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Bevezetés

Az elmúlt évtized szerb külpolitikai-(kül)gazdasági irányvonalában egyszerre van 
jelen a keleti és a nyugati reláció fontossága. Ma már – legalábbis retorikailag – a 
politikai elit döntő többsége támogatja Szerbia EU-integrációját. (Az egyedüli 

kivételt a volt kormányfő, Vojislav Koštunica Szerbiai Demokrata Pártja [Demokratska 
Stranka Srbije, DSS] jelenti, amely 21 képviselővel rendelkezik a 250 fős szerb törvény-
hozásban.) Ugyanakkor a mindenkori kormányzat nem zárkózik el az Oroszországból 
érkező hitelek, befektetések, beruházások elől sem. Igaz ugyan, hogy a szerb vezetés tagjai 
és csoportjai eltérően ítélték meg Oroszország gazdasági-politikai jelenlétének kívánatos 
mértékét az országban, ám a Szerbia és Oroszország közötti gazdasági kötelékek érdemi 
lazítását soha egyetlen kormány sem helyezte kilátásba: a jó szerb–orosz kapcsolatokat 
nem tartották az európai integrációval összeegyeztethetetlennek. Ráadásul Moszkvának 
érdeke lehet a szerb EU-csatlakozás, hiszen így eggyel több „baráti országgal” számolhat 
majd az Európai Unióban, illetve a szoros gazdasági-politikai kapcsolatoknak köszön-
hetően Belgrádon keresztül részesülhet az európai közös piac nyújtotta előnyökből is 
(Szerbia NATO-tagságának lehetősége viszont igencsak zavarja Oroszországot).

A két ország sokat hangoztatott „szoros szövetségének” politikai, kulturális és gaz-
dasági aspektusai egyaránt vannak, és szubjektív mérlegelés kérdése, ki melyiket tartja 
hangsúlyosabbnak: a pánszláv testvériségen, avagy a klasszikus gazdasági-reálpolitikai 
megfontolásokon alapuló együttműködést. Tomislav Nikolić szerb elnök ezzel összefüg-
gésben úgy fogalmazott, hogy új korszak kezdődött, melyben a szövetség motorja immár 
nemcsak a közös vallás, a kultúra és a nyelv, hanem a szerbeket és az oroszokat összekötő 
érdekek összessége is.

Az elemzés célja a szerb–orosz gazdasági kapcsolatok aktualitásainak, illetve a szerb 
gazdaságban betöltött szerepének bemutatása, utalva természetesen a politikai össze-
függésekre is, de bizonyos kérdések tárgyalására (például: energetika, Koszovó, a szerb 
csatlakozási tárgyalásokról stb.) terjedelmi korlátok miatt nem térünk ki. A rájuk vonat-
kozó írások megtalálhatók a Magyar Külügyi Intézet kiadványaiban.

Az orosz befektetéseket gyakran éri az a vád, hogy a gazdasági helyett politikai mo-
tivációk állnak a háttérben, Szerbia esetében ez ráadásul Koszovó el nem ismerésével is 
sokszor összekapcsolódik. A két ország gazdasági-politikai kapcsolatai – a politikai ve-
zetők egybehangzó nyilatkozatai alapján – egyre intenzívebbek, Tomislav Nikolić szerb 
elnök pedig 2012-ben számos alkalommal találkozott már orosz kollégájával, Vlagyimir 
Putyinnal.

