetői poszto-
kat, 2007-ben rendezték a köztisztviselői béreket, 2008. elején pedig szabályozták a
politikailag kinevezett vezetők bérezését. Európai Integrációs Iroda költségvetése és
létszámkerete bővült, s ez akár jelzésnek is felfogható a szerb vezetés részéről az integ-
rációs szándékot illetően. A Jelentés a Szerbiában (és a mindenkori Jugoszláviában)
hagyományosan nagy szerepet betöltő hadsereg civil ellenőrzése tekintetében is
haladást állapít meg, ám megjegyzi, hogy ez még „tesztelésre” szorul.2

A legcsekélyebb pozitív változás a korrupció visszaszorítása tekintetében volt ta-
pasztalható, holott ez az unió számára az egyik legfontosabb ügy. „A korrupció álta-
lánosan elterjedt, és továbbra is komoly problémát jelent”, írja a Jelentés,3 utalva
arra, hogy e bűncselekmény elleni harc csupán papíron létezik. Hiányzik a megfelelő
pénzügyi-számviteli ellenőrzés, nem eléggé átláthatóak a közbeszerzések, sőt, a
parlamenti működési kiadások sem.

A nemzetiségi-kisebbségi jogok érvényesítése a Jelentés szerint javult ugyan, ám
az ennek vizsgálatára hivatott Köztársasági Kisebbségi Tanács 2006 óta nem tartott
ülést. A vajdasági helyzetet is javulónak értékeli, amelyet „az incidensek csökkenő
száma jellemez”.4 Nem szól azonban az ezeket kiváltó okokról, főként arról, hogy az
utóbbi éviztedben jelentősen megváltozott a Vajdaság nemzetiségi összetétele, s ez

1 U.o. 6. old.
2 U.o. 9. old.
3 U.o. 11. old.
4 U.o. 15. old.
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valószínűleg összefügg az évtizedek óta etnikai szempontból nyugodt, békés térség-
ben új jelenségként tapasztalható incidensekkel. Az újonnan ide települtek és/vagy
menekültek zöme (bár helyzetük természetesen tragikus), ugyanis soha nem élt har-
monikusan működő többkultúrájú közösségben, s nehéz elfogadnia ezt, a számára
szokatlan közeget. Ennek említése legalább néhány sort megérdemelt volna a Jelen-
tésben. Feszültnek tekintik viszont az albán–szerb ellentétek miatt Dél-Szerbia és a
muzulmán-szerb viták következtében a Szandzsák helyzetét, kétségkívül megalapo-
zottan. Ha kezeletlenek maradnak, e problémák hosszabb távon elmérgesedhetnek, és
az egész térség stabilitását veszélyeztethetik.

A témakör két legnagyobb gondja a menekültek és a romák ügye. 2008 elején hi-
vatalosan 104 000 menekültet és 208 000 úgynevezett „belföldön áthelyezett sze-
mélyt” tartottak nyilván.1 Utóbbiak szintén menekültek, ám Szerbián belül voltak
kénytelenek lakhelyet változtatni (legtöbbjük nyilván Koszovóból, de persze akadtak
bőven máshonnan is, zömmel etnikai ellentétek, illetve egzisztenciális okok miatt).
Ez hatalmas gazdasági megterhelést jelent Szerbiának, ám a Jelentés, meglehetős
nagyvonalúsággal csupán az adminisztratív és a politikai gondokat említi.2
Pozitívum viszont, hogy határozottan kiáll a roma népesség jogai mellett, felso-

rolja a hiányosságokat és a teendőket, nem feledkezve meg a gazdasági vonatkozá-
sokról sem. Ezek közé tartozik, hogy a romák az átlagnál nehezebben szerzik meg a
munkavállaláshoz és a társadalombiztosításhoz szükséges okmányokat, a roma
gyermekek 80%-a szenved megkülönböztetéstől, nem járhat közösségbe, ami
ugyancsak megnehezíti a szülők munkába állását. A szerbiai roma gyerekek csak
mintegy harmada fejezi be általános iskolai tanulmányait, s ez a jövőre nézve is sú-
lyos problémát jelent.3

Szerbia kapcsolatát a szomszédos, illetve térségbeli országokkal (Magyarországot
is beleértve) általában harmonikusnak nevezi a Jelentés4, bár természetesen megemlíti
a szerb–albán ellentéteket, továbbá azt a tényt, hogy a srebrenicai (Bosznia-
Hercegovina) vérengzés fő felelőseit még nem kerítették kézre.5 Kiemeli, hogy Hor-
vátországgal és Bosznia-Hercegovinával még nem kötöttek a határok megállapítás-
ról szóló egyezményt. Fontos azonban, hogy 2007 szeptemberében ratifikálták a Kö-
zép Európai Szabadkereskedelmi Társuláshoz, a CEFTA-hoz történő csatlakozási
megállapodást, ami jelentős lépés az integrációhoz vezető folyamatban.

A gazdasági növekedés viszonylag gyors: bár a 2006-os 5,7% fél százalékponttal
volt kisebb, mint az előző évi, 2007 első felében a GDP ismét gyorsabban, 8%-kal
emelkedett. Azért ne legyenek illúzióink: az egy főre jutó GDP (nem vásárlóerő-
paritáson; erre vonatkozóan a Jelentés nem közöl adatot) mindössze 3.434 EUR
volt. Az ipari termelés ugyanebben az időszakban 5,1%-kal növekedett. Sokatmon-
dóak az egyensúlyi jellegű mutatók: a külkereskedelmi mérleg mintegy 5 milliárd
EUR passzívuma 2006-ban a GDP 19,6%-a, az import exportfedezettsége mindösz-
sze 58% volt. A GDP 13%-át kitevő külföldi közvetlen tőkeberuházások (FDI) ezt

1 U.o.
2 U.o.
3 U.o. 16. old.
4 U.o. 17-19. old.
5 Ezzel a témával kapcsolatban az érdeklődők figyelmébe ajánlom Petrőcz György: „Kinek a
cinizmusa?” című cikkét F. Hartmann újságíró „Paix et Châtiment” (Béke és bűnhődés) című
könyvéről (Élet és Irodalom 2008. február 8., 6. old.).
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jórészt pótolták, ám éppen e tény jelzi, hogy az ingatag politikai helyzet milyen
mértékben gyakorolhat hatást a gazdaságra. Ha e tőke elbátortalanodik, a külső
egyensúly veszélybe kerül. Ennek fényében még inkább érthető, mit jelenthet Szer-
biának az az orosz döntés, hogy a Déli Áramlat földgáz-vezeték nyomvonala az or-
szágon keresztül húzódhat: a beruházás, a tranzitdíj mellett a kapcsolódó létesítmé-
nyek vonzerejét is jelenti, pozitív üzenetet jelenthet másoknak is.

Aggasztó viszont a foglalkoztatottság helyzete. A 17,8%-os átlagos munkanélkü-
liségi ráta önmagában is kissé ijesztő, ám tekintetbe véve, hogy a 24 év alattiak kö-
rében ez az arány 49% volt 2006-ban, már tragikusnak is mondható. Sokat idézett
adat, hogy a szerb fiatalok háromnegyede soha nem járt külföldön: a vízumkényszer
szinte lehetetlenné teszi a munkanélküliség kifelé történő levezetését,1 ami pedig
bevett módszer volt például a titói Jugoszláviában.

