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A Balkán évszázadok óta a magyar politikai 
cselekvés és tudományos kutatás érdeklődé-
sének homlokterében áll. A történetileg vál-
tozó magyar hatalmi törekvések jóval meg-
előzték a modern tudományok kialakulását. 
A moder nizáció időszakában a magyar tudo-
mány politikai célmeghatározóvá vált a Bal-
kánnal kapcsolatban (Hajdú, 2003).

Az európai modernizáció felgyorsulásakor 
az Oszmán Birodalom „a tradicionalizmus 
terévé” vált. Az európai fejlődés fő áramából 
évszázadokig kimaradó területek a XIX. szá-
zad utolsó harmadától a nagyhatalmak ütkö-
zőövezetét jelentették. A térségben lejátszó dott 
események nyomán tört ki az első világhábo-
rú, majd annak lezárását követően új ál lam-
alakulat jött létre.

A II. világháború után Jugoszlávia külön-
utas politikáját évtizedekig nagy nemzetközi 
politikai érdeklődés kísérte (Plestina, 1992). 
Az önigazgatási rendszer hatalmi tech nikáival 
hatékonyan manőverező Tito-rendszer érzé-
kelhető eredményeket produkált az ország 

átlag felett álló Horvátország (125 száza lék) és 
Vajdaság (119 százalék) társadalma nehezen 
viselte a fejletlen térségekre fordított állami 
támogatások magas arányából fakadó újrael-
osztási terheket (Nagy, 2007). E fejlesz téspo-
litikai paradigma és a körülötte folyó perma-
nens vita is hozzájárult a jugoszláv államszö-
vetség összeomlásához.

Jugoszlávia széthullása a regionális egyen-
lőtlenségeket új dimenzióba helyezte. A kelet-
közép-európai rendszerváltás legtragikusabb 
fejezeteit a jugoszláv utódállamokról lehet 
megírni. A fékevesztett gyűlölködésbe, hábo-
rús és emberiségellenes bűntettekbe, népirtá-
sokba torkolló konfliktus változó helyszíne-
ken egy évtizedig tombolt Európa szívében. 
A nemzetközi közreműködés révén is csak 
kínos lassúsággal kicsikart béke szerencsére 
ma már megszilárdulni látszik, a politikai-in-
tézményi rendszerváltás befejeződött, az új 
struktúrák stabilizálódtak, megkezdődött a 
gazdasági felzárkózás, az európai integráció. 
A sokáig felszínen lévő etnikai ellentétek le-
csillapodtak, a kisebbségek helyzete általáno-
san sokat javult, jogaikat alkotmányosan 
megerősítették (Glatz, 2007). 

A korábbi régiók államosodása területi 
változásokhoz vezetett. Az új országokon 
belüli kisebb térségek között megmutatkozó 
különbségek szemmel láthatóvá váltak. Ko-
moly gondok mutatkoztak az állami beren-
dezkedés következtében is. Az új államalaku-
latok szervezésének kezdeti időszakában a 
területi szempontok értelemszerűen háttérbe 
szorultak. A régióból állammá alakulás nem 
tekinthető a szokványos területszervezés gya-
korlatának. E tapasztalatoknak híján lévő 
társadalmi gyakorlat következményei érzékel-
hetőek a Nyugat-Balkán új államai fejlődési 
pályáinak alakulásán. Az új országok állam-
szervezési prio ritásai között szerepel ugyan a 

területi különbségek mérséklésének igénye, 
az új állami identitás megteremtésének a ga-
rantálását szolgáló intézmény- és esz közrend-
szerre összpontosító állami politikák azonban 
ezt a szempontot kevésbé érvényesítették 
(Illés, 2002).

A Nyugat-Balkán mint fogalom az Euró-
pai Unió bővítési politikájának terméke. A 
fo galom születése az EU Stabilizációs és 
Együtt működési Folyamatának (Stabilisation 
and Association Process – SAP) megindulá-
sához köthető, területileg Albániát, Bosznia-
Hercegovi nát, Horvátországot, Macedóniát, 
Montenegrót és Szerbiát foglalta magában, 
később Koszovóval bővült. Ma a balkáni 
térség stabilizálásának kérdései állnak a nem-
zetközi politikai gondolkodás, tervezés és 
cse lekvés homlokterében. Az utóbbi másfél 
év tizedben számtalan politikai dokumentum 
foglalkozott a Nyugat-Balkán békés fejlődé-
sének céljaival, eszközeivel és intézményeivel. 
Jelentős anyagi ráfor dítások jelzik e politika 
fontosságát. Több nyugat-balkáni állam eu-
rópai uniós tagságát sok közösségi tagállam 
támogatja. Az új államok fejlesztési stra tégiá-
jában az európai uniós csatlakozás prioritást 
élvez (Getimis – Kafkalas, 2007). Ugyanak-
kor az európai befogadás iránti felfokozott 
po litikai igény és a korszerű regionális fejlesz-
tésben való tapasztalatlanság az uniós normák 
mechanikus alkalmazásához is vezetett. A 
kelet-közép-európai új tagállamokra egyaránt 
jellemző adaptációs nyomás következményei 
kedvezőtlenül hatnak a balkáni térségek mo-
dernizációjára is. A döntéshozók a külső tá-
mogatások felhasználásának technikai szabá-
lyaira koncentrálnak, figyelmen kívül marad-
nak a regionális sajátosságok, a decentralizá-
ció háttérbe szorul. 