A tanulmány első feladata a Belgrád politikai mozgásterét alapvetően befolyásoló 
gazdasági mutatók (bruttó hazai össztermék, infláció, államadósság, államháztartási hi-
ány) vizsgálata, melyet – második gondolati egységként – a napjainkban legfontosabbnak 
tekinthető szerb–orosz együttműködési területek számba vétele követ.
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http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2012&mm=08&dd=27&nav_id=81940
http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2012&mm=11&dd=07&nav_id=83041
http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2012&mm=11&dd=07&nav_id=83041
http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2012&mm=09&dd=10&nav_id=82164
http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2012&mm=09&dd=10&nav_id=82164
http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2012/09/russia-and-serbia
http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2012/09/russia-and-serbia
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Szerbia alapvető gazdaSági mutatói

Az 1990-es évek háborúival járó pusztítás természetesen éreztette hatását a szerb 
gazdaságban, amely a kezdeti nehézségek után a kétezres évek közepétől nö-
vekvő pályára állt; igaz, a világgazdasági válság alaposan megtörte a növekedés 

lendületét.

1. ábra: A szerb GDP változása éves bontásban (százalék)*

* A 2012-re vonatkozó adat becslés. Forrás: SIEPA, 10. o.; SIEPA, 10. o.

A Szerb Befektetési és Exportösztönzési Ügynökség (Serbia Investment and Export 
Promotion Agency, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza, SIEPA) szerint a 
GDP-növekedés szempontjából a telekommunikációs, a kereskedelmi és a bankszektor 
bizonyult húzóerőnek. A minden bizonnyal országimázs-építésre is szolgáló publikáció 
szerzői nem felejtették el megemlíteni, hogy a 2004 és 2008 közötti, éves átlagban 6,3 szá-
zalékos szerb GDP-növekedés – Románia és Montenegró mögött, megelőzve Bulgáriát, 
Albániát, Bosznia-Hercegovinát, Macedóniát és Horvátországot – az előkelő harmadik 
helyet foglalja el regionális összehasonlításban.

Az első pillantásra jelentős gazdasági növekedést sugalló összképet némileg árnyalja 
két tényező. Az első, hogy a Szerb Nemzeti Bank (Narodna Banka Srbije, NBS) adatai 
szerint a szerb gazdaság – szemben a SIEPA-nak a diagramról is leolvasható előrejelzé-
sével – 2012 első három negyedévében egyaránt zsugorodott (1,3, 0,6 és 2,2 százalékkal), 
így Szerbia definíció szerint recesszióba süllyedt. Mlađan Đinkić pénzügyminiszter a 
rossz gazdasági helyzetből adódó várható költségvetési kiigazításokra vonatkozó bejelen-
téssel egyidejűleg minden felelősséget a Tadić-rezsimre tolt át.

http://siepa.gov.rs/files/pdf2010/ENG_Brochure_FAQ_2010.pdf
http://siepa.gov.rs/en/files/pdf2010/SIEPA_DBIS_Brochure.pdf
http://siepa.gov.rs/files/pdf2010/ENG_Brochure_FAQ_2010.pdf
http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/80/osnovni_makroekonomski_indikatori.xls
http://www.b92.net/eng/news/business-article.php?yyyy=2012&mm=10&dd=31&nav_id=82929
http://www.globserver.cn/en/serbia/press/serbia-finance-minister-dinkic-economy-recession-2012-08-09
http://www.globserver.cn/en/serbia/press/serbia-finance-minister-dinkic-economy-recession-2012-08-09
http://www.balkaninsight.com/en/article/former-serbian-govt-assuced-of-hiding-public-debt
http://www.b92.net/eng/news/business-article.php?yyyy=2012&
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A második szem előtt tartandó tényező a vásárlóerő-paritáson számolt, egy főre 
jutó GDP-adatok más országokéval történő összevetésekor jelentkezik. A Nemzetközi 
Valutaalap (International Monetary Fund, IMF) Délkelet-Európára vonatkozó statisztikái 
alapján minden vizsgált évben a Szerbia neve mellett szereplő GDP-érték a legalacso-
nyabb, még az országból 2006-ban kivált Montenegró is rendre megelőzi. A szignifikáns 
fejlődés ellenére tehát megállapítható, hogy a mindenkori szerb kormány legfőbb feladata 
a gazdaság növekedési ütemének felgyorsítása marad a közeljövőben is, különösen akkor, 
ha az ország valóban egyfajta regionális vezető szerepre törekszik: a szerb befolyás erő-
sítéséhez nyilvánvalóan szükséges némi gazdasági húzóerő biztosítása is. A gazdasági 
teljesítőképesség fontos kérdés lesz az EU-csatlakozáshoz vezető rögös úton is: 2011-ben 
az egy főre jutó szerb GDP mindössze 35 százaléka volt a Huszonhetek átlagának.