A pénzügyi politikát a Szerb Nemzeti Bank folyamatos, gazdaságélénkítő kamat-
csökkentése jellemezte. Az irányadó kamatláb 2006 szeptemberétől 2007 májusáig
több lépésben, 18%-ról 9,5%-ra mérséklődött. Az infláció 2006-ban 12,7% volt
(2005: 17,3%), 2007. augusztusában pedig már 6% alatti éves áremelkedést prog-
nosztizáltak. A Jelentés szerint „az infláció csökkenése hozzájárult a gazdasági sze-
replők környezetének biztonságához”.2 Az állami szektorban, az említett rendezés
miatt olyan mértékben nőttek a bérek, hogy az állami kiadások a 2007-es költésve-
tésben 41,4%-kal (!) nagyobbak az előző évinél. Ehhez hozzájárulnak a közületi be-
ruházások is, de a bérkiáramlásánál jóval kisebb mértékben. Így a 2007-re előre
jelzett, egyensúlyoz közeli költségvetési helyzetet (a GDP arányos deficit 0,5%) inf-
lációnövelő, keresleti nyomást jelentő tényezők lényegesen ronthatják. Ez a veszély
a 2007-es elnökválasztások kapcsán még növekedhet is. A GDP 17,9%-ának megfe-
lelő (2005-2006: kb. 16%) beruházások kereslete is inflációs nyomást jelenthet.

A gazdasági kritériumok között a Jelentés a működő piacgazdaság követelmé-
nyeit tartja a legfontosabbaknak. 2006 decemberében a szerb kormány benyújtotta
az Európai Bizottságnak első, 2007-2008-ra vonatkozó gazdasági és fiskális prog-
ramját, s a Jelentés ennek teljesítésétől a konvergencia felgyorsulását reméli. A fo-
lyamatról a valamint az EU követelményeihez való közeledésről a Jelentés a követ-
kező, fontosabb megállapításokat teszi:3
• A gazdaság szerkezete csak lassan korszerűsödik. A szolgáltatások a GDP 41,6%-át

adják, ami meglehetősen alacsony arány. A mezőgazdaság részaránya a GDP-ből
10,9%, ami viszont nagyon magas, de például Lengyelország helyzetét felidézve el-
vileg nem lehet akadálya az EU-hoz való közeledésnek, igaz, kissé ijesztő, hogy a
foglalkoztatottak 20,5%-a dolgozik az ágazatban, melynek reformját a WTO-val
folytatott csatlakozási tárgyalások is kikényszerítik. A szocializmusra jellemző (és
számos jugoszláv utódállamban még létező) nagyvállalati dominancia viszont meg-
szűnt: a foglalkoztatottak 60%-a az összes gazdálkodó egység 99%-át kitevő kis- és
középvállalatoknál dolgozik. Bár a Jelentésben nem szerepel, ebben nyilván az is
közrejátszik, hogy az 1999-es bombázások által szinte eltörölt nagyipar (fém-, vegyi,
elektronikai ipar, gépgyártás stb.) még mindig nem tért magához.

1 A felsorolt, a szerb gazdaságra vonatkozó valamennyi adat forrása: „Commission Staff Working
Documents…” i.m.19-25 old.. és az ahhoz csatolt Annex (Függelék). Az értékelő megjegyzések,
kiegészítések tőlem származnak - SzRG.
2 U.o. 21. old.
3 U.o. 23-34. old.
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• Szerbia legnagyobb kereskedelmi partnere az EU. 2007 I.-VII. hónapjában rész-
aránya a szerb exportból 53, az importból 58% volt. Ez ugyan nem éri még el az ál-
talában „integrációs küszöbnek” tartott 2/3-ot, de már nincs tőle „csillagászati” tá-
volságban. Igaz, a román és bolgár csatlakozás is módosította az adatot.

• Az egységes belső piaci követelmények közül a Jelentés szerinti haladás a szab-
ványosítás terén mérsékeltnek mondható. Bár a 2007 elejétől hatályos új szab-
ványokat a CEN (European Committee for Standardisation, Európai Szabvány-
ügyi Bizottság) és a CENELEC (European Committee for Electrotechnical Stan-
dardisation, Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság) partnereként, il-
letve társult tagjaként működő szerb Szabványügyi Hivatal (Insitut za Standar-
dizaciju Republike Srbije, ISRS ) dolgozta ki, gyakorlati bevezetésük még a jövő
feladata. Nincs előrelépés a piacfelügyeleti szervezet létrehozása terén (nem léte-
zik az uniós értelemben vett minőségellenőrzés sem), fogyasztóvédelem pedig, a
Fogyasztóvédelmi Tanács 2007. januári megalakulásával is csak papíron létezik.

• A személyek és szolgáltatások szabad mozgása, valamint a vállalatalapítás sza-
badsága terén sincs ok elégedettségre. A Jelentésben erre vonatkozóan szereplő
„limited progress”1 („korlátozott mértékű haladás”) az elégedetlenség kulturált
kifejezése. Noha havonta mintegy ezer új vállalat jön létre, ezek nyilvántartása, a
munkavállaláshoz kapcsolódó társadalombiztosítás adminisztrációja, a különféle
engedélyek kiadása (főként önkormányzati szinten) rendkívül bizonytalan és ne-
hézkes. Megjegyzendő, hogy erről a Szerbiában letelepedni kívánó külföldi cégek
is rendszeresen panaszkodnak, mi több: elriasztó tényezőként említik.

• A tőke szabad mozgása terén a Jelentés nem köntörfalaz: megállapítja, hogy e
vonatkozásban „Szerbia még nem érte el az SAA megállapodásban rögzített szin-
tet”,2 főként azért, mert az elfogadott jogszabályokat nem ültette át a gyakorlatba.

• Az adózás vonatkozásában viszont érzékelhető előrelépés, s bár megerősítésre
szorul, működik az intézményrendszer. A többi területen (verseny, közbeszerzé-
sek, szellemi jogok védelme, kutatás-fejlesztés, szociálpolitikai és oktatásügyi vo-
natkozások) a Jelentés sem bocsátkozik részletes elemzésbe, ám ezekkel kapcso-
latban ugyancsak a „korlátozott mértékű haladást” említi, hangsúlyozva, hogy
„további, jelentős erőfeszítésekre van szükség”.3

• A szektorális politikák fejezet legfontosabb megállapításai: a 2007–2015-re szóló
energetikai fejlesztési program kidolgozása, a 2007–2010-es, az inkubátorházak
és klaszterek, valamint ipari övezetek és parkok kiépítésre vonatkozó program ki-
dolgozása igen jelentős esemény (a dél-szerbiai nagyvárosban, Nišben meg is kezdte
működését egy inkubátorház). A környezet- és természetvédelem terén azonban
nem volt előrelépés, sőt, hiányoznak az ilyen irányban tett intézkedések is.

1 U.o. 27. old.
2 U.o. 28. old.
3 U.o. 29-30. old.
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2.2. Koszovó1

A Jelentés a rend kedvéért már a bevezetésben szól a tartomány különleges hely-
zetéről. Érzékelteti: az anyagot az ENSZ BT 1244. számú határozata alapján különí-
tették el Szerbiáétól, s közli azt a tényt, hogy ennek értelmében a koszovói közigaz-
gatást az UNMIK (United Nations Interim Administration in Kosovo) irányítja, s a
döntéseket az ENSZ főtitkár különleges megbízottja hozza.2 Ismerteti az EU rész-
vételével az ENSZ keretében a tartomány státuszának rendezésére tett (eredmény-
telen) erőfeszítéseket.

A Jelentés hangsúlya, annak tárgyánál fogva a segítségnyújtáson, illetve az ehhez
kapcsolódó különféle programokon van. Lényeges megállapításit az alábbiakban
foglaljuk össze.

