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A Horvátország által Szerbia felé elrendelt határzár gazdaságilag érzékenyen érinti 
az utóbbi országot, mivel exportja és importja is jórészt az érintett autópályán ha-
lad keresztül. Válaszul Szerbia ultimátumot adott, majd annak letelte után lezárta 
a határát Horvátország felé: se horvát árut szállító kamionokat, se tehervonatokat 
nem engednek be. A határzár mind a két országnak komoly gazdasági károkat 
okoz, Magyarország viszont jobb pozícióba kerülhet.

ElőzményEk

Szerbia 2015. szeptember 23-a, szerda éjfélig adott ultimátumot Horvát-
országnak. Mint Aleksandar Vučić szerb kormányfő kedden bejelentette: 
ha addig nem születik megállapodás a határnyitásról Zágrábbal, 

Belgrád válaszlépéseket tesz. Mivel Horvátország az ultimátum ellenére nem 
változtatott a korábbi helyzeten, szerda éjféltől Szerbia is lezárta a határát 
Horvátország felé: sem közúton, sem vasúton nem engedik be a horvát ter-
mékeket az országba.

Zágráb a menekültáradat miatt hétfőn zárta le a két ország közötti 
legforgalmasabb határátkelőhelyet, a Bajakovo–Batrov�i határt a bej�vő teher�–Batrov�i határt a bej�vő teher-
forgalom előtt (a személyforgalmat átengedik), kedden azonban részlegesen 
feloldotta azt: kizárólag a romlandó árut szállító kamionok kelhettek át.

Szerbiát és Horvátországot egyébként nyol� átkelőhely k�ti �ssze. Hetet 
már pénteken lezártak, a teljes forgalmat a Belgrádot Zágrábbal �sszek�tő 
A3�as autópályán fekvő Batrov�i–Bajakovo felé irányították. Horvátország 
�sak a bej�vő forgalmat korlátozta, ami a szerb minisztereln�k szerint nem 
volt korrekt, mivel Szerbiát érte nagyobb kár – erre válaszul adtak ultimátumot 
a horvátoknak.

A „TEsTvériség, Egység” AuTópályA

A határzár gazdasági szempontból valóban rendkívül érzékenyen érinti 
Szerbiát. A most félig�meddig megnyitott határátkelő az A3�as autópá-
lya része, amely Belgrádot Zágrábbal, onnan pedig Nyugat�Európával (dél 

felé pedig Bosznia�Her�egovinával) k�ti össze. Ez az út pedig hagyományosan 
kulcsszerepet játszik a szerb kereskedelemben.

A kétszer háromsávos autópályát még Josip Broz Tito időszakában kezdték 
építeni, 1977-ben, és 1980-ra kötötte össze a két, akkor még szövetségi álla-
mi fővárost. A jugoszláv időkben „Testvériség és egység” (Bratstvo i Jedinstvo) 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=09&dd=22&nav_category=11&nav_id=1042593
http://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2015&mm=09&dd=22&nav_id=95514
http://www.b92.net/eng/news/region.php?yyyy=2015&mm=09&dd=22&nav_id=95521
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névre keresztelt sztráda később is szimbolikus jelentőséggel bírt, ugyanis épp 
azon a területen halad keresztül, ahol a kilencvenes évek elején a legnagyobb 
harcok dúltak a szerbek és a horvátok között. Ennek eredményeképpen az út 
jelentős károkat szenvedett, és �sak 2006�ra állították helyre teljesen.

Azóta viszont ismét ez a fő kereskedelmi útvonal Szerbia és Horvátor-
szág között, de más államok – mint például Bulgária – is ezen keresztül szállít 
Nyugat-Európába. A két centralizált egykori jugoszláv tagállam között szoros 
kereskedelmi kapcsolat van: 2014-ben 678 millió eurós forgalmat bonyolítottak 
le. Horvátország elsősorban disznót, �ementet, trágyát, mosószert, �igarettát 
és gyógyszert exportál Szerbiába, míg olyan alaptermékeket importál, mint a 
benzin, az elektromos áram, a cukor, tej vagy éppen az étolaj. De Szerbia ezen 
az autópályán szállítja az EU-ba a legfontosabb exportcikkeit: a Fiat 500-asokat, 
továbbá málnát és almát. Szintén ezen keresztül érkezik Szerbiába az import az 
Európai Unióból. Így a határblokk valóban nagyon érzékenyen érinti az országot.

Hosszú Távon HorváTország vEszíTHET

Szerbia mostani lépése, a közúti kereskedelmi forgalom blokkolása azon-
ban Horvátországnak is ártalmas, a legfrissebb uniós tagállamnak 
ugyanis továbbra is komoly érdekeltségei vannak Szerbiában. A Nyu-

gat-Balkán legismertebb áruházlánca, a horvát Konzum a szlovéniai Mercator 
hipermarketlánc felvásárlása után ugyanis éppen Szerbiában kezdett terjesz-
kedni, az Idea lán� bekebelezésével. Ezért érthető, hogy a Konzum tulajdonosa, 
az igen befolyásos üzletember, Ivi�a Todorić is nemtetszésének adott hangot, 
mivel a horvát termékeket így nem tudja eljuttatni a szerbiai üzletek polcaira.

