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Bori István 

A regionális együttműködés szerepe 
a világban és térségünkben 

A regionális együttműködés fogalma 
A regionális szó - bátran állíthatjuk - reneszánszát éli, mindennapi 

szókincsünk részévé vált, hisz nincs olyan nap, amikor legalább egyszer 
ne hangozna el a médiában, különböző összefüggésekben: regionális mű-
sor, regionális közmű stb. 

A regionális együttműködés kifejezés, azonban inkább már szakmai 
jellegű: közgazdászok, geográfusok, történészek használják, többféle érte-
lemben is. Most csak kétféle értelmezési lehetőséggel foglalkozunk, ame-
lyek természetesen szoros kapcsolatban állnak egymással. A regionális 
együttműködés jelenthet egyrészt országok közötti együttműködést, amely 
az országoknál nagyobb méretű térségek (integrációk) létrehozására irá-
nyul, ilyen például az Európai Unió. Másrészt jelenthet egy szubregionális 
vagy szubnacionális együttműködést, amely az országoknál kisebb régiók, 
területek kapcsolatainak elmélyítését célozza, legtöbbször szomszédos 
országok határzónájában, ilyen például az Alpok-Adria Munkaközösség. 

A regionális együttműködés tendenciái a világban 
Az 1990-es években a regionális kapcsolatok fejlesztése ugyanúgy, 

mint pár évtizede eredendően gazdaságiak. A világgazdaságban egyre 
nagyobb a verseny az Európai Unió (melynek gazdasági motorja Németor-
szág), az USA és Japán között. Ez a három gazdasági hatalmi centrum 
több kontinensre kiterjedő erőtérrel rendelkezik . Az erőteret gazdaságilag, 
és/vagy politikailag függő államok jelentik, amelyek külkereskedelmük 
jelentős hányadát a centrum országgal vagy országokkal bonyolítják. 
(1 .ÁBRA) 

A három nagy erőtéren belül földrajzi, történelmi, kulturális alapon 
megindult az integráció a gazdasági növekedés fenntartásának az igényé-
vel, de nem elhanyagolhatóak a politikai, kulturális és egyéb célok (pl. a 
környezetvédelem) sem. Az integráció mind a központnak, mind a perifé-
riának jelentős előnyöket ígér. A centrum-állam, vagy -térség számára a 
csatlakozók bővülő belső piacot jelenthetnek. Ellenőrizhetővé válik szá 
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mukra a környezetvédelem és az egyre nagyobb méreteket öltő migráció is 
megállítható. A csatlakozók a felzárkózásuk alapját jelentő pénzügyi forrá-
sokon túl kedvezőbb piacrajutást, több, a centrumból érkező befektetőt, 
politikailag pedig egy közös nemzetközi fórumot remélnek a térségben 
meglevő feszültségek megoldására. Nézzük meg külön-külön a gazdasági 
hatalmi centrumokat, hogy az integráció milyen fázisáig jutottak el. 

Japán és erőtere 
Japán és térsége az a három terület közül, amely még leginkább 

képlékeny állapotban van. Ugyan találunk a térségben regionális szerve-
ződéseket, pl. a Dél-Kelet Ázsiai Országok Szervezete (ASEAN), de az 
egész térséget együvé integráló akarat még nincs meg. Ennek egyik oka az, 
hogy Ázsia vezető gazdasági hatalma Japán: „gazdasági óriás, de politikai 
törpe". A régebbi korok és a közelmúlt (II. világháború) sötét emlékeit fel-
idézve Kína, Tajvan és Dél-Korea Japán minden politikai megnyilvánulását 
gyanakvással szemléli. Ma még egyik sem kérdőjelezi meg Japán gazda-
sági vezető szerepét, de ki tudja mi lesz egy-két év vagy évtized múlva? Az 
újonnan iparosodott országok gazdasági növekedés tekintetében lehagyták 
a szigetországot, amely ma már hasonló problémákkal küzd velük szem-
ben (növekvő kereskedelmi mérleghiány, hatékonyságcsökkenés), mint az 
USA küzdött és küzd Japánnal szemben. 