Koszovó részt vesz az EU-val kialakított stabilizációs és társulási folyamatban,
melynek együttes ülését (Stabilisation and Association Process Tracking Mecha-
nism, STM) legutóbb 2007 márciusában Pristinában tartották. Ennek során főként a
törvényhozásra, a jogharmonizációra a nemzetközi közösség ismert kifejezésével
élve a „jó kormányzásra” (good governance) koncentráltak.

Az EU segítséget nyújt Koszovónak a prioritások kialakításhoz a Szerbiánál már
említett Európai Partnerség révén is. Ennek eredményeit az STM keretében kísérik
figyelemmel. Az Európai Partnerségi Akcióterv, amely ennek gyakorlati lépéseit
tartalmazza, 2006 augusztusa óta van érvényben.

A leglényegesebb azonban a gazdasági/pénzügyi segítségnyújtás. 2007 az IPA
előcsatlakozási alap első éve volt Koszovó számára; ennek során a tartomány 68,3
millió EUR-hoz jutott. Az IPA eszközeiből főként a már említett „humán infrast-
ruktúra” létrehozását finanszírozzák. A CARDS program keretében 80 projektum
kapott, összesen 170 millió EUR-t. Ezek elsősorban a civil társadalom megteremté-
sét szolgálták, ami a gyakorlatban a különféle civil szerveződések létrejöttéhez
nyújtott támogatást jelentett. Végrehajtását az Európai Újjáépítési Ügynökség
(European Agency for Reconstruction, EAR) ellenőrzi, amelynek összekötője van
Pristinában. Az Európai Tanács fentieken kívül 2007-ben 50 millió EUR rendkívüli
költségvetési segélyt hagyott jóvá Koszovó számára. Ez a vonatkozó memorandum-
ban szereplő, a költségvetéssel összefüggő követelmények teljesítése után válik ope-
ratívvá. 2007 februárjában az ideiglenes koszovói önkormányzat (Perovisional
Institutions of Self Governance, PISG) donor koordináló szervezetet hozott létre.
Ebben nem is olyan rejtett módon az a tény tükröződik, hogy a különféle segélyszer-
vezetek szinte egyáltalán nem működtek együtt egymással, ami lényegesen csök-
kentette tevékenységük hatékonyságát.

A politikai kritériumokat csak érintőlegesen említjük, nem annyira a terjedelem,
mint inkább amiatt, hogy ezek vagy a gazdasági tényezők függvényei, vagy nagyon
hasonlóak a térségre vonatkozó többi Jelentéshez. Ezért inkább az egyedi jelensé-
gekre koncentrálunk. A Jelentés megállapítja, hogy a koszovói nemzetgyűlés szerb
nemzetiségű tagjainak zöme nem vesz részt a plenáris üléseken, ami már önmagában
is mélyen húzódó problémára utal (annak ellenére, hogy a tartomány lakosságának
több mint 90%-a nem szerb nemzetiségű, zömmel albán). A közigazgatás „gyenge és

1 Commission Staff Working Document: Kosovo under UNSCR 2007 Progress Report SEC
(2007) 1433, COM (2007) 663, Brussels, 6.11.2007.
2 Ezt a funkciót veszi át az EULEX nevű uniós intézmény fokozatosan, 2008 közepétől.
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nem hatékony”.1 Alkotmánybíróság nincs, a törvények értelmezését a Legfelsőbb Bí-
róság végzi. A jogrendszert a Jelentés „gyengének” nevezi.2 Lesújtó a vélemény a
korrupcióról, amelyet a 2007 februárjától működő Korrupcióellenes Ügynökség
sem volt képes fékezni, a s amely komolyan veszélyezteti az átalakulási folyamat
egészét, „alááshatja a koszovói intézményrendszert”.3

A Jelentés mindössze alig két sort szentel a tartomány legnagyobb nemzetiségi
problémájának: ”Főként a koszovói szerb közösség érzi korlátozottnak magát a
szabad mozgásban. A visszatérők házai gyakran kiszolgáltatottak az erőszakos tá-
madásokkal szemben”4. (Kiemelés tőlem – SzRG.) Ugyanakkor tény, hogy a koszo-
vói szerb lakosságot, melynek uralkodó életérzése a félelem, igen gyakran érik atro-
citások, s ez részben már eddig is tömeges elvándorláshoz vezetett, s komoly ve-
szélyt rejthet magában a jövőre nézve, még akkor is, ha szerb részről akár túlrea-
gálják, vagy propaganda célra használják fel a kérdést.

A probléma mindenesetre két sornál többet érdemel. Ezt a jelentés maga is érzé-
kelteti, megjegyezve, hogy „nagyon kevesen tértek vissza önként Koszovóba”.5 A ro-
mák helyzete, ha lehet, Koszovóban még inkább drámai, mint másutt. A gyerekek csak
mintegy 10%-a jár általános iskolába, hivatalosan csak kevesen dolgoznak.6
Gazdasági kapcsolatok: fontos tény, hogy 2006 decemberében az UNMIK aláírta

Koszovó csatlakozását a Közép Európai Szabadkereskedelmi Társuláshoz, a CEFTA-
hoz, s ezt a koszovói parlament is jóváhagyta. A CEFTA-t ugyanis az EU belső piaca
„gyakorlóterének” szokás mondani, ahol a nemzetközi kereskedelem bizonyos játék-
szabályai megtanulhatók. A tartomány képviselteti magát a CEFTA-nak abban a
bizottságában is, amely a vámon kívüli akadályok megszűntetésével foglalkozik.
Gazdasági helyzet, stabilitás: a GDP növekedése igen alacsony, 2006-ban 2%

volt.7 A nem építési célú beruházások hosszú idő óta először haladták meg az építke-
zések növekedését s a GDP 12,6%-át tették ki. A külföldi segélyek összege 2005-ben
a GDP 21%-át, 2006-ban 18%-ának felelt meg, ami a azt jelzi, hogy a tartomány
kevésbé szorult rá a segélyezésre, miközben a folyó fizetési mérleg hiánya kissé még
mérséklődött is (19%-ról 18,5%-ra). Az infláció igen alacsony: 2007 augusztusában
az előző év azonos időszakához képest 1,9% volt. A költségvetés (nyilvánvalóan a
gazdaság különleges jellege, a segélyek szerepe miatt) aktív egyenlegű (a többlet a
GDP 3,6%-a).

Az FDI csak mintegy 60 M EUR, annak ellenére, hogy az ideiglenes önkormányzat
különös súlyt helyez a bányászati és az ehhez kapcsolódó kutatási engedélyekre: 2006-
ban 15 kutatási és 75 bányászati engedélyt adtak ki külföldi cégeknek.

Az EU-hoz fűződő kapcsolatokat jellemzi, hogy az unió Koszovó legnagyobb ke-
reskedelmi partnere, de részaránya 2007 első felében, az egyébként igen nyitott
gazdaságú (a külkereskedelem értéke a GDP kb.78%-a) tartomány exportjából és
importjából egyaránt mintegy 38% volt. A kivitel 58%-át még mindig a Nyugat Bal-
kán veszi fel, amely a behozatalban is mintegy 60%-kal részesedik.

1 U.o. 10. old.
2 U.o. 13. old.
3 U.o.
4 U.o. 21. old.
5 U.o. 22. old.
6 U.o. 23. old.
7 Valamennyi makrogazdasági adat: u.o. 24-26. old., ill. Annex 52-55. old.
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Hiányzik az a technológiai színvonal (mind humán, mind fizikai vonatkozásban),
amely a tartományt (minden erőfeszítés ellenére) valamilyen formában az EU part-
nerévé tenné. Egyelőre, úgy tűnik, az unió által támogatott, ellentmondásokkal és
komoly politikai kockázatokkal terhelt, bár bizonyos területeken érzékelhető fejlő-
dést mutató térség marad. A Jelentés hangvételéből is kitűnik, hogy az EU egyelőre
(az ismert mondást idézve) nem képes halászni megtanítani Koszovót, ehelyett még
mindig hallal látja el.

