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Összefoglalás: Szerbia külpolitikáját a mai napig egy, Kelet és Nyugat közti hin-
tapolitika jellemzi. Noha 2008-at követően az európai integráció vált a stratégiai 
külpolitikai prioritássá, az Oroszországhoz fűződő, tradicionális kapcsolata szintén 
fennmaradt, ami rendre a nyugati partnerek rosszallását váltja ki. A jelen tanulmány 
célja, hogy rávilágítson azokra a társadalmi, gazdasági és politikai tényezőkre, ame-
lyek hatással vannak ennek a hintapolitikának a jelenlegi alakulására, és ezáltal 
rámutasson arra, hogy mennyiben van mozgástere a jelenlegi szerb vezetésnek, 
különösen az áprilisban államfőnek megválasztott Aleksandar Vučićnak, akivel 
szemben mind a nyugati partnereknek, mind Moszkvának komoly elvárásai vannak.

Abstract: The foreign policy of Serbia can still be described as a ’limbo policy’ 
between East and West. Though the European integration process has been the 
strategic priority for Serbia’s foreign policy since 2008, the traditional relations with 
Russia have remained strong, which is regularly criticized by the Western partners. 
This paper aims to highlight the social, economic and political factors that have 
an impact on the current ’limbo policy’ and to describe the room for manoeuvre 
of the current Serbian leadership from this perspective, focusing specifically on 
Aleksandar Vučić who was elected President this April and towards whom both 
Western partners and Moscow have great expectations.

Bevezetés

A koszovói konfliktust és Slobodan Milošević leváltását követően Szerbia 
csak fokozatosan léphetett ki a nemzetközi elszigeteltségből, amihez szük-
ség volt az Európai Unióval, a NATO-val és az Amerikai Egyesült Államokkal 

való viszony rendezésére is. Ennek részeként a 2000-es évek elejétől külpolitikai 
prioritásként és irányként megjelenhetett az euroatlanti integráció, amely azonban 
igazi lendületet csak 2008 után kaphatott. Ám azzal párhuzamosan fennmaradt az 
Oroszországhoz fűződő szoros viszony is, amiben – a történelmi és kulturális kö-
telékeken túl – fontos szerepet játszik Moszkvának a Nyugattal szemben képviselt 
több álláspontja is, amelyeknek következtében Belgrád számos, az országot érintő 
kérdésben (pl. a koszovói konfliktusba történt beavatkozás, Koszovó független ál-
lamként való elismerésének az elutasítása, stb.) került közös platformra vele.

Mivel más és más, sokszor egymással ellentétes érdekek és kényszerek vezérel-
ték és vezérlik Szerbia keleti és nyugati irányú külpolitikáját, az ország arra törekszik, 
hogy – a stratégiai szempontokat szem előtt tartva, a mérleg nyelvét egyszer erre, 
máskor arra kilendítő lépésekkel – fenntartsa a kiegyensúlyozott kapcsolatokat 
mindkét irányban. Szerbia számára 2008 óta a legmagasabb szintű külpolitikai pri-
oritásnak az európai integráció tekinthető, ugyanakkor bizonyos fajsúlyos politikai 
kérdésekben még mindig Moszkvára hagyatkozik az ország, ráadásul egy-egy, a 
2000-es években hozott politikai döntés mind a mai napig behatárolja a szerb kor-
mányok mozgásterét.
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Ugyanakkor 2014 óta – az orosz–nyugati viszony megromlásával párhuzamo-
san – megnőtt a nyomás Belgrádon, hogy elkötelezze magát valamelyik irányba. 
Az Egyesült Államok és az Európai Unió is arra törekszik, hogy minél inkább a saját 
vonzáskörében tudja Szerbiát. Ezt tükrözte a 2017. évi elnökválasztás kampánya is, 
amelyben kiemelt figyelmet kapott a nemzetközi partnerekhez fűződő viszony.

Az elnökválasztáson Aleksandar Vučić miniszterelnök fölényes győzelmet ara-
tott az első fordulóban, amit valamennyi nemzetközi partnere üdvözölt, Moszkvától 
Washingtonig. De vajon milyen elvárások fogalmazódhattak meg az egyes, az or-
szág határain túli szereplőkben, és milyen mozgástere van a miniszterelnökből 
államfővé lett Vučićnak, hogy az egyik vagy a másik irányba elmozdítsa a mérleg 
nyelvét? Az alábbi rövid elemzésben áttekintem Szerbia hintapolitikáját, továbbá 
hogy milyen érdekek és kényszerek mentén manőverezhet a régi/új szerb vezetés.