Csütörtökön néhány nagy horvát vállalat, mint a Podravka vagy a Kraš ki-
fejtette: ez a lépés milliós veszteséget jelent nekik. Különösen az édességeket 
gyártó Krašt érinti érzékenyen a horvát döntés, mivel számára ez az év legfon-ára ez az év legfon-ra ez az év legfon-
tosabb időszaka, a határzár miatt azonban nem tudja a termékeit kiszállítani 
Szerbiába, Macedóniába, Koszovóba és Görögországba. Ráadásul a szükséges 
alapanyagokat se tudja beszerezni. A �ég képviselői reményüket fejezték ki, 
hogy a két kormány hamar talál megoldást a helyzetre.

Horvátországnak ugyanakkor újra kellett pozícionálnia magát a nyugat-bal-
káni pia�on, mivel uniós �satlakozásával megszűnt a tagsága a K�zép�európai 
Szabadkereskedelmi Megállapodásban (CEFTA). CEFTA�tagként ugyanis ko-
rábban sokkal könnyebben tudott a régió országaiba exportálni, mint uniós 
államként. A térség – főleg Szerbia és Bosznia�Her�egovina – azonban ke�ként. A térség – főleg Szerbia és Bosznia�Her�egovina – azonban ke�érség – főleg Szerbia és Bosznia�Her�egovina – azonban ke�– főleg Szerbia és Bosznia�Her�egovina – azonban ke-
reskedelmileg továbbra is kiemelkedően fontos Zágrábnak, mivel termékeinek 
könnyebb ott felvenniük a versenyt a konkurenciával, mint például Nyugat-

http://www.vecernji.hr/gospodarstvo/sto-hrvatska-u-srbiju-najvise-izvozi-a-sto-uvozi-979087
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Európában, ráadásul az egykori Jugoszlávia államaiban már jól ismertek a 
horvát áru�ikkek. Hogy mennyire nem k�nnyű a megváltozott szerephez való 
alkalmazkodás, azt jól mutatja, hogy a Boszniába irányuló horvát export az 
idei év első felében drasztikusan, 11,1 százalékkal csökkent az előző év azonos 
időszakához képest, míg a nem EU�s, de CEFTA�tag Szerbia 9,01 százalékkal 
tudta növelni az exportját a nyugati szomszédja felé.

Annak ellenére, hogy Bosznia-Hercegovina továbbra is az egyik legfonto-
sabb piaca a horvát termékeknek, Horvátország pozícióit egy korábbi esemény 
is rontja. 2015 nyarán a szarajevói kormányzat engedélyt kért az Európai Uni-án a szarajevói kormányzat engedélyt kért az Európai Uni-n a szarajevói kormányzat engedélyt kért az Európai Uni-
ótól, hogy tejet exportálhasson, Horvátország azonban az utolsó pillanatban 
megvétózta a hozzájárulás megadását Brüsszelben. Ennek hatására a boszniai 
közösségi médiában (social media) mindenkit a horvát termékek bojkottálására 
szólítottak fel. A bojkott azóta is tart, annak ellenére, hogy végül Bosznia elérte 
a célját.

Ha pedig Horvátország sokat veszít gazdaságilag, az a jelenlegi, Szociálde-
mokrata Párt (SDP) vezette koalí�iós kormányon �sapódik le. Az országban az 
év végén parlamenti választások lesznek, a helyzetet pedig az ellenzéki, jobb-
oldali Horvát Demokratikus K�z�sség (HDZ) igyekszik maximálisan kihasználni. 
Ez utóbbi már most nyolc párttal koalíciós megállapodást kötött, és a választási 
kampányt Vukovarban, egy farmon kezdték el.

mAgyArország profiTálHAT A HElyzETből

Míg a horvát politikusok egymással viaskodnak, és egyre inkább el-
mérgesedik a helyzet Szerbia és Horvátország között, Magyarország 
Szerbiával erősíti a kap�solatait. Szijjártó Péter magyar külügyminisz-

ter és Aleksandar Vučić szerb kormányfő szerdai, zentai találkozóján a magyar 
fél úgy fogalmazott: „Az eddiginél is szorosabb gazdasági együttműk�désre t�-
rekszik Magyarország és Szerbia, a kihívásokkal teli időszakokban értékelődnek 
ugyanis fel a barátságok”. Hozzátette: „Szerbia és Magyarország egy �ipőben 
jár, hiszen ugyanaz a két európai uniós tagország, Görögország és Horvátor-
szág okoz jelentős nehézségeket a migrá�iós válsággal kap�solatban mindkét 
országnak”.

A két fél tehát, úgy tűnik, nyitott arra, hogy �sszefogjon a migránshelyzet 
kezelésében, és k�zben szorosabbra fűzze a kereskedelmi kap�solatokat is. Ta-
lán most van itt az idő a szerb és a magyar vállalatok számára, hogy pia�ot 
keressenek egymás országaiban a termékeiknek, ha ez a válság folytatódik. 
Ugyanakkor Magyarország ugyanezt a lehetőséget keresheti Horvátországban 
is, ha valami radikálisan (nem) változik.

http://faktor.ba/koja-je-uloga-bojkota-trgovinska-razmjena-bih-i-hrvatske-trecu-godinu-u-padu/
http://inforadio.hu/hir/kulfold/szijjarto-meg-szorosabb-egyuttmukodesre-torekszik-magyarorszag-es-szerbia-759990
http://inforadio.hu/hir/kulfold/szijjarto-meg-szorosabb-egyuttmukodesre-torekszik-magyarorszag-es-szerbia-759990