2.3. Bosznia-Hercegovina1

Az 1995. december 14-én Párizsban aláírt, de a kidolgozás USA-beli helyszínéről
elnevezett daytoni megállapodás Bosznia-Hercegovinát (BiH) a volt Jugoszlávia
talán legfurcsább státuszú állammává tette, amely az itt nem vallást, hanem nemzeti-
séget jelölő muzulmán (bosnyáknak is nevezett) és horvát népesség alkotta Föderáció-
ból és a szerbség által alkotott Republika Srpka-ból (Szerb Köztársaság) áll, közigaz-
gatásilag pedig kantonokra oszlik. E számos paradox ellentmondást hordozó megol-
dásra valóban illik a közhely: az ember nem tudja, nevessen-e vagy sírjon. És mégis:
zűrzavarosan, de működik. Ez egyetlen, ámde legnagyobb előnye, mert a megállapo-
dás hatályba lépése óta nem volt háború a térségben. A köztársaság bizarr státuszát
azért voltunk kénytelenek megemlíteni, mert az a Jelentésben is tükröződik

Az általános összefüggések adják meg a Jelentés alaphangját, egyben lényegét.
Ez a rész megállapítja, hogy BiH „potenciális EU tagjelöltnek” tekinthető. Az SAA-
ről szóló tárgyalásokat hivatalosan 2005 novemberében megnyitották, ám (és ez a
lényeg) „a megállapodást, Bosznia-Hercegovinának a szükséges reformok beve-
zetésének hiányosságai miatt nem írták alá”. Mi több: „Bosznia-Hercegovina hi-
vatalos lépései, a Dayton/Párizsi Egyezményt érő folyamatos támadások, a naciona-
lista retorika aláásta az ország reformelképzeléseit”.2 Ennél súlyosabb bírálatot
egyetlen érintett ország sem kapott. Ehhez még azt is hozzáteszik, hogy az országot
lényegében felügyelő, az ENSZ égisze alatt működő különmegbízott szerepének
megszűnése, tehát a BiH önállósága felé tett lépés időpontja a tényleges előrehala-
dástól függ, így azt egyelőre nem lehet meghatározni.

Az EU és BiH közötti kapcsolatokról szóló fejezet ráadásul az SAA-t a kapcsola-
tok „központi elemeként” említi.3 Az aláírás követelményei közül kiemeli a rendőr-
ségi reformot (az országban gyakorlatilag nincs egységes rendőrség), az ICTY-jal
való együttműködést, az államigazgatás korszerűsítését, és a teljes sajtószabadsá-
got, „melyek elmaradása komolyan akadályozza Bosznia-Hercegovina európai in-
tegrációs kilátásait”.4

2007-től az EU-nak is van BiH-ban különleges megbízottja (EU Special Repre-
sentative, EUSR) aki szorosan együttműködik az ENSZ különmegbízottjával. Ered-
ményes az ENSZ-től korábban átvett katonai szerepvállalás, az EUFOR/Althea.5
Mindez arra utal, hogy a korábbi célkitűzésnek megfelelően az EU fokozatosan át-
vesz bizonyos funkciókat a nemzetközi közösség más szerveitől.

1 Commission Staff Working Document: Bosnia and Herzegovina 2007 Progress Report SEC
(2007) 1430, COM (2007) 663, Brussels, 6.11.2007.
2 U.o. 4-5. old.
3 U.o. 5. old.
4 U.o.
5 U.o.
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Kérdés, hogy ez a tény menyire volt hatással a bosznia-hercegovinai helyzetre.
Nagyon nehéz szabadulni attól a gondolattól, hogy nem minden tekintetben volt

egyértelműen pozitív az eredmény: mi több, némi összefüggés is lehet a romló bel-
politikai helyzet és a változás között. Az is lehetséges, hogy az EU-nak nincs olyan
politikai tekintélye a térségben, mint másoknak (ENSZ, főként pedig a NATO, vele
együtt az USA), s vonzereje is csökkent.

Ami az EU pénzügyi segélynyújtását illeti: az előcsatlakozás legújabb forrásait a
2007 júniusában elfogadott „Többéves Indikatív Tervdokumentum” (Multi-Annual
Indicative Planning Document) tartalmazza, amely e célra 62,1 millió EUR-t irányoz
elő, főként a demokratikus intézményrendszer kiépítésére. A CARDS és az IPA alap-
kezelője a szarajevói EU Képviselet.

A politikai kritériumokról szólva a Jelentés azon véleményen van, hogy a Daytoni
Megállapodás békét és stabilitást hozott a térségbe, ám alkalmazása ma már nehéz-
kes, sőt akadályozza a reformokat és az EU-hoz való közeledést.

Ez nem mond ellent annak, a korábban idézett megállapításnak, hogy a Daytoni
Megállapodás elleni támadások a továbblépés akadályát képezik. Ezek ugyanis a
szerződés egyoldalú, valamelyik fél javára történő módosítására irányulnak (a mu-
zulmán–bosnyák közösség például Srebrenica státuszát kívánta megváltoztatni, a
Republika Srpskaban pedig az elszakadásról rendezendő népszavazás került szóba).
A közös parlament munkáját is az ilyen ellentétek dominálták. Nem segíti elő a
stabilitást azt sem, hogy (miután 2006 áprilisában elvetették az alkotmány kiegé-
szítését) az ország elnöke nyolchavonta változik, holott formailag ő tesz javaslatot
az éves költségvetésre és képviseli BiH-t nemzetközi téren.

A Jelentés „nagyon csekélynek” nevezi a korrupció megakadályozásra tett erőfe-
szítéseket is.

Bár BiH tagja a Délkelet-Európai Együttműködési Folyamatnak (South-East
European Cooperation Process, SEECP), a Közép-Európai Kezdeményezésnek, részt
vesz az Adria-Ioni Tengeri Kezdeményezésben, sőt, a Dunai Együttműködési Fo-
lyamatban, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok legfontosabb eseményét BiH ese-
tében is a CEFTA-hoz történt csatlakozás jelentette. Erre hosszas belső vitát követő-
en, 2007 szeptemberében került sor.

A vitában gazdasági és politikai érvek egyaránt felmerültek: eléggé erős-e BiH a
szabadkereskedelem befogadására, illetve hogyan érinti ez a Republika Srpska-t és a
Föderációt. Végül is a lépés, amennyiben BiH-nak valóban célja az EU-hoz történő
közeledés, természetesen pozitív fejleménynek tekinthető. Lehet ugyanis vitatkozni
azon, mit jelent egy gyengén fejlett gazdaságnak a piacnyitás, ám kétségtelen, hogy
az elszigetelődés következményei ennél jóval több gondot okoznak, azon felül rossz
üzenete is van nemzetközi tőke számára.

A gazdasági kritériumok tekintetben meglehetősen vegyes a kép. A GDP 2006-
ban 6,2%-kal nőtt, ami csaknem két százalékponttal volt magasabb, mint az előző
évben. Az ország így is hallatlanul szegény: az egy főre jutó GDP (nem vásárlóerő-
paritáson) 2006-ban 2542 EUR volt.