Fokozatos nyitás nyugat Felé
és deFenzív nacionalizmus

A koszovói konfliktus után Szerbia és a Nyugat viszonyát a jövőbeli prioritások 
és a múlttal való szembenézés nehézségei határozták meg. A nyugati szövet-
ségesek, de különösen a NATO Boszniában és Koszovóban játszott szerepe 

miatt a velük való együttműködés kiépítése csak fokozatosan valósulhatott meg.
Miután az Európai Unió a 2003-as szaloniki csúcstalálkozón valamennyi nyu-

gat-balkáni ország, így Szerbia számára is felkínálta az európai perspektívát, a fő 
kérdés az lett, hogy az ország képes-e teljesíteni azokat a reformokat és változta-
tásokat, amelyeket az EU meghatározott. Közülük is az egyik legalapvetőbb a hágai 
Nemzetközi Törvényszékkel való együttműködés (International Criminal Tribunal 
for the Former Yugoslavia, ICTY) volt, amely nemcsak az EU, hanem az Egyesült 
Államok részéről is elvárásként fogalmazódott meg. Ugyanakkor a Miloševićet le-
váltó politikai vezetés számára ez különösen nagy kihívást jelentett, hiszen a szerb 
társadalom egy jelentős része szemében mind a NATO beavatkozása, mind az ICTY 
követelései jogtalannak minősültek.

2004 és 2008 között az a Vojislav Koštunica volt Szerbia miniszterelnöke, aki 
a Szerbiai Demokrata Párt (Demokratska stranka Srbije, DSS) színeiben 2000-ben 
legyőzte a jugoszláviai elnökválasztásokon Slobodan Miloševićet. Koštunica po-
litikáját a „defenzív nacionalizmus”1 és a „demokratikus nacionalizmus”2 jelzőkkel 
lehetett leírni, ami jól érzékelteti egyrészt a politikai eszközökben a kilencvenes 
évekhez képest történt változást, ugyanakkor azt is, hogy a nacionalizmus továbbra 
is meghatározó politikaformáló tényező maradt a bel- és külpolitikai diskurzusban, 
és a problémákért rendre külső szereplőket tartottak felelősnek. Viszont a gazdaság 
talpra állítása súlyos anyagi támogatásokat igényelt, így a gazdasági realitások újra 
1 Juhász, 2003, 211–239. o.
2 Juhász, 2010, 5. o.
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és újra kikényszerítették a szerb kormány részéről a Nyugattal való együttműkö-
dést, amelyet az utóbbi rendre segélyek és kölcsönök (pl. a Nemzetközi Valutaalap 
révén történő) lehetővé tételével honorált.3

Koszovó függetlenségének kérdésében azonban rendkívül merev álláspontot 
képviselt Koštunica és a szerb döntéshozók többsége, és a 2006. évi alkotmányban 
meg is erősítették, hogy Koszovó a jövőben is Szerbia területének integráns része 
marad. 2008 februárjában azonban a koszovói albánok egyoldalúan kikiáltották a 
volt szerbiai tartomány függetlenségét, s azt a legfőbb nyugati partnerek – a NATO- 
és EU-tagállamok többsége, köztük az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, 
Franciaország és Németország – elismerték, ami egy átmeneti időre elmérgesítette 
a kapcsolatokat.

A koszovói albánok e lépésére akkoriban már számítani lehetett, hiszen több, a 
Koszovó státuszának rendezésére tett kísérlet is kudarcba fulladt. A szerbek elé-
gedetlensége két területen is olyan döntést eredményezett, amelyek a mai napig 
behatárolják a kormányok lehetőségeit. Az egyik a gázpiaccal kapcsolatos, s arról 
az elemzés későbbi részében lesz szó bővebben.

A másik meghatározó döntés a katonai együttműködésekre vonatkozott. 2007 
decemberében a szerb parlament elfogadta az ország szuverenitásának, területi in-
tegritásának és alkotmányos rendjének a védelméről szóló határozatot, amelyben a 
katonai semlegességet és azt deklarálták, hogy Szerbia mindaddig nem csatlakozik 
katonai szövetséghez, amíg arról referendum nem dönt. Kimondatlanul ugyan, de 
ez a NATO-val való együttműködésnek szabott korlátokat, amelynek Partnerség a 
békéért nevű programjához 2006-ban csatlakozott Belgrád. Az észak-atlanti szer-
vezet az 1999-es bombázások miatt máig rendkívül népszerűtlen, s a tagságot a 
többség elutasítja, ennek ellenére szakmai körökben már a 2000-es években meg-
jelentek azok a hangok, amelyek a NATO-val való partnerséget szorgalmazták, s azt 
hangsúlyozták, hogy az nem ellenség többé.4