2. ábra: PPP-alapon számolt GDP/fő a délkelet-európai régió néhány országában,
illetve Magyarországon és Oroszországban* (USD)

* Magyarország és Oroszország csak viszonyítási alapként szerepel az adatsorban.
Forrás: IMF.

Komoly kihívást jelent Belgrád számára az egyre növekvő infláció is. A pénzromlás 
üteme 2012 első felében elérte a 6 százalékot, és Jorgovanka Tabaković jegybankelnök 
szerint az év végére akár 12 százalékos is lehet. Az NBS elemzői úgy vélik, az infláció a 
csúcspontját várhatóan 2013 első felében éri el, majd – a csökkenő belső fogyasztás és a 
munkanélküliség emelkedése következtében – ismételten mérséklődni kezd.

Ami a szerb államadósságot illeti, a Nemzetközi Valutaalap számításai szerint a 
2000-es évben GDP-arányosan még 241 százalékos államadósság 2012-re 53,7 százalékra 
csökkent. A Szerb Nemzeti Bank adatai – az eltérő statisztikai módszertanból adódóan – termé-
szetesen nem egyeznek meg pontosan az IMF által közölt mutatókkal, de nagyságrendileg 
azonosak azokkal.

http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2011&mm=03&dd=17&nav_id=73294
http://siepa.gov.rs/en/files/pdf2010/SIEPA_DBIS_Brochure.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx
http://www.b92.net/eng/news/business-article.php?yyyy=2012&mm=10&dd=16&nav_id=82682
http://www.b92.net/eng/news/business-article.php?yyyy=2012&mm=10&dd=16&nav_id=82682
http://www.b92.net/eng/news/business-article.php?yyyy=2012&mm=08&dd=15&nav_id=81788
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx
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3. ábra: Szerbia GDP-arányos államadóssága az IMF, illetve a Szerb Nemzeti Bank 
(NBS) számításai és becslései alapján (a GDP százalékában)*

* A 2012-re és 2013-ra vonatkozó adatok becslések.
Forrás: NBS; IMF..

Egyértelműen látszik mindkét adatsorban, hogy 2008 óta az államadósság GDP-hez 
viszonyított mértéke ismételten emelkedő tendenciát mutat. Kiemelendő, hogy az NBS 
2012. június 30-i adatai alapján a GDP-arányos államadósság már elérte az 54,7 száza-
lékot, szeptember elején pedig Ivica Dačić miniszterelnök a 2012-es év végére a bruttó 
hazai össztermék 60 százaléka körül alakuló eladósodottság-szintet jósolt. Arról sem 
szabad megfeledkezni, hogy a szerb törvények értelmében ezen érték – elvileg – nem 
haladhatná meg a GDP 45 százalékát.

A szerb kormányzat pénzügyekért felelős tagjainak homlokán leginkább a fent rész-
letezett államadósságszint, illetve az azzal szorosan összefüggő költségvetési hiány miatt 
gyűlhetnek a ráncok. Az IMF 2012 februárjában – a megugró államháztartási hiánynak és 
a szerb kormány egyoldalú lépéseinek hatására – felfüggesztette a korábban igényelt elő-
vigyázatossági hitelkeret folyósítását. A költségvetési deficitadatok tükrében a Valutaalap 
aggodalmai korántsem tűnnek alaptalannak:

http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/80/osnovni_makroekonomski_indikatori.xls
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx
http://www.businessweek.com/news/2012-09-07/serbia-plans-1-dot-26-billion-budget-boost-through-cuts-taxes
http://www.businessweek.com/news/2012-09-12/serbia-seeks-new-imf-deal-in-october-deputy-minister-says
http://www.businessweek.com/news/2012-09-12/serbia-seeks-new-imf-deal-in-october-deputy-minister-says
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4. ábra: Szerbia államháztartási hiánya (a GDP százalékában)