Az ipari termelés növekedésének 2006. évi átlaga 7,1% , a Republika Srpskaban
még ennél is nagyobb: 19,1%. Érdekes viszont, hogy 2007 első felében már a Föde-
ráció diktálta a növekedést: termelése 11,9%-kal emelkedett, a Republika Srpskat
viszont stagnálás (mindössze 0,4%-os növekedés) jellemezte Mindkét térségben
főként a vegyi anyagok, gumiipari cikkek, a fém- és bútoripar, valamint a gépgyártás
növekedett gyors ütemben. Megjegyezzük, hogy ezek BiH hagyományos, a balkáni
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háború előtti iparágai, tehát jórészt rekonstrukcióról van szó, új, korszerű ágazatok-
ról (pl. elektronika, műszeripar) alig beszélhetünk. A korábbi iparszerkezet visszaál-
lítása nem tesz jót az ország gazdaságának. A nagyobb hozzáadott értéket tartalma-
zó termelésnek alig van nyoma.

Az infláció 2006-ban 6,1%, volt, ami 2007 augusztusára látványosan, mintegy
1%-ra csökkent. A gyengén fejlett ország erősödése szempontjából ez azonban nem
jó jel, hiszen arra utal, hogy a gazdaság nem élénkül az elvárható ütemben, „nincs
benne élet”, ami bizonyos fokig inflációs tényező lehet.

A folyó fizetési mérleg passzívuma 2006-ban az előző évi deficit felére csökkent,
és a GDP 11%-ának felelt meg (1044 millió EUR). Az export gyorsan nőtt, s a GDP
11%-át tette ki 2006-ban. A kereskedelmi mérleg azonban még így is 3750 millió
EUR hiánnyal zárult (2005: 2667 millió EUR). Az FDI viszont fokozatosan mérsék-
lődik 2004-ben 534, 2005-ben 421, 2006-ban már csak 338 millió EUR volt. Való-
színű, hogy ez nem az országgal szembeni bizalom erősödését jelzi. A privatizáció
üteme a Republika Srpskaban gyorsabb, mit a Föderációban: 2006 és 2007 folya-
mán sikerült értékesítenie a Telekom Srpske 63%-át, s a befejezéshez közeledik a
volt Jugoszlávia egyik legnagyobb, Brodban lévő olajfinomítója, valamint modricai
kőolaj-finomító magánosítása. A Republika Srpska Beruházási - Fejlesztési Bankja
jól irányítja ezt a folyamatot, de miután állami intézmény, fennáll a veszélye annak,
hogy „rátelepszik” az üzletre, ezzel korlátozza a magántőkét. Erre utal, hogy noha a
Republika Srpska gazdaságának mintegy 40%-a már magánkézben van, s az ebből
befolyó összeg 2006-ban 12 millió EUR volt, a privatizációnak csak egy negyede
történt nyilvános versenyeztetés alapján.1 A felzárkózás egyéb követelményeinek
való megfelelésről írottakat jól jellemzi, hogy noha a Jelentésben itt sem szerepel-
nek a vásárlóerő paritáson (PPS) számított GDP adatok, e fejezetben feltüntetettek
szerint BiH bruttó hazai összterméke PPS alapon számítva 2006-ban 29%-a volt az
EU-27 átlagának.2 A munkanélküliségi ráta 2007 első felében 27%-ot tett ki. Az EU
a bosznia-hercegovinai exportból 69, az importból 61%-kal részesedik, ami arra
utal, hogy BiH elszakadása a volt Jugoszláviától nagyobb mértékű, mint sok más
volt tagköztársaság esetében. A Jelentés meg is állapítja: „az EU-val fennálló keres-
kedelmi és beruházási kapcsolatok tartósan erősek”.3

A szabványosítás, a piacfelügyelet, a fogyasztóvédelem terén, és más, az EU-hoz
való közeledéssel kapcsolatos terülteken azonban nincs semmilyen előrelépés. Ha-
sonló az értékelés a szolgáltatások áramlását, a vállalati letelepedésre vonatkozó
szabályozást és a közbeszerzést illetően is.

2.4. Montenegró (Crna Gora)4

Az EU 2006 júniusában ismerte el a népszavazás eredményeként önállóvá vált
Montenegró (nemzeti nyelvű, s a volt Jugoszláviában ma is használt nevén Crna
Gora) függetlenségét. A Jelentéshez hasonlóan kezdjük tehát mindjárt az EU-val
fennálló kapcsolatokkal. Az SAA-t 2007 októberében írták alá. Ez, az átmeneti re-
zsimeket tartalmazó Interim Megállapodással együtt 2008. január 1-jével lépett

1 U.o. 7. old.
2 U.o. 14. old.
3 U.o. 22-26. old.
4 Commission Staff Working Document: Montenegro 2007 Progress Report SEC (2007) 1434,
COM (2007) 663, Brussels, 6.11.2007.
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hatályba. Ez utóbbi lehetővé teszi, hogy az SAA kereskedelmi könnyítéseit és néhány
egyéb, a nemzetközi gazdasági kapcsolatokra vonatkozó részét a felek még azt meg-
előzően bevezessék, hogy a ratifikálás minden aláíró részről megtörtént volna.
Montenegró főként a vámok (az uniós vámnómenklatúra bevezetése), a verseny és a
közbeszerzések terén mutatkozott érettnek erre. 2007 szeptemberében vízumköny-
nyítések bevezetésre került sor, amely lehetővé teszi, hogy többek közt diákok, üz-
letemberek, hivatalos személyek, sőt, bizonyos esetekben turisták is egyszerűsített
eljárással juthassanak vízumhoz. Legalább ilyen fontos, hogy 2007-től Montenegró
hozzájuthat az IPA előcsatlakozási alap forrásaihoz. 2007-ben egyébként a BiH-nál
már említett „Többéves Indikatív Tervdokumentum” (Multi-Annual Indicative Plan-
ning Document) keretében Montenegró 31,4 millió EUR forráshoz jutott. Ezt főként
az adminisztráció, az üzleti környezet, az élelmiszerbiztonság és közlekedés fejlesz-
tésére használták fel. A CARDS keretében is folyamatosan jutott forrásokhoz, ezek
felhasználást az EU podgoricai képviselete ellenőrzi.

A politikai kritériumok közül talán a legfontosabb, de mindenképpen alapvető je-
lentőségű az új, 81 tagú parlament 2006. szeptemberi megalakulását követően az Al-
kotmány 2007. októberi elfogadása. A működést korszerűsíteni kívánó. A korábbihoz
képest csökkentett létszámú kormány nagy sikere, hogy az országot 2006. novemberé-
ben meghívták a NATO Békepartnerségben való részbételre, amely a szervezet „előszo-
báját” is jelentheti. A fiatal ország törvényhozása és kormánya is többször kijelentette,
hogy kül- és biztonságpolitikájuk középpontja az euroatlanti integráció. Parlamenti
döntés alapján a költségvetés 2%-át fordítják védelmi kiadásokra . A kép azonban sok
vonatkozásban nem olyan megnyugtató, mint általánosságban. Mint szinte vala-
mennyi nyugat-balkáni országban, itt is elterjedt a korrupció, s e tekintetben a Jelen-
tés sem számol be javulásról. Mi több: kifogásolja, hogy az állam képtelen eredményt
elérni a szervezett bűnözés elleni harcban. Aggodalomra ad okot a „pénzmosás” is.

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok alakulásának lényeges fejleménye, hogy
2007 januárjában Montenegró tagja lett az IMF-nek, a Világbanknak és az EBRD-
nek. Bár ez jórészt politikai döntésnek is tekinthető, jelenléte, az ottani szabályok
elfogadása, nem utolsó sorban pedig a pótlólagos forrásbevonás lehetősége komoly
előnyt jelent az ország számára. Ugyancsak 2007-ben ratifikálta Podgorica a
CEFTA-hoz történő csatlakozását.