A Koszovó függetlenségének 2008. februári kikiáltása miatt kialakult feszült-
ségek fokozatosan enyhülésnek indultak, ennek következtében először az EU-val, 
majd az USA-val és a NATO-val is újra javulni kezdett a viszony. Ezt elősegítette az 
is, hogy 2008-ban lényeges változások következtek be a politikai pártokon belül. 
Milošević pártjának, a Szerbiai Szocialista Pártnak (Socijalistička partija Srbije, SPS) 
a vezetése – érzékelve a társadalom EU-tagság iránti igényét – irányváltást haj-
tott végre, és az európai integrációt tűzte ki célul. A Szerb Radikális Párton (Srpska 
radikalna stranka, SRS) belül az irányváltás szakadáshoz vezetett, és az EU-párti 
tagok létrehozták a Szerb Haladó Pártot (Srpska napredna stranka, SNS). Azóta is 
ez a két párt – de különösen az utóbbi – élvezi a társadalom legszélesebb körű 
támogatását.

A Miloševićet leváltó demokratikus erők fokozatosan kiszorultak a kormányzás-
ból. Elsőként a Koštunica vezette Szerbiai Demokrata Párt bukott meg a 2008-as 
parlamenti választásokon, s ezzel a kormányból kikerültek az euroszkeptikus pártok. 

3 Orosz, 2008, 6–8. o.
4 Duro, 2015, 7. o.
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A Nyugat-pártinak tekintett Demokrata Párt (Demokratska stranka, DS) részéről Bo-
ris Tadić megnyerte ugyanebben az évben még szoros küzdelemben megnyerte az 
elnökválasztásokat, de a kormányalakítás már csak a Szerbiai Szocialista Párttal 
együtt volt lehetséges.

A pártok irányváltása révén elhárultak az EU-val való kapcsolatépítés előtt álló 
első belpolitikai akadályok. Az Európai Partnerség elfogadását követően, 2009-ben 
Szerbia benyújtotta tagjelölti kérelmét az Európai Unióhoz. A státuszt, melynek 
alapvető feltétele a Belgrád és Pristina közti dialógus megkezdése volt – ami 2011 
márciusában indulhatott el technikai szinten5 –, végül 2012. márciusban kapta meg 
az ország.

A 2008 és 2012 közötti időszak óvatos javulást hozott a NATO-hoz fűződő kap-
csolatokban is. A katonai semlegesség koncepcióját a 2009. évi védelmi és nemzeti 
biztonsági stratégiák nem erősítették meg, de nem is módosítottak rajta, így a ka-
tonai szövetségek vonatkozásában a fent említett parlamenti határozat maradt jogi 
értelemben a referenciapont. A két stratégia viszont bújtatva ugyan, de elismeri a 
NATO-nak a regionális békéhez és stabilitáshoz való hozzájárulását.6 Ez egyben 
azt is jelezte, hogy a katonai semlegesség országgyűlési deklarációja egy politikai 
nyilatkozat volt, amely azonban nem zárta ki, hogy a későbbiekben megerősítsék a 
kapcsolatokat a NATO-val, különösen a haderőt és a honvédelem reformját illetően. 
Boris Tadić elnökként 2011 és 2012 során komolyan támogatta a transzatlanti kap-
csolatok fejlesztését, ugyanakkor nagy figyelmet szentelt annak is, hogy a NATO-val 
történő együttműködés nyilvános kommunikációja ne ütközzön a katonai semle-
gesség korábban lefektetett elvébe.7

Az Egyesült Államokkal való viszony ismételt javulásában Joe Biden ameri-
kai alelnök 2009. májusi látogatása bírt szimbolikus jelentőséggel. Az alelnök a 
boszniai háború és a koszovói konfliktus során határozottan kiállt a szerbekkel és 
Miloševićcsel szemben, így a látogatása, amely során Biden új fejezetet igyekezett 
megnyitni a kétoldalú kapcsolatokban,8 megosztotta a közvéleményt. Az Egyesült 
Államok nem számít ugyan Szerbia legfontosabb gazdasági partnerének, de a tér-
ségbeli – különösen az albánok és bosnyákok körében – erős nyomásgyakorló 
képessége miatt fontos az ország számára. Az amerikai külpolitika ugyanis, annak 
ellenére, hogy hagyományosan albánpárti, a KFOR fenntartásában, illetve az albán 
nacionalista törekvések kordában tartásában meghatározó szerepet játszik.