Szólnunk kell Kínáról, az esetleges másik vezető országról is. Kína 
hatalmas ország, szinte felmérhetetlen potenciállal, és gyorsan növekvő 
gazdasággal, de még csak most bontogatja szárnyait. Az azonban megjó-
solhatatlan, hogy mit hoz a gazdasági nyitás - politikai bezárkózás 
(merevség) kettőssége. Ugyanígy kérdésként merül fel a Tajvanhoz fűződő 
kapcsolat, és a térség államai számára nem kívánatos kínai hegemón tö-
rekvés lehetősége. A térség integrátori szerepére egy nem Ázsiában fekvő 
ország is pályázhat: az USA. Az USA jelentős szerepet töltött be a térség-
ben a hidegháború éveiben, amikor Japánt és a hozzá csatlakozó „ kis-
tigriseket" (Hongkong, Dél-Korea, Tajvan, Szingapúr) atomernyővei védte 
a térség másik két katonai hatalmával - Kínával és a Szovjetunióval -
szemben. Jelentőségét még növeli, hogy a térség felemelkedésében nem-
csak passzív (védelmező) szerepet játszott, hanem a gazdasági fejlődés 
alfája és ómegája is az USA volt. Japán ugyanis az amerikai technika és 
technológia átvételével alapozta meg exportorientált gazdaságát, amely-
nek felvevőpiaca is a hatalmas amerikai fogyasztói társadalom lett. A Ja-
pánt második hullámban követő „ kis-tigrisek" hasonló úton jártak, bár ők 
már a japán technikát vették át és az ezzel termelt olcsó tömegcikkeikkel 
törtek be az amerikai piacra. 
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Az USA szándékait jelzi, hogy igen aktív szerepet játszik a nemcsak 
Dél-Kelet-Ázsiára kiterjedő, hanem az egész Pacifikus régiót integrálni 
akaró Ázsiai Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) létrehozá-
sában. Az APEC 1989-ben ausztrál kezdeményezésre jött létre (ami nem 
véletlen, mivel a Brit Nemzetközösség tagjaként szorosan kötődik az an-
golszász világhoz, ugyanakkor gazdasági kapcsolatai révén Japánhoz és 
Dél-Kelet-Ázsiához). Az APEC tagjai Ausztrálián kívül: Japán, Kína, India, 
Dél-Kelet-Ázsia újonnan iparosodott országai, az USA, Kanada, Mexikó, 
és 1994-ben a Bogorban rendezett találkozón új tagként felvett Chile. Az 
APEC célja, hogy 2020-ra a mai világ lakosságának 40%-át, GDP-nek 
50%-át adó országok egy, a szabadkereskedelem alapján szerveződő egy-
séges övezetet alkossanak. Ez egy monumentális vállalkozás, amely meg-
valósulása esetén feladja a leckét Európának. Az APEC kiteljesedését rövid 
távon akadályozhatja az USA-Kanada-Mexikó trió által 1994-ben létreho-
zott Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Megállapodás (NAFTA). A 
NAFTA ugyanis bezárhatja az eddig nyitott, hatalmas amerikai piacot, ez 
pedig feszültségek forrása lehet az APEC-en belül. 