A gazdasági kritériumok közül kiemeljük, hogy a GDP 2006-ban 6,5%-kal nőtt.
Összegéről az egyébként (részben érthetően) igen hiányos melléklet sem ad felvilá-
gosítást, sőt, a Montenegrói Nemzeti Bank éves jelentése1 alapján is csak következ-
tetni lehet arra, hogy 3100 EUR/fő körül alakulhat. A fizetési mérleg passzívuma
2006-ban az előző évinek csaknem háromszorosára nőtt, s 568,2 millió EUR-t tett
ki, ami a GDP 26%-nak felelt meg. Ennek oka a hirtelen megugrott hazai kereslet:
2006-ban az export 41, az import viszont 84,7%-kal nőtt. A bejövő FDI összege 427
millió EUR volt (a GDP 23,7%-a), ami részben fedezte a hiányt. Jelentős volt az inf-
rastruktúráját tekintve ugyan alulfejlett, de a jövedelmekben komoly szerepet játszó
idegenforgalom, amelynek bevétele a GDP 17%-ának felelt meg. Megjegyzendő,
hogy Montenegró már jó előre számolt az idegenforgalom önállósodás után várható
nagyobb jelentőségével. Számos potenciális piacon még jóval az önállóság elnyerése
előtt olyan idegenforgalmi rendezvényekre került sor, melyek magas szintű delegá-
ciók révén nagy sajtónyilvánosságot kaptak.

1 Izvještaj Centralne Banke Crne Gore 2006. http://www.cb-mn.org
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Az infláció mértéke 3%. A munkanélküliségi ráta 14,7%. A költségvetési hiány a
GDP 1%-a. a GDP arányos államadósság 35,6%, mindkét adat alacsonyabb az előző
évinél.

Az egyéb fejleményeket tekintve megemlítendő, hogy csaknem teljesen befejező-
dött a távközlés privatizációja, liberalizálták az áramelosztást, számos területen
(pl. szolgáltatások) gyorsan halad a magánosítás.

Az EU-val fennálló gazdasági kapcsolatok jellemzője, hogy az unió részaránya
exportban és az importban is mintegy 50% (Szerbiáé 32%.). Az unión belül azonban
néhány fő piac (Németország, Olaszország) szinte kizárólagos szerepet játszik, a
külkereskedelem viszonylatilag kevéssé diverzifikált. Az ország erőfeszítéseket tesz,
hogy kapcsolatait az új tagállamokkal gyorsabban bővítse.

Az EU elvárásaitól az ország az adminisztráció színvonalát, a döntési folyamatok
átláthatóságát tekintve még mindig igen messze van. A Jelentés azonban, fiatal or-
szágról lévén szó, jól érzékelhetően türelmesebb hangon szól e problémákról, mint a
többi volt jugoszláv állam esetében.

A továbbiakban a térség két tagjelöltjéről lesz szó, ezért a Jelentést az eddigiektől
jórészt eltérő módon tárgyaljuk. A csatlakozást érintő vonatkozásokat helyezzük
középpontba, Horvátországgal kapcsolatban a Jelentés szerkezetét követjük, amely
a csatlakozási tárgyalások fejezeteiként tárgyalja a helyzetet.

2.5. Macedónia1

A 2001-ben aláírt, és a fegyveres összetűzések miatt csak 2004-ben hatályba lé-
pett SAA lehetővé tette, hogy az unió 2005-ben biztosítsa „Macedónia volt Jugosz-
láv Köztársaság” (Former Yugoslav Republic of Macedonia, FYROM) tagjelölti
státuszát. Itt mindjárt álljunk meg egy szóra. Az elnevezés (melyhez főként Görögor-
szág ragaszkodott, és ez az álláspontja máig alig változott) a Jugoszlávia nevű ország
megszűntével kisé ironikussá vált, és az USA például nem is használja. Ennek elle-
nére a csatlakozás akadályai közé szokták sorolni, a várható görög vétó miatt meg-
alapozottan.

Macedónia 2007 óta részesedik az IPA előcsatlakozási alapból, a „Többéves Indi-
katív Tervdokumentum” keretében pedig az év májusától 58 millió EUR állt rendel-
kezésére. A CARDS forrásaiból 195,5 millió EUR kerettel rendelkezik. 2007 júniusá-
ban aláírta az uniós Kutatás - Fejlesztés VII. Keretprogramját.

A demokratizálódási folyamatot súlyosan zavarja, hogy a parlament munkáját
az albán-macedón ellentétek szinte megbénítják. A korábban sok vitát kiváltó de-
centralizáció is csak lassan hoz eredményt, ha hoz egyáltalán: az önkormányzatok
még mindig nem rendelkeznek megfelelően a közvagyonnal (mert az centralizált), s
hiányzik a megfelelő adminisztratív felkészültség is.

Bár a korrupció ellenes tevékenység jogi keretei zömmel adottak, a hatékonyság
alacsony, a korrupció széles körben elterjedt, általános jelenség.

Az unió az etnikai problémák, főként az albán-macedón ellentétek kezelésének
alapjaként továbbra is a 2001. évi Ohridi Keretmegállapodást tekinti. Kénytelen
azonban a Jelentésben megállapítani, hogy sem az egyenjogúság, sem az integráció
terén nem történt lényeges előrehaladás.

1 Commission Staff Working Document: the Former Yugoslav Republic of Macedonia 2007
Progress Report SEC (2007) 1432, COM (2007) 663, Brussels, 11.2007.
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Ebben a köztársaságban is aggasztónak tekinthető a roma népesség helyzete: a
vonatkozó kormányprogram ellenére az általános iskolába is csak a roma gyerekek
alig 30%-a jár.

A nemzetközi gazdasági kapcsolatokat illetően itt is fontos tény, hogy az ország
2007 júniusa óta tagja az új CEFTA-nak.

A gazdasági kritériumok sorában első helyen a GDP növekedést említi a Jelen-
tés. Ez 2006-ban 3,5%, 2007 első felében 5,5% volt. Az egy főre jutó GDP 2006-ban
vásárlőerő-paritáson 6400 EUR volt. Bár „a stabitás fennmaradt”, az ipari termelés
lassú, 2007 első felében 2,8%-os növekedése nem tűnik bíztatónak. Az infláció a
2006. évi 3,2%-ról 2007 elejére 2%-ra csökkent.1

A folyó fizetési mérleg csaknem egyensúlyban volt (a passzívum mindössze 19
millió EUR). A kereskedelmi mérleg 1 milliárd EUR deficitjét az egyoldalú átutalá-
sok gyakorlatilag kiegyenlítették. A költségvetés hiánya a GDP 0,6%-a.

Úgy véljük (és nem csupán a terjedelem miatt), hogy a 33 acquis fejezet egyikére
sem érdemes külön kitérni. (Megjegyezzük, hogy az acquis átvételnek programját
macedón részről csak 2006 áprilisában dolgozták ki).

Ennek az az oka, hogy mindegyik fejezetnél gyakorlatilag azonos a bizottsági kö-
vetkeztetés: bár van némi haladás (előfordul, hogy még ez sem hangsúlyozott), az
elért eredmények csekélyek ahhoz, hogy érdemi változásról lehessen beszélni. Ez
alól csak az alábbi fejezetek képeznek kivételt:
• 5. közbeszerzés
• 6. társasági törvény
• 14. közlekedés (bár ez is tartalmaz

bírálatot)
• 15. energetika (az adminisztratív ka-

pacitás nem kielégítő voltára vonat-
kozó bírálat mellett)

• 18. statisztika
• 21. vállalati és iparpolitika (az egyen-

lőtlen fejlődésre vonatkozó bírálat
mellett)

• 29. vámunió
• 30. külpolitika

A 33-ból tehát mindössze nyolc fejezet az, ahol a tárgyalásokat abban a remény-
ben lehetne megkezdeni, hogy belátható időn belül le is zárulnak.