Forrás: NBS

Az új kormány több tagja (Dačić miniszterelnök és Đinkić pénzügyminiszter) az 
IMF-tárgyalások mielőbbi folytatását és – lehetőség szerint – gyors megegyezést sür-
getett, továbbá a 7 százalék fölé duzzadó költségvetési hiány lefaragásának érdekében 
egymilliárd eurós pénzügyi kiigazítást jelentettek be. A fiskális konszolidáció kulcsát a 
szerb vezetés 2012 szeptemberében abban látta, hogy a 2013-as költségvetés elfogadása 
előtt, tehát legkésőbb 2012 októberében megszülessen a megállapodás a Valutaalappal. Ez 
a forgatókönyv nem vált valóra, a kormány 2012. október 25-én fogadta el a 2013-as költ-
ségvetés tervezetét, melynek értelmében a GDP-növekedés tervezett mértéke 2 százalék, 
az államháztartási hiányé 3,6 százalék, az inflációé 5,5 százalék. A Skupština december 
1-jén szavazta meg a dokumentumot, azaz hosszú évek után először van Szerbiának idő-
ben elfogadott költségvetése.

Belgrád és az IMF folyamatosan egyeztetett és egyeztet a költségvetés-tervezetről, 
mégpedig nem is eredménytelenül: 2012. november 3-án Mlađan Đinkić pénzügymi-
niszter bejelentette, hogy – az elmúlt 12 év során első ízben – a Valutaalap hozzájárult a 
2013-ra tervezett, a GDP 3,6 százalékára rúgó államháztartási hiány túllépéséhez. Tervei 
szerint a gazdaságba pótlólagosan pumpált pénzből – megfelelő költségvetési szigor mel-
lett – tudják csökkenteni Szerbia államadósságát. Az intézkedés hatására a költségvetési 
hiány emelkedni fog ugyan, de „még így sem haladhatja majd meg a 4 százalékot”.

A kiigazítás azért is elengedhetetlen, mert a költségvetési hiány mértéke az Európai 
Unió maastrichti konvergenciakritériumainak egyike, márpedig a Brüsszel által elvárt 
3 százaléktól Belgrád jelenleg nagyon messze áll. Amennyiben ehhez hozzávesszük, 
hogy a GDP-arányos államháztartási hiányra vonatkozó 60 százalékos (vagy csökkenő 
tendenciát megkövetelő) előírás teljesítése is kétséges, a drasztikus beavatkozás elkerül-
hetetlenségéhez kétség sem férhet.

http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/80/osnovni_makroekonomski_indikatori.xls
http://www.businessweek.com/news/2012-09-07/serbia-plans-1-dot-26-billion-budget-boost-through-cuts-taxes
http://www.businessweek.com/news/2012-09-12/serbia-seeks-new-imf-deal-in-october-deputy-minister-says
http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2012&mm=10&dd=25&nav_id=82829
http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2012&mm=10&dd=25&nav_id=82829
http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2012&mm=12&dd=01&nav_id=83434
http://www.b92.net/eng/news/business-article.php?yyyy=2012&mm=10&dd=23&nav_id=82784
http://www.b92.net/eng/news/business-article.php?yyyy=2012&mm=11&dd=03&nav_id=82983