Az CISA és erőtere 
Az amerikai kontinens(ek) integrációs törekvéseinek kulcstényezője 

- ez nem meglepő - az USA, amely azonban csak az 1980-as évek végétől 
fordult igazán saját kontinense felé. Habár az „Amerika az amerikaiaké" 
szlogennel összefoglalható elvet 1823-ban hirdette meg Monroe elnök, és 
Latin-Amerika azóta az USA befolyási övezetének számít, mégis az igazi 
nyitás csak a XX. század végén következett be. Az 1929-33-as nagy válsá-
got követő bezárkózás, majd a II. világháború utáni liberális multi-
lateralizmus sem kedvezett az összamerikai törekvéseknek. Az USA 1945. 
után döntő szerepet játszott az újjáépítésben - a Marshall segéllyel támo-
gatta Európa talpraállását, valamint anyagi, technikai és technológiai tá-
mogatást nyújtott Japánnak. Paradox módon, épp az amerikaiak keltették 
életre piaci vetélytársaikat, akik - itt elsősorban Japánra lehet gondolni - le 
is hagyták tanítómesterüket. Az USA addig, amíg fennállt a kétpólusú, 
politikai alapon megosztott világrend, atomarzenálja miatt a tőkés orszá-
gok egyértelmű vezetője volt. Katonai szerepe kiegyenlítette viszonylagos 
elmaradását, gazdasági növekedésének lassulását. Az 1990-es évek elején 
a Szovjetunió, és ezzel a bipoláris rend felbomlása után az USA is válság-
ba került. A világ immáron egyedül maradt politikai nagyhatalmának is 
alkalmazkodnia kellett a világgazdasági trendhez, versenyképességének 
megőrzése érdekében fel kellett adnia váltig hangoztatott multilateriz-
musát - a liberális világpiac elvét - és igent mondani egy zártabb keretet 
nyújtó, sok új problémát felvető, de ígéretes észak-amerikai integrációra. 
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Az integráció, a NAFTA nem előzmények nélküli és várhatóan még bő-
vülni fog. Előzménynek lehet tekinteni azokat a szubregionális együttmű-
ködéseket, amelyek az USA és Kanada között már a XIX. század végén 
kialakultak, és az 1960-as években intézményesültek. A máig is élő, 1965-
ben megkötött autóipari együttműködés (autóösszeszerelés a Nagy-tavak 
kanadai és amerikai oldalán) felerősítette a két ország közeledését. Hason-
ló módon jelentős szerepet játszott a NAFTA létrejöttében az az 1966-ban 
beindult program, amelynek keretében a 3100 km hosszú USA-Mexikó 
határ mentén, mexikói oldalon, amerikai tőkével összeszerelő üzemek 
létesülhettek, amelyekben az USA-ból odaszállított alkatrészekből olcsó 
munkabérek mellett készítenek késztermékeket, amiket visszaszállítanak 
eladásra az USA-ba. 1991-ben a határ mexikói oldalán több, mint 1800 
üzemben 450 000 ember dolgozott a bérmunka ezen szinte tökéletes for-
májában. Igaz kemény munkafeltételek mellett dolgoznak, de megismerve 
a csúcstechnológiát. Munkájuk gyümölcseként pedig családjuknak a me-
xikói átlagnál magasabb életszínvonalat tudnak biztosítani. Eme együtt-
működés eredményeként fellendült az USA déli államainak gazdasága, és 
látványosan javult Észak-Mexikó infrastrukturális ellátottsága, fejlettségi 
szintje. 

Az 1994. január 1-től életbe lépett NAFTA előzetes tárgyalásain a 
tárgyaló felek részéről hasonló érvek és ellenérvek merültek fel az integ-
rációval kapcsolatban, mint az Európai Unió keleti kibővítésével kapcso-
latban. Az integrációk előnyeiről szóltunk már. A NAFTA tárgyalások so-
rán a nehézségek is reflektorfénybe kerültek: hogyan lehetséges ilyen na-
gyon eltérő fejlettségű, adottságú, kultúrájú országok, népek integrálása? A 
kereskedelmi gátak (vámok, szubvenciók) lebontásával kiszolgáltatott 
helyzetbe kerülő gyengébben fejlett ipar, mezőgazdaság képes lesz-e 
megújulni? Mi lesz a tömegesen elbocsátott emberek sorsa? Még lehetne 
sorolni az igazán meg nem válaszolt kérdéseket. A NAFTA első évét 
mindezek ellenére sikeresnek lehet ítélni, bár az 1994 végén kirobbant 
mexikói pénzügyi válság újra felerősítette a kétkedők hangját. 