Mindent egybevetve, úgy tűnik, Macedónia felvétele a tagjelöltek közé elhamar-
kodott lépés volt. Valószínű, hogy a, az Ohridi Keretmegállapodás eredményének
tekinthető hosszabb békés időszak, a görög-macedón kapcsolatok felvétele, a stabili-
zálódó gazdaság, és persze a demonstratív szándék voltak a főbb motivációs ténye-
zők. Ez persze nem érinti azt a tényt, hogy (legalábbis eddig) sem az unió, sem Ma-
cedónia részéről nem beszélhetünk sikerről. A Jelentés nem is tartalmaz általános
értékelést, nem utal tárgyaláskezdésre sem.

2.6. Horvátország2

A Tanács 2004 júniusában biztosította a tagjelölti státuszt Horvátországnak Az
SAA-t 2001-ben kötötték, és az 2005 februárjában lépett hatályba. A 33 fejezetről
szóló „screening report”-ot (átvilágítási jelentés) 2006 októberében adta át a Bi-
zottság a Tanácsnak.

1 U.o. 18. old., illetve Annex 66-69.old.
2 Commission Staff Working Document: Croatia 2007 Progress Report SEC (2007) 1431, COM
(2007) 663, Brussels, 6.11.2007.
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A Jelentés időpontjáig 14 fejezetről nyitották meg a tárgyalást:
• kutatás-fejlesztés,
• oktatás és kultúra,
• gazdasági és pénzügyi politika
• vámunió
• szellemi tulajdonjog
• iparpolitika
• szolgáltatások

• társasági törvény
• statisztika
• pénzügyi szolgáltatások
• pénzügyi ellenőrzés
• információs társadalom és média
• fogyasztó- és egészségvédelem
• külkapcsolatok.

További tíz fejezetnél meghatározták a dosszié megnyitásának időpontját és a
határidőket:
• közbeszerzés
• verseny
• jog, szabadság, biztonság
• szociálpolitika, foglalkoztatottság
• tőkemozgás

• árumozgás
• mezőgazdaság
• környezetvédelem
• élelmiszerbiztonság
• regionális politika.

Az alábbiakban a fontosabb, főként gazdasági fejezeteket, illetve vonatkozásokat
tekintjük át (a fejezetszámot a cím előtt közöljük, s miután nem minden fejezetet
tárgyalunk, a számozás sorrendje nem folyamatos).1 1.-5, ill. 8. fejezet:
• az áruk szabad mozgása,
• a dolgozók szabad mozgása,
• letelepedési jog és a szolgáltatások nyújtásának szabadsága,
• szabad tőkeáramlás,
• közbeszerzés,
• verseny.

Valamennyi, fent felsorolt fejezetről szóló bizottsági értékelés közös vonása,
hogy, bár „tapasztalható némi előrehaladás”, a jogszabály-alkotásban elmaradások
vannak, az uniós acquis számos eleme még nincs helyén. Erőteljesen, több vonatko-
zásban kifogásolják a hajógyártás néhány vonatkozásban az acélipar kivételezett
helyzetét (terméktörvények, versenyfeltételek). Ezeket az iparágakat horvát részről
valóban „nemzeti kincsnek” tekintik, így a piaci szabályok bevezetése népszerűtlen,
következésképp valóban vontatottan halad. Miután a térségben a korrupció általá-
nos probléma, lényeges kifogás, hogy hiányoznak a pénzmosás megakadályozására
vonatkozó jogszabályok és a közbeszerzés szabályozása is hiányos, főként az állami-
magán (PPP) konstrukciók kedvezményeit illetően.
• 9. Pénzügyi szolgáltatások

Még nem kielégítő az értékpapír-piaci felügyelet tevékenysége.
• 10. Információs társadalom és média

A média nem mentes a politikai nyomástól. További lépésekre van szükség a ve-
zetékes telefonszolgáltatás piacának liberalizálására.

• 11. Mezőgazdaság
Horvátország figyelemre méltó haladást ért el, főként a minőségi termékek előál-
lítása és a biogazdálkodás terén. Jelentős erőfeszítés kell azonban ahhoz, hogy a
KAP minden eleme bevezethető legyen (az adminisztráció fejlesztése)..

• 14. Közlekedés
Az adminisztrációs kapacitás bővítésének szükségességén kívül más kifogás nem
merült fel.

1 U.o. 24-65. old.
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• 15. Energetika
Növelni szükséges az energiafelhasználás hatékonyságát.

• 16. Adózás
E téren Horvátország nagyon csekély haladást ért el. Bár az adó jogszabályok
szerkezete hasonlít az acquis által megkövetelt struktúrára, az adórendszer távol-
ról sem tökéletes. Megoldatlan például a cigaretta jövedéki adózása.

• 17. Gazdasági és pénzügy politika
Az állami vállalatok egy részét még mindig kivételes elbírálásban részesítik a
pénzintézetek. Nem sikerült megteremteni a Nemzeti Bank teljes függetlenségét.

• 18. Statisztika
A szektorális statisztikai rendszerek (főként az agrár- és az üzleti statisztika) még
nem felelnek meg az elvárásoknak.

• 20. Vállalati- és iparpolitika
A haladás egyenlőtlen. A kis- és középvállatokra vonatkozó politika megfelelő, a
hajógyártás terén azonban nincs meg a kívánt elmozdulás.

• 21. Transzeurópai Hálózatok (TEN)
A Jelentés külön megemlíti a Pécs és Ernestinovo közti földgáz-tranzit összeköt-
tetésről szóló magyar-horvát szándéknyilatkozatot, valamint a Krk szigetére ter-
vezett LNG (folyékony földgáz) tároló jelentőségét.

• 27. Környezetvédelem
A jó részeredmények (levegőszennyezés, hulladék kezelés szabályozása stb.) mel-
lett hiányzik az integrált környezetvédelmi szabályozás.

• 28. Fogyasztó-és egészségvédelem
Még nem érvényesítették a dohányzás veszélyére és a vény nélkül kapható gyógy-
szerekkel kapcsolatban előírt uniós szabályozást.

• 32. Pénzügyi ellenőrzés
A közületi belső ellenőrzésről (Public Internal Financial Control, PIFC) szóló tör-
vényt elfogadták, és annak végrehajtási utasítása is megjelent, de a gyakorlatban
még nem alkalmazzák. Ezt minél előbb meg kell tenni.

3. ÉRTÉKELÉS, KÖVETKEZTETÉSEK

Az előzőekben (nagy vonalakban) láttuk, hogy a Jelentések mit tartalmaznak. Le-
galább ilyen fontos, ha nem fontosabb (mert „üzenet” értékű), hogy mit nem tar-
talmaznak. Általános megállapításokat tartalmazó, de nem „fontossági” sorrendben
készült (ilyennel, az egymás mellé nem állítható elemek és a szubjektív megítélés
veszélye miatt értelmetlen próbálkozni) összefoglaló értékelésünk során erre is rá-
mutatunk.

Természetesen nem újdonság, s részben az unió sajátosságaiból fakad, de a je-
lentésekben nagyon sok a valódi tartalommal alig bíró, vagy nehezen értelmezhető,
sőt, nyilvánvalóan formális elem. Sok az „egyfelől-másfelől” megállapítás, amely
önmagában nem gond, ám sokszor hiányzik a végkövetkeztetés, amely az egész
témakörre vonatkozó egyértelmű értékelést tartalmazná. Ez persze az uniós nyelve-
zetből, fogalmazási technikából is adódik, ám számos olyan terület van, ahol világo-
sabb álláspont maguknak a szóban forgó államoknak is sokat segítene.