OrOSzOrSzág Súlya éS Szerepe a Szerb (kül)gazdaSágban

A Szovjetunió felbomlásától a kétezres évek közepéig-végéig nem volt erőteljes 
orosz politikai jelenlét a Balkánon. Mára – döntő mértékben, de nem kizárólag – 
a koszovói függetlenség kapcsán a helyzet megváltozott, Oroszország igyekszik 

gazdasági-politikai befolyást szerezni a térségben. (Alekszej Tyimofejev: „Myths about 
Russia and Dynamics of the Development of Russian Foreign Policy Interests in the West 
Balkans”. In: Russia–Serbia Relations at the Beginning of XXIth Century (szerk. N. Žarko 
Petrović). Belgrád: ISAC Fund, 2010. 23. o.)

Belgrádnak több szempontból is óvatosan kell bánnia Moszkva barátságával és segít-
ségével. Egyrészt nem szabad, hogy az együttműködés Brüsszel számára vitális érdekeket 
sértsen (különös tekintettel az energetikai kérdésekre), hiszen az még jobban megnehezí-
tené Szerbia EU-csatlakozását, másrészt a szerb kormányzatnak szem előtt kell tartania, 
hogy Oroszország saját érdekeit nézi, amikor valamilyen támogatásról, gazdasági együtt-
működésről dönt.

Az orosz önérdekkövetés leglátványosabb példája éppen egy, a koszovói kérdéssel 
szorosan összefüggő esemény, Dél-Oszétia és Abházia függetlenségének elismerése volt. 
Bármennyire is igyekeznek az orosz politikai vezetők bebizonyítani, hogy ők nem ki-
mondottan Szerbiát, hanem a területi integritás elvét és a fennálló nemzetközi jogrendet 
igyekeznek megvédeni, a Grúziához tartozó két tartomány függetlenségének elismerésé-
vel álláspontjuk védhetetlenné vált.

A külföldi orosz tőkebefektetések mértékének pontos meghatározása nem egyszerű 
feladat: a harmadik országok, illetve leányvállalatok bevonása sokszor torzítja a statisz-
tikákat, hiszen a befektetések így már nem feltétlenül orosz eredetűként jelennek meg.

A szerb–orosz gazdasági-pénzügyi kötelékek – legalábbis a hivatalos statisztikai ada-
tok alapján – korántsem olyan mélyek és intenzívek, mint ahogyan azt feltételeznénk. 
A retorikában újjáélesztett „baráti viszony” erősen megtévesztő, mivel Oroszországot az 
a szerb mindennapokat aktívan befolyásoló tényezőként tünteti fel.

Ehhez képest a 2012. január 1-jei állapot szerint Oroszország közvetlen tőkebe-
fektetéseinek összértéke 361,738 milliárd USD-t tett ki, melyből Szerbia részesedése 
mindösszesen 1,496 milliárd USD volt. (Összehasonlításként: Ciprus részesedése 121,5 
milliárd, Hollandiáé 57,3 milliárd, Luxemburgé 11,6 milliárd, Németországé 6,7 milliárd; 
Bosznia-Hercegovináé 0,5 milliárd, Horvátországé 0,3 milliárd USD; Macedónia neve 
mellett nem is szerepel adat.) Az igazsághoz hozzátartozik azonban, hogy a két vizsgált 
államot összekötő szálak döntő többsége (energiahordozó-export, pénzügyi hitelek kérdé-
se stb.) nem közvetlen tőkebefektetésnek minősül.

A külkereskedelmi adatokat górcső alá véve az orosz részesedés aránya ugyan szig-
nifikánsan nagyobb, lényegileg eltérő következtetésre mégsem jutunk: 2012 januárja és 
szeptembere között a teljes szerb külkereskedelem nagyságrendileg 22 milliárd amerikai 
dollárra rúgott, melyből 8,2 milliárdot tett ki az export és 13,8 milliárdot az import. A vizs-
gált időszak alatt a szerb export 7,5 százaléka irányult Oroszországba (mintegy 614 millió 
USD összértékben), és az import 10,2 százaléka (1,4 milliárd USD) származott onnan.
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5. ábra: A szerb export öt legjelentősebb célországa (a teljes export százalékában)

Forrás: Statistical Office of the Republic of Serbia.