Még a válság kirobbanása előtt, a NAFTA sikerein és lehetőségein 
felbuzdulva összegyűltek Észak-, Közép- és Dél-Amerika országainak ve-
zetői Miamiban. Szemük előtt, kissé ugyan még homályosan, de már egy 
pánamerikai, az integráció alapfokának tekinthető szabad-kereskedelmi 
övezet víziója lebegett. A vízió nem teljesen alaptalan, hisz Latin-Amerika 
egyes államai talán már kilábalnak hosszan tartó válságaikból, részben jól 
működő regionális csoportosulásaiknak is köszönhetően (pl. a megújult 
Andok Csoport - Venezuela, Kolumbia, Ecuador, Peru, Bolívia közremű-
ködésével, vagy a nem olyan régen megalakult Dél-Amerika Déli Felének 

5 3 



Bori István: A regionális együttműködés szerepe a vi lágban és térségünkben 

Közös Piaca (MERCOSUR) - Brazília, Argentína, Paraguay, Uruguay a 
tagjai). 

A tervbe vett csatlakozás a NAFTA-hoz, azonban nem csoportok 
szerint fog lezajlani, hanem országonként külön-külön. A csatlakozni aka-
róknak szigorú feltételeket kell teljesíteni. Ezek alapján a legnagyobb esé-
lye arra, hogy a közeljövőben a NAFTA tagjává váljék Chilének, Argentí-
nának és Venezuelának van. Ehhez hasonlítható helyzetben vannak a 
„Visegrádi négyek" (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyaror-
szág), mely országok az Európai Unió peremén várakoznak a bebocsátás-
ra. 

Az Európai ünió és erőtere 
Az integrációs folyamat Európában a legelőrehaladottabb, itt maga a 

centrum sem egy állam, hanem egy politikailag is egyre jobban egyesülő 
gazdasági nagytérség, az Európai Unió (EU). 

Mint minden integráció megszületésében, így az Európai Unióéban 
is elsődlegesen gazdasági szempontok játszottak nagy szerepet. Az Unió 
legrégebbi magját a Benelux-államok (Belgium, Hollandia, Luxemburg) 
alkotják, amelyek 1946 és 1960 között vámuniót hoztak létre, megvalósít-
va a tőke, az áruk és a munkaerő szabad áramlását is. A nagyobb, Nyugat-
Európán belüli együttműködés kezdetben nem volt ilyen sokrétű. Az első 
lépés az 1951-ben létrehozott Európai Szén- és Acélközösség 
(Montánunió) volt, melynek tagállamai - Benelux országok, NSZK, Fran-
ciaország, Olaszország - közös irányítás alá vonták a kulcsiparágnak 
számító szénbányászatot és vaskohászatot. A következő lépcsőt, ami már 
egyben mutatta az elkötelezettséget az integráció iránt, az 1957. március 
25-én aláírt Római Szerződés jelentette. Ezzel létrehozták az Európai Gaz-
dasági Közösséget (EGK), valamint az Európai Atomenergia Közösséget 
(Euratom). A Montánunió, az Euratom és az EGK nemzetek feletti szerve-
zetei 1967-ben egyesültek, ezután az együttműködést Európai Közösség-
nek (EK) nevezték. Az integráció mélyülésének dinamikája az 1970-es 
években csökkent, az 1973-as nagy olajárrobbanás okozta sokkból Nyu-
gat-Európa csak bő egy évtized múlva lábalt ki. Az 1987-ben elfogadott 
Európai Egységokmány a határok nélküli EK-t vázolta fel, azonban az eb-
ben kitűzött összes feladatot a kiszabott határidőre (1992. december 31.) 
nem sikerült teljesíteni. Ettől függetlenül 1993-ra megteremtették az áruk, 
a szolgáltatások, a tőke, és a munkaerő szabad mozgásának feltételeit. Az 
1990-es évek stratégiai elképzeléseit az EK országainak vezetői az 
1991 .végén tartott maastrichti csúcstalálkozón tisztázták. Az 1992. február 
7-én aláírt Maastrichti szerződésben tervbe vették a gazdasági és pénzügyi 
unió megteremtését, melynek alapja az egységes pénz és a közös központi 
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bank létrehozása. A közös külpolitika és biztonságpolitika is kiemelt fel-
adatként szerepel a kezdeti hatból mára tizenöttagúvá vált, és 1994-től 
Európai Uniónak nevezett szervezet célkitűzéseiben. 