Ennél komolyabb probléma, hogy a Jelentések nem mérnek mindenütt egyenlő
mércével. Külön elemzés tárgya lehetne, hogy adott területre vonatkozó felkészültségi
fokot hányféleképpen ítélnek meg egy-egy ország esetében, továbbá, hogy a bírálat
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hangneme hogyan különbözik egymástól. A legélesebb kritika Bosznia-Herce-
govinára vonatkozik, míg hasonló hiányosságokat Montenegró esetében nagyon elné-
zően kezel a Jelentés. Az elsőnek említett esetben olyan éles a bírálat, hogy szinte ki-
üríti, tartalmatlanná teszi a bevezetésben említett „potenciális tagjelölt” kifejezést.

Ugyanehhez a témakörhöz tartozik bizonyos, a Balkánon nagyon is központi jelle-
gű etnikai problémák kezelése. Mélyen egyetértve valamennyi nemzeti és vallási
kisebbség helyzetére vonatkozó megállapításokkal (sőt, kevesellve az azok megoldá-
sához nyújtott uniós támogatást is), aránytalanul kis mértékben foglalkoznak a
Jelentések a koszovói szerbség és vajdasági magyarság helyzetével. A kérdést
egyébként sem kezeli „dinamikájában”, alapvetően statikus jellegű: csak az aktuális
helyzetre koncentrál. Ez a statikus szemlélet nem feltétlenül „kelléke” a Jelentések-
nek, hiszen számos vonatkozásban megemlítik a lehetséges kockázatokat, ám ezek-
kel a nemzetiségi ügyek tekintetében adósak maradnak. Súlyos hiányosság, hogy sok
Jelentés elnagyolja az ezek gazdasági hatásaira vonatkozó elemzést (például a bel-
ső migráció terheit a befogadókra nézve). Régi igazság, hogy a Balkánon minden
lehetséges, és mindennek az ellenkezője is bekövetkezhet. Éppen ezért célszerű lett
volna a Jelentésekben szereplőnél többször megemlíteni egy-egy intézkedés megté-
telének, vagy elmaradásának következményeit is.

Az Annexek (statisztikai mellékletek) színvonala, néhány üdítő kivételtől (pl. Hor-
vátország) eltekintve kétségbeejtő. Erre, úgy vélem, elég néhány példa: Montenegró
fizetési mérlegénél a teljes tábla üres, holott a köztársaság már jóval önállósulása előtt
is tett közzé saját gazdaságára vonatkozó makro adatokat. Nincsenek, vagy alig vannak
adatok Bosznia-Hercegovina külkereskedelméről (a 2007. novemberében elkészült
Jelentésben nincs 2006-os adat), infrastruktúrájának és ún. „életszínvonalának”
(„standard of living”) mutatóiról. Hiányosak Szerbia foglalkoztatottsági és mezőgaz-
dasági adatai. Egy-egy ország GDP-je vagy vásárlóerő paritáson szerepel, vagy nem.
Figyelembe véve, hogy az EU Bizottságnak minden, szóban forgó országban van képvi-
selete, a hiba talán az illető ország saját statisztikájában lehet, ám a Jelentésekben
ehhez képest kevés az erről szóló bírálat, illetve a fejlesztési elképzelés.

A Jelentések nem hozzák közvetlen összefüggésbe Szerbia uniós közeledését a
koszovói helyzetre vonatkozó álláspontjával. Feltehető, hogy nem számítottak akko-
ra mértékű csalódottságra, amely 2008 elején az unióval kapcsolatban szerb részről
megnyilvánult. Ezzel szemben tény: senki, még a 2008 februárjában államfővé vá-
lasztott liberális BORIS TADIĆ sem maradhat egy percig sem vezető politikus Szerbi-
ában, ha (akár még az egyébként egyre csökkenő vonzerejű uniós perspektíva árán
is) lemond Koszovóról.

Közvetlenül nem szól a vonatkozó Jelentés a szlovén–horvát vitákról (tengeri jo-
gi és határvita, a Nova Ljubljanska Bankaval szembeni horvát követelések, a krškói
atomerőmű ügye). A Bizottság, érthető módon, nem kívánja ezeket az ügyeket befo-
lyásolni, még kevésbé állást foglalni bennük, azokat bilaterális jellegűeknek tekinti.
Nem volna azonban meglepő, ha (mint arra szlovén részről többször is finoman
utaltak) ettől függetlenül akadályt jelentene a horvát csatlakozás során. Jó lenne
tudni, számít-e, s ha igen, milyen mértékben Brüsszel erre az esetre? A horvát csat-
lakozásra jóval a 2008-ban esedékes szlovéniai parlamenti választások előtt kerül-
het sor. Esetleges új összetételű, vagy pártállású szlovén kormány sem hozhat azon-
ban változást, mert a horvát–szlovén vita élessége ettől majdnem független. A Szlo-
véniában jelenleg kormányzó jobbközép és az ellenzék (a liberálisok, valamint a
baloldal) egyaránt napirenden tartja, és központinak tekinti a kérdést, s ebben az



DR. SZŐCS R. G.: TÁVOLSÁGTARTÁS... 115

ország lakossága is egységes. Ha van szlovén „össznemzeti” ügy, hát a horvátokkal
folyó vita annak mondható. Bár ez érintheti a bővítési folyamatot, is, Brüsszel egy-
értelműen távol tartja magát az állásfoglalástól e kérdésben.

Valamennyi Jelentésből kiérződik az üzenet, hogy a Nyugat-Balkán államai, talán
Horvátországot kivéve, nem számíthatnak a közeledés felgyorsulására. Ez egyéb-
ként ésszerű: lépjünk kissé ki a Jelentések köréből és, mintegy „morbid” játékként
készítsünk „számtanpéldát” például Szerbiáról, ahol még az SAA sincs tető alatt. A
menetrend a következő lehet: ha az SAA-t tető alá hozzák, és 2009-2010-ben min-
den érdekelt ratifikálja (optimisták voltunk a koszovói problémát illetően, és igen
gyors folyamatra számítottunk), ez 2011-től hatályba lép. Legalább öt (nyugodt) évet
kell számítani az SAA „kifutására” – ekkor már 2016-ot írunk. A csatlakozási tár-
gyalások 2017-2018-ban kezdődhetnek. Újabb négy-öt évvel számolva 2022-2024
előtt aligha kerülhet sor a csatlakozásra. Hasonló a helyzet, bár talán egy-két évvel
rövidebb távon, az SAA megállapodással bíró, de jövőjét tekintve bizonytalan Bosz-
nia-Hercegovinával és a nemrég függetlenné vált, számos hiányosságot mutató
Montenegróval is (melynek saját magával kapcsolatos illúzióit az unió nem kívánja
eloszlatni). A macedón belső ellentétek az országgal megkezdhető tárgyalásokat
szintén a távoli jövőbe tolták. Márpedig valószínű, legalábbis a jelenlegi helyzetből
ítélve, hogy az eseteges horvát csatlakozás után valamennyi kimaradt országot egy
csoportban veheti fel az unió. Mellesleg, a horvát csatlakozás halasztódásának elvi
lehetősége, minden tényezőt, így a várhatóan halogató szlovén magatartást is figye-
lembe véve sem zárható ki. (Koszovó, akár függetlenedik, akár nem, természetesen
egyelőre nincs a palettán.)

Meglepő volna, ha ez az érintettek számára a legkorábbiként jelölt 2022. évi
csatlakozás valamiféle ragyogó európai perspektívát jelentene idén, 2008-ban.

A címben szereplő kifejezésre visszatérve: a meghatározó a Nyugat-Balkán és az
EU viszonyában egyelőre a jelenlegi távolság tartása marad.
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