Szerbia szabadkereskedelmi megállapodást kötött többek között az Európai Unióval, 
az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Kazahsztánnal és Törökországgal is, mely-
nek köszönhetően – saját, PR-célokat is szolgáló kiadványuk szerint – egymilliárd fő 
lélekszámú potenciális felvevőpiac áll a befektetők rendelkezésére. Más kérdés, hogy 
az exportdiverzifikáció terén mennyire sikerül a szabadkereskedelmi megállapodásokat 
kihasználni.

A szerb export több mint 50 százaléka az Európai Unió valamely tagállamába irá-
nyul. A képzeletbeli rangsorban a CEFTA-országok végeztek a második helyen, ráadásul 
az utóbbiakkal szemben – az agrártermékek, illetve a vas- és acélexportnak köszönhe-
tően – Szerbiának körülbelül egymilliárd USD kereskedelmi többlete halmozódott fel. 
A többlet annak fényében különösen értékes, hogy Oroszországgal, Németországgal, 
Olaszországgal és Magyarországgal szemben Szerbiának „hagyományosan” jelentős de-
ficitje keletkezik.
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6. ábra: A szerb import öt legjelentősebb forrásországa (a teljes import százalékában)

Forrás: Statistical Office of the Republic of Serbia.

A legjelentősebb szerb importtermékek (1287 millió USD értékben) a kőolaj és egyéb 
olajszármazékok voltak. Emellett jelentős volt a gáz, a közlekedési eszközök, elektromos 
készülékek és orvosi eszközök importja. A fenti termékcsoport a szerb import több mint 
28 százalékát tette ki.

Vlagyimir Putyin 2012 szeptemberében burkoltan kritizálta Belgrádot, amikor a 
moldovai kormányfő vezette tárgyalódelegáció oroszországi látogatása alkalmával ki-
jelentette, hogy a Moldova és Oroszország közötti kereskedelmi forgalom összértéke 
nagyjából 2 milliárd dollár, éppen annyi, mint a Szerbia és Oroszország közötti, holott 
Szerbia nagyobb ország. Az orosz elnök ebből azt a következtetést vonta le, hogy a mol-
dovai–orosz gazdasági kapcsolatok „komolyabbak és intenzívebbek” a szerb–orosznál.

Nem véletlen, hogy az egymást követő Putyin–Nikolić-találkozókon a szerb elnök 
igyekszik oroszbarátságát hangsúlyozni: egy ízben egyenesen úgy fogalmazott, hogy 
„Oroszországnál csak Szerbiát szereti jobban”. Az Oroszország fontosságát hangsúlyozó 
nyilatkozatok sokáig rendre Nikolićhoz voltak köthetők, november végén azonban már 
Ivica Dačić miniszterelnök is az orosz tőke Szerbiába vonzásának fontosságáról beszélt.

Dmitrij Rogozin orosz miniszterelnök-helyettes véleménye szerint a két ország kap-
csolatai hamarosan elérnek arra a szintre, hogy stratégiai partnerségről lehessen beszélni, 
és akár valamilyen, ezt megerősítő hivatalos dokumentumot is aláírjanak a felek. Egy 
szerb–orosz stratégiai partnerségről szóló szerződés kimondottan jól jönne Belgrádnak, 
hiszen az egy olyan politikai siker lenne, amelyet a belpolitikában és az uniós csatlakozási 
tárgyalások során is felhasználhat.