Az EGK megalakulása (1957) után hosszú ideig nem vettek fel új ta-
gokat, a nyugat-európai egységtörekvés megbicsaklott. A nemzeti szuve-
renitásukat féltő EGK-n kívüli államok Nagy-Britannia vezetésével létre-
hoztak 1960-ban egy - csupán a szabad kereskedelmet zászlajára tűző -
szervezetet, az Európai Szabadkereskedelmi Társulást (EFTA). A két cso-
portosulás vetélkedéséből egyértelműen az EK került ki győztesen. Az 
EFTA tagjai közül 1973-ban Nagy-Britannia és Dánia is belépett az EK-ba. 
Még ebben az évben az Európai Közösség államainak sorába lépett Íror-
szág is. Az olajárrobbanás és az új tagok integrálása okozta nehézségek 
miatt a következő ország felvételére 1981-ig kellett várni - hosszas tárgya-
lások után Görögország, majd 1986-ban Spanyolország és Portugália is 
tagságot nyert. Azóta a '90-es évek csatlakozási hullámával tag lett Svéd-
ország, Finnország és Ausztria is. A XX. század utolsó évtizede sajátos 
kettősséget mutat: vannak államok, melyek megfeleltek a felvétel kemény 
követelményeinek, azonban az ország lakossága elutasította a csatlakozást 
(Svájc, Norvégia). Ugyanakkor államok sora várakozik arra - többségük 
gazdaságilag még felkészületlenül - hogy a schlengeni egyezmény óta 
egységes, EU határokon belülre kerülhessen. Erre legnagyobb esélye Mál-
tának és Ciprusnak van jelenleg. Szinte biztos, hogy a további csatlakozási 
tárgyalások velük kezdődnek, de már komolyan foglalkoznak a „Visegrádi 
négyek" és Szlovénia felvételével is. Az EU keleti irányú bővítése a szo-
cialista tömb szétbomlása óta állandóan napirenden van. Ez érthető, ha 
figyelembe vesszük, hogy a II. világháború után mesterségesen szétvágott 
Európa nyugati felének, kettős szorításban - egyrészt a Szovjetunió és 
tömbjének kialakulása, másrészt az USA és Japán gazdasági nyomásának 
hatására - kialakított szervezete tartósnak és sikeresnek bizonyult. A Nyu-
gat-Európán túllépő integráció - ami megerősítheti az EU pozícióit a világ-
gazdaságban - a bipoláris rend, a Szovjetunió és a szocialista tömb fel-
bomlásával elérhető közelségbe került. Persze kérdéses, hogy miként vi-
szonyulnak a kérdéshez a tagállamok. A keleti irányú bővítésnek eleddig 
csak egy igazi szószólója volt Németország, vagy inkább Kohl kancellár. 
Az utóbbi időben csatlakozott hozzá Nagy-Britannia, nyilván azért, mert 
az ő érdekeik sérülnek legkevésbé a kelet-közép-európai országok felvéte-
lével, és ettől is sajátos módon, az Unió egységesülése irányába mutató 
tendenciák gyengülését várják. A távoli jövőt elképzelve persze az is kér-
dés, hogy meddig folytatható az Unió bővítése. Térben meddig terjedhet -
Romániáig, Fehéroroszországig, esetleg Ukrajnáig? Hogyan fog ehhez 
Oroszország viszonyulni? Egyáltalán Oroszország melyik erőtérhez kap-
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csolódik majd, vagy netán egy negyedikké válik? Megannyi kérdés amely-
re ma még nem lehet biztos válaszokat adni. 