A Nyugat-Balkán államai területi szerke-
zetének változásait, az azokat befolyásoló 

területi szerkezetének alakításában. Az Euró-
pában kiugróan magas területi különbségek 
mérsék lésében, a föderatív állam belső terü-
leti ko héziójában elért eredmények felkeltet-
ték a nemzetközi regionális politikai szak mai 
közvélemény figyelmét. A szövetségi köztár-
saság legfejletlenebb tag államaiban területfej-
lesztési programok valósultak meg, amelyek 
elősegí tették a fejletlen térségek iparosítását, 
a humánerőforrások intézményi rendszerei-
nek kiépítését, a korszerű infrastruktúra és 
szolgáltatások fejlesztését. A nemzeti kommu-
nista gazdaságpolitika ellenére a térség nagy 
regioná lis különbségei csak részben mérsék-
lődtek. Ezek a differenciák a föderatív állam-
szervezés hatékonyságának a gyengeségét 
mutatták. Az 1970-es évek közepén az egyes 
tagköztársaságok gazdasági teljesítményében 
igen magas különbségek mutat koztak. Az 
ország legfejlettebb része, Szlovénia a jugo-
szláv GDP-átlag kétszeresét mutatta, a legfej-
letlenebb, Koszovó viszont mindössze az or-
szágos átlag egyharmadán állt. Az országos 
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tényezőket vizsgálva azt kell megállapítanunk, 
hogy a korábbi évtizedekben megmutatkozó 
területi differenciák jelentősen megnőttek. Az 
egyes régiók közötti korábbi nagy különbsé-
gek ma másfél-kétszeresükre emelkedtek. A 
Balkán fejlődésének egyik kulcseleme a bé kés 
politikai fejlődés mellett a kohézió erő sítése, 
a strukturális politika hatékony al kal mazása 
lehet. A modern területpolitika alkalmazásá-
nak előfeltétele a területi különbségek alapos 
szám bavétele. Tudnunk kell, hogy a regioná-
lis egyenlőtlenségek kiala kulá sában milyen 
tényezők játszanak szerepet, me lyek a térség 
fontosabb természeti erőforrásai, milyen képet 
mutat a környezet állapota, a fejlődés hajtó-
erői milyen területi eloszlást írnak le, milyen 
elképzelések fogal mazódnak meg e különb-
ségek mérséklésére, az államigazgatás és a 
fejlesztési politika intézményi rendszere alkal-
mas-e e feladatok megoldására. E kérdésekre 
azért célszerű precíz tudomá nyos válaszokat 

adni, hogy a magyar gazdaság- és külpolitika 
képes legyen megalapozott döntéseket hozni 
a térségben elfoglalt pozícióinkat illetően.

A Nyugat-Balkán regionális sajátosságai-
nak néhány jellemző tényezőjét elemző tanul-
mányok az MTA Regionális Kutatások 
Köz pontjának és az OECD trentói kutató-
központjának közös vizsgálatait közreadó 
kötet alapján készültek (Horváth – Hajdú, 
2010, 2011). Az MTA Regionális Kutatások 
Központjának jogelőd intézménye, az 1943-
ban alapított Dunántúli Tudományos Intézet 
működésének kezdeti időszakában erőteljes, 
de később is szorgalmazott Balkán-kutatáso-
kat folytatott. Összeállításunk egyben tisztel-
gés az előd tudós generá ciók nagyszerű ered-
ményei előtt.

Kulcsszavak: Nyugat-Balkán, Európai Unió, 
regionális átalakulás, területpolitika, regio nális 
egyenlőtlenségek, Jugoszlávia
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1. Bevezetés

A Nyugat-Balkán térfogalom az európai 
uniós politikai terminológiában először csak 
1998-ban tűnt fel az Európai Tanács bécsi 
nyilatkozatában. 2003 nyarán „véglegesült” a 
kategória (a volt Jugoszlávia mínusz Szlovénia 
plusz Albánia). Ezt a lehatárolást tekintjük 
kiindulópontnak azzal, hogy Szlovéniát a 

„posztjugoszláv” folyamatok miatt kitekintő 
jelleggel bekapcsoljuk elemzésünkbe.

A politikai térfogalom feltehetően nem 
lesz hosszú életű (2011-ben már megjelentek 
olyan elemzések, amelyek Horvátországot 
nem sorolták a Nyugat-Balkánhoz). Horvát-
ország 2013-as EU-csatlakozása után Szlové-
niával együtt új belső térkategória alakulhat 
az EU keretei között a volt Nyugat-Jugoszlá via 
megnevezéssel.

A történetileg sokféle hatás alatt kialakult 
területi szerkezet a rendszerváltások időszaká-
ban a politikai térszervezet (állam) oldaláról 
kezdett lényegesen megváltozni, bár a térszer-
kezet fogalmi jegyeinél fogva „konzervatív”, 

rövid idő alatt csak egyes elemei változtatha-
tóak meg.

A Nyugat-Balkán településhálózatában 
és térszerkezetében egyszerre vannak jelen a 
belső szükségletek bázisán létrejött kapcsola-
tok, valamint a nemzetközi hatások, igények 
alapján kijelölt, részben kialakult közlekedé-
si folyosók, tengelyek, nagytérségi hálózati 
elemek. Az egymásmellettiség, a szomszédság 
nem jelent feltétlenül szoros kapcsolatokat is. 

2. Államosodási folyamatok 1990 után

A Balkán-félsziget szocialista országainak 
rendszerváltásai, a társadalmi, gazdasági, po-
litikai átrendeződések 1989–1991 között leg-
alább háromféle módon (tárgyalásokkal bé-
késen, kisebb-nagyobb összeütközésekkel, 
társadalmi konfliktusokkal, valamint tragikus 
polgárháború keretei között) mentek végbe. 
Albánia esetében a rendszerváltás belső konf-
liktusokkal, Jugoszlávia területén véres pol-
gárháborúval zajlott le.

A Nyugat-Balkán problematikájával kap-
csolatos átfogóbb jellegű magyar publikációk 