Az orosz befektetések, beruházások egyértelműen az energetikai szektorra, illetve a 
hadiiparra koncentrálódnak. 2012 tavaszán Niš városában orosz humanitárius központ 
nyílt, hivatalosan azért, hogy az erdőtüzek és egyéb természeti katasztrófák káros hatásait 
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szerb és orosz egységek együttesen tudják minimalizálni. (Lásd: „Russia to Send more 
Planes to Suppress Wildfires in Southern Europe”. Arabia 2000, 2012. augusztus 28.) 
Felmerült a kérdés, hogy a nyugati intézményrendszerbe integrálódni kívánó, számos 
NATO-tagállammal határos Szerbia miért éppen Oroszországtól kér és kap ilyen típu-
sú segítséget. Számos összeesküvés-elmélet látott napvilágot, melyekben egy dolog volt 
közös: Moszkva rosszhiszeműségét feltételezték. A nemzetközi sajtótermékek által legin-
kább „felkapott” variáció szerint a humanitárius központ igazi rendeltetése az amerikai 
rakétavédelmi programban részt vevő Románia elleni orosz kémtevékenység fokozása. 
Szergej Sojgu, az orosz Rendkívüli Helyzetek Minisztériumának vezetője, illetve Ivica 
Dačić akkori szerb belügyminiszter nem győzték cáfolni az ilyen értesüléseket.

A már említett energetikai és hadiipari projekteken kívül további két ügyben zajlanak 
tárgyalások: a smeđerevói acélmű eladásáról és egy orosz állami hitelkeret struktúrájáról, 
folyósításáról.

A Železara Smeđerevót 2012 januárjában jelképes összegért, egy dollárért vásárolta 
vissza a szerb kormány az amerikai tulajdonostól, majd áprilisban bejelentette, hogy priva-
tizálni kívánja a vállalatot. Noha áprilisban még három pályázóról szóltak a hírek, októberre 
már csak egy orosz vevő (az Uralvagonzavod) maradt „versenyben”. A pályázat határidejét 
több alkalommal kitolták, jelen állás szerint 2012. december 26-ig lehet jelentkezni.

Ami a pénzügyi hiteleket illeti, még Dmitrij Medvegyev akkori orosz elnök belg-
rádi látogatása alkalmával megegyeztek a felek egy Szerbiának nyújtandó egymilliárd 
dolláros hitelkeretről. Problematikus volt ugyanakkor, hogy ebből csak 200 millió dollár 
volt költségvetési támogatás (ráadásul majdnem olyan kondíciókkal, mintha piaci hitelről 
lenne szó), 800 millió dollár viszont beruházások támogatására szolgált volna. Az utóbbi 
felhasználását orosz cégek részvételével zajló projektekhez kívánták kötni, így a pénz 
jelentős része tulajdonképpen visszaáramlott volna Oroszországba. Nem véletlen, hogy a 
beruházási hitelről soha nem sikerült megállapodni.

2012 őszén, amikor mindkét országban lezárult a választások utáni átmeneti idő-
szak, az új belgrádi kormány felmérte a költségvetés tragikus helyzetét, az újrainduló 
IMF-tárgyalások pedig nehézkésnek ígérkeztek, így Belgrád ismét Moszkvához fordult 
segítségért. Először miniszteri, majd államfői szinten állapodtak meg a pénzügyi segít-
ségnyújtás sarokpontjairól.

Szerbia hivatalosan 2012. szeptember 15-én kért 30 millió dollárnyi hitelt még a 2012-
es, valamint további 700 millió dollárt a 2013-as évre. A technikai részletek kidolgozása 
ugyan elhúzódott, de az ügylet ezúttal sikeres volt: Dmitrij Rogozin 2012. november 28-
án, Belgrádban jelentette be, hogy az orosz állam jóváhagyta a hitelkeret folyósítását.

Az orosz hitelnek nyilván megvannak a sajátos feltételei (lásd korábban az orosz cé-
gek részvételét), éppen úgy, mint egy IMF-csomagnak; a források lehető legszélesebb 
körének bevonása viszont érthető törekvés. A belgrádi vezetők – a korábban már idézett 
híradásokban megjelent – nyilatkozatai arra engednek következtetni, hogy szó sincs az 
IMF-hitel kiváltásáról, az orosz forrásokkal sokkal inkább kiegészíteni igyekeznek azt.