Kelet-Közép-Európa kapcsolatai: remények és nehézségek 
Térségünkben, azaz Kelet-Európában a regionális együttműködésnek 

évszázadokra visszamenő hagyományai vannak. Köztes helyzete Nyugat-
Európa külső és Kelet-Európa belső peremén, az állandóan fenyegető kül-
ső támadások (mongol, török) mindig is igényelték a szorosabb kapcsola-
tokat. A ma is Visegrádi országoknak nevezett államok együttműködését 
az 1335-ben Visegrádon megtartott hármas királytalálkozó (János cseh, 
Nagy Kázmér lengyel, Károly Róbert magyar) alapozta meg. A kora újkor-
tól még szorosabbá váltak az összekötő szálak, hisz Kelet-Közép-Európa 
nagy része a Habsburg birodalomhoz tartozott. A birodalmon belül létre-
jött munkamegosztásban mindegyik állam fejlettségéhez, adottságaihoz 
mérten vett részt, az osztrák örökös tartományok és a cseh területek ipar-
cikkekkel, a Magyar Királyság mezőgazdasági termékekkel. Ezt a kölcsö-
nös előnyökön alapuló együttműködést gyengítette a XIX. század elejétől 
megerősödő nacionalizmus, amely a kor egyik legfontosabb és legújabb 
szellemi áramlata volt. A Habsburg birodalmat ugyan nem tudta széttörni, 
de soha nem látott szellemi pezsgést eredményezett, melyben több, a Du-
na-menti államok együttműködését szorgalmazó koncepció született 
(magyar részről Klapka és Kossuth is készített tervezetet!). A birodalom 
bukását az I. világháborús vereség idézte elő. 1918. után a térség kisebb 
államokra bomlott fel. A két nagy vesztes Ausztria és Magyarország volt, 
hisz Ausztria elveszítette évszázados nagyhatalmi státuszát biztosító biro-
dalmát, Magyarország pedig a trianoni béke következtében területének 
kétharmadát. A létrejövő új államok Csehszlovákia, Szerb-Horvát-Szlavón 
Királyság és az Erdéllyel gyarapodó Románia nemhogy nem akartak 
együttműködni Magyarországgal, hanem éppen a magyarellenesség tö-
mörítette őket egy politikai csoportosulásba, a francia támogatással meg-
alakult Kisantantba. A gazdaságban épphogy bontakozó együttműködés 
tendenciái megtörtek az 1929-33-as nagy válság idején. A válság hatására, 
ami Kelet-Közép-Európába is begyűrűzött, az államok bezárkóztak, pro-
tekcionista politikába kezdtek, ami még inkább elmélyítette és meghosz-
szabbította a válságot. Az 1930-as évek már a német orientáció jegyében 
teltek, és e rohamosan fejlődő, természetes vonzásközponthoz kapcsolta a 
térség államait. A II. világháború után mesterségesen, politikai döntésekkel 
Kelet-Közép-Európa a Szovjetunió érdekszférájába került. A szocialista 
tömb kialakulásával, 50 év után megint közel azonos fejlődési pályára 
kerültek térségünk államai, szorosabbá váltak kapcsolataik. A gazdasági 
szervezet, a KGST megalakulásával a benne résztvevő államok egy, a vi-

5 6 



Bori István: A regionális együttműködés szerepe a vi lágban és térségünkben 

lágpiactól elzárt és éppen ezért torz fejlődési útra léptek. A Szovjetunió 
vezette KGST-nek egy másik sajátossága is volt: a centrum országnál 
(Szovjetunió) jóval fejlettebb volt a periféria (NDK, Csehszlovákia, Ma-
gyarország), ez is természetesen oka volt a KGST összeomlásának, és az 
egész rendszer bukásának. Hisz ma már egyértelműen látszik, hogy az 
integráció centrum országának kell betöltenie a lokomotív szerepét, amely 
gazdasági ereje, fejlettsége okán képes nagyobb térségek gazdasági és a 
későbbiekben politikai integrálódását irányítani. A szocialista tömb és a 
KGST felbomlása után megint nagy törés következett be az együttműkö-
désben. A térség minden államában megjelent - erősebb, vagy gyengébb 
formában - a szocializmus internacionalizmusa folytán elnyomott nacio-
nalizmus. Az 1989/90. óta létrejött posztkommunista országok egy jelen-
tős része a XIX. század nemzetállami törekvéseit elevenítette fel, célként 
kitűzve az egy és homogén államalkotó nemzet megvalósítását. Ez béké-
sen ment végbe Csehszlovákiában, ahol a két államalkotó nemzetnek 
szinte azonos a kultúrája, rendelkeznek közös történelmi tudattal. Ma-
gyarország határaitól délre azonban sokkal súlyosabb következményei 
voltak a szocializmus bukásának. A Titó vezetésével összefogott gyökere-
sen eltérő kultúrájú, soknemzetiségű Jugoszlávia szétbomlása véres pol-
gárháborúba, tragédiába fulladt. A háború újra megmutatta, hogy a nem 
szerves fejlődésen keresztül kialakult, hanem felülről vezényelt, politikai-
lag létrehozott gazdasági, társadalmi rendszerek, szerkezetek hosszútávon 
nem életképesek. Ezért fontos, hogy a régi hagyományokon alapuló szer-
veződések kerüljenek előtérbe itt, Kelet-Európa „szívében". 