Látható tehát, hogy az elmúlt három-négy évben a szerb–orosz kapcsolatok intenzitása 
jelentős mértékben növekedett. Az energiafüggőség és a történelmi-kulturális kötelékek 
miatt bizonyos együttműködést nyilvánvalóan Brüsszelben is megértenek, azonban a 
szerb vezetésnek vigyáznia kell az „orosz szállal”: a stratégiailag fontos ágazatokban a 
túlzott moszkvai befolyás tovább lassíthatja az ország EU-integrációját.
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kOnklúzió

A grúz válság orosz „megoldásából” Belgrádban levonhatták azt a következte-
tést, hogy Moszkva mindenekelőtt saját érdekeit nézi a nemzetközi konfliktusok 
során, így a szerbek Koszovó ügyében is csak addig számíthatnak az orosz támo-

gatásra, amíg az Moszkvának érdekében áll. Koszovó el nem ismerése kapcsán szem előtt 
kell tartani azt is, hogy a területi integritás védelme a szakadár(nak tartott) tagköztársasá-
gokban – Csecsenföld, Dagesztán, Ingusétia – bővelkedő Oroszországnak elemi érdeke.

Az orosz vezetés Abházia és Dél-Oszétia függetlenségének elismerése ellenére is ki-
tart Koszovó ügyében Szerbia területi integritása mellett; ennek köszönhetően Belgrád 
sok szempontból a lekötelezettjének tekinthető. Az orosz vállalatok éppen azokban a 
szektorokban fektetnek be (energetika, hadiipar), amelyekből Oroszországnak hagyomá-
nyosan nagy bevételei származnak, a többi terület látványosan nem tartozik érdeklődési 
körükbe.

Amíg Oroszország pozíciói a fenti területeken biztosítottak, és Szerbia csak az Európai 
Unióhoz csatlakozik, a NATO-hoz nem, a szerb–orosz kapcsolatokban drasztikus „elhi-
degülés” nem várható. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesznek feszültségek, érdekellentétek, 
csupán azt, hogy azokat mindig sikerül majd „megnyugtató módon” rendezni. Másként 
fogalmazva: amíg a stratégiailag fontos orosz beruházások előtt szabad az út, a politikai 
kapcsolatok kiválóak lesznek, és Szerbia biztosan számíthat Oroszország retorikai támo-
gatására Koszovó kérdésében.

Noha Szerbia számára Oroszország valóban fontos kereskedelmi partner, láthattuk, 
hogy korántsem rendelkezik olyan komoly részesedéssel, mint ahogyan azt feltételezni 
szokás. Annak ellenére, hogy Tomislav Nikolić 2007-ben még úgy nyilatkozott, hogy 
Szerbiának az Oroszország és Fehéroroszország alkotta államszövetséghez kellene csat-
lakoznia az Európai Unió helyett, az ország most éppen az ő államelnöksége alatt küzd 
az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséért, melyben immár az Európai Parlament 
is aktívan támogatja.

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az EU és Oroszország nem egymást 
kizáró orientációs alternatívák, sőt egyáltalán nem is tekinthetők alternatívának. A külke-
reskedelmi kapcsolatok döntő többsége Belgrádot az EU-hoz láncolja, ezen felül Szerbia 
három szomszédja (Magyarország, Románia és Bulgária) már EU-tag, Horvátország 
már-már annak tekinthető, Oroszország viszont geopolitikailag túlságosan messze van. 
Következésképp Szerbia előtt egyetlen út áll, amely Nyugatra vezet.

A kézirat lezárásának dátuma: 2012. december 4.

A szerző a Magyar Külügyi Intézet ösztöndíjasa.
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