Az 1990-es földrengésszerű kelet-európai változások után két-három 
évvel ismerték fel térségünk államai, hogy egymás segítése nélkül nehe-
zebb lesz az új körülményekhez alkalmazkodni, bekapcsolódni a világ-
gazdaságba, megteremteni az új gazdasági, jogi normákat. A visegrádi 
hármak (időközben már négyek - Csehszlovákia szétválásával) 1993-ban 
hozták létre regionális szervezetüket a Közép-Európai Szabadkereskedelmi 
Megállapodást (CEFTA), amely a kezdeti nehézségek után, a gazdaság 
egyre szélesebb spektrumát nyitottá téve talán az együttműködés igazi 
fórumává válik. A CEFTA 1995-ben felvette tagjai közé Szlovéniát, ez a 
dél felé nyitás bíztató jele. Térségünk államainak kapcsolatában van egy 
momentum, amely nem kedvez az együttműködésnek: a CEFTA országok 
mindegyikének a végső célja az EU-ba való bekerülés. Ez pedig akarva 
akaratlan versenyhelyzetet teremt, amely nem egymás segítését, hanem a 
másik ország lekörözésének igényét gerjeszti. A verseny ellenére szükséges 
az Unió keleti határvidékét összefogó integráció, amely a tapasztalatok 
(Benelux-államok) és az elvárások alapján is megkönnyítheti az EU-ba 
történő felvételt, és az EU tagsággal járó feladatok végrehajtását. 
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Az integráció mellett a szubregionális vagy szubnacionális 
(országoknál kisebb régiók közötti) együttműködések lehetnek a kapcsola-
tok elmélyítésének kicsiny, ugyanakkor roppant fontos mozzanatai. Hat-
ványozottan érvényes ez Magyarország esetében, hiszen ma már hét or-
szággal van közös határszakaszunk. Ezek a határok a XX. században ala-
kultak ki, szétszakítva népcsoportokat, elvágva kifejlődött gazdasági, inf-
rastrukturális, kulturális kapcsolatokat. A határmenti együttműködés fej-
lesztése térségünk minden államának létérdeke, ez azonban csak 2-3 éve 
tudatosult. Két, Magyarországot is érintő kezdeményezésről kell szólnunk, 
az egyik az Alpok-Adria Munkaközösség 1978-tól, a másik a Kárpátok 
Eurorégió 1993-tól létezik. Az Alpok-Adria Munkaközösség alapító tagjai 
között nem voltak magyar megyék, Győr-Sopron, Zala, Vas, Somogy és 
Baranya csak 1989 után csatlakozhattak. Viszont ők már egy jól kialakí-
tott, főleg a szolgáltatások együttes fejlesztése területén sikeresnek mond-
ható szervezetbe léptek be. Más a helyzet a Kárpátok Eurorégióval, amely 
régiónk összes jellemző problémáját megmutatja - ez a regionális társulás 
egy elmaradott, nagyon lassú fejlődésű régióban alakult meg, ráadásul a 
résztvevő országok (Szlovákia, Lengyelország, Ukrajna, Románia, Magyar-
ország) válságzónáiból, utalhatunk itt a magyar tagokra: Borsod-Abaúj-
Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye. A kapcsolatok 
lassan fejlődnek, annak ellenére, hogy a rövidtávú célkitűzések elég visz-
szafogottak - új határátkelők megnyitását, információs adatbázisok felállí-
tását tekintik a legfontosabb tennivalóknak. Az eltelt két év után azért már 
bizonyos eredmények érzékelhetők. Ha lassan is, de kirajzolódik egy 
Nagymihályi-Ungvár-Sátoraljaújhely kishatármenti gazdasági alrégió, és 
megindult a tőkemozgás az egyes országok között. Távlatokban a 
szubregionális együttműködés nemcsak a gazdasági szférában, hanem az 
élet számtalan területén is megvalósulhat. Gyümölcsöző lehet az összefo-
gás a környezetvédelemben - könnyebben lehet kezelni a folyószennyezé-
seket, vagy egyéb környezetre ártalmas eseményeket. Összehangolhatóak 
a kulturális és a gazdasági rendezvények: művészeti programok, koncer-
tek, kiállítások, szakvásárok; e közös rendezvények pedig nagyobb idegen-
forgalmat vonzhatnak. Javíthatóak a feltételei a közlekedésnek, és a kor 
kihívását jelentő információ, tőke, munkaerő és szellemi termékek áramlá-
sának. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy jelentős számú kisebbség 
él a határok mellett, könnyebbé válhat a kapcsolattartásuk az anyaország-
gal - a könnyebb határátjárhatóság biztosításával, kulturális rendezvények, 
a határ mindkét oldalára kiterjedő vállalkozások szervezésével. 

A szubregionális együttműködések segíthetnek az integráció kialakí-
tásában, de nem helyettesíthetik azt. Térségünknek mindkét szerveződés 
területén van pótolnivalója, ha csatlakozni akar Európa fejlettebb részé-
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hez. Ezt kívánja régiónk belső fejlődése, hisz mindig nagy problémát je-
lentett nemzeti sokszínűsége, heterogén kulturális jellege, ugyanakkor 
ebben van sajátos fejlődési lehetősége is. Amennyiben sikerülne hozzá-
jutni a szükséges erőforrásokhoz - ebben nagy szerepet játszhat az EU -
akkor életre kelnének a XIX. és a XX. század „ regionális utópistáinak" 
(Kossuth - Dunamenti Szövetség, Jászi - „ Keleti Svájc") nagyívű, nemzetek 
feletti elképzelései. Túl lehetne lépni azokon az akadályokon - nemzeti 
sértettség, ellenségeskedés, nacionalizmus - amelyek Európa egyik darázs-
fészkévé tette és sajnos teszi is Kelet-Közép-Európát. 
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