A 2012. évi parlamenti és elnökválasztásokat komoly aggodalommal szemlélte 
az Európai Unió és az Egyesült Államok, mivel az állam vezetésében és a parlament-
ben is a miloševići időszak meghatározó alakjai vették át az irányítást. A félelmeket 

5 2010 júliusában a Nemzetközi Bíróság nyilvánosságra hozta a véleményét, amely szerint Ko-2010 júliusában a Nemzetközi Bíróság nyilvánosságra hozta a véleményét, amely szerint Ko-
szovó függetlenségének a kikiáltása nem sértette a nemzetközi jogot. Ezt követően, 2010. 
szeptemberben az ENSZ Közgyűlése határozatban üdvözölte azt a kezdeményezést, hogy az 
EU közreműködésével és az USA támogatásával kezdjen párbeszédet Belgrád és Pristina a 
nyitott kérdések rendezése és a kapcsolatok javítása érdekében.

6 Duro, 2015, 7. o.
7 Nić és Cingel, 2014.
8 Tanner, 2009.
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azonban az új vezetés fokozatosan eloszlatta: továbbra is az európai integrációs 
politikát támogatták, sőt még olyan lépésekre is hajlandóak voltak, amelyekre még 
a demokrata pártbeli elődeik sem. E lépések közé sorolható a Belgrád és Pristina 
között 2013. áprilisban, Brüsszelben kötött megállapodás, amellyel miniszterelnö-
ki szintre emelték a dialógust, és megkezdték a szerb többségű észak-koszovói 
területekkel kapcsolatos nyitott kérdések rendezését. Ennek köszönhetően pedig 
hivatalosan is kezdetüket vehették a Szerbiával folytatott uniós csatlakozási tárgya-
lások is.

Az európai integráció felkarolását a gazdasági realitások is szükségessé tették, 
hiszen az ország már nagymértékben integrálódott az EU gazdasági környezetébe. 
2013-ban például a külkereskedelem több mint 60 százaléka az EU-val zajlott,9 míg 
a külföldi tőkebefektetések 73,79 százaléka onnan származott.10 Az EU-tagállamok 
bankjainak a jelenléte szintén rendkívül jelentőssé vált az országban. E nagyfokú 
integrációnak volt köszönhető, hogy bár a gazdasági válság és az európai uniós 
gazdaság visszaesése kihatott a szerb helyzetére is, ugyanakkor a külföldi bankok 
többsége elvégezte a helyiek szükséges feltőkésítését, így az kevésbé terhelte meg 
a központi költségvetést. Az EU-hoz fűződő szoros gazdasági kötelék azonban 
nem vezetett átütő fejlődéshez. A gazdaság továbbra is nehezen áll talpra, amit jól 
jelez, hogy Szerbia 2015-ben 27,5 százalékkal elmaradt az 1989. évi gazdasági tel-
jesítményétől.11 Így az EU-hoz való csatlakozás prioritása mellett Belgrádnak más 
irányba is nyitottnak kellett maradnia.

oroszország szerBiáBan –
limitált Források adukártyákkal komBinálva

Szerbiát és Oroszországot történelmi kapcsolatok kötik össze, amelyekben lé-
nyeges szerepet játszott a szláv testvériség eszméje és az ortodox egyház. 
E kötelék mind a mai napig fontos a szerb társadalom egy jelentős részének, 

így nem meglepő, hogy a nemzeti identitásra és a nacionalista érzelmekre alapozó 
politikai diskurzusnak még mindig a központi elemét képezi.

Ugyanakkor a szocialista Jugoszlávia idején sem lehetett kizárólag baráti vi-
szonyról beszélni a Szovjetunió kapcsán, hiszen az akkori jugoszláv hatalmi érdekek 
mást diktáltak, ezért az el nem kötelezettek mozgalmának egyik vezető országa-
ként Jugoszlávia hintapolitikát folytatott a két blokk között.
  9 The Delegation of the European Union to the Republic of Serbia, 2017 b.
10 The Delegation of the European Union to the Republic of Serbia. 2017 a. 2016-ban és 2017-ben 

az EU részesedése az exportban meghaladta a 67 százalékot, míg az importban ez az arány 
62-63 százalék körül mozog. Lásd: Statistical Office of the Republic of Serbia, 2017. Ami a kül-
földi tőkebefektetéseket illeti, az EU, ha hullámzó mértékben is, de a legnagyobb befektetőnek 
számít. 2015-ben a Szerbiába érkező összes FDI 72,3 százaléka, 2016-ban pedig 63 százaléka 
származott az EU-ból. Lásd: The Delegation of the European Union to the Republic of Serbia, 
2017 a.

11 Central Intelligence Agency, é. n.
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A kilencvenes évekbeli együttműködés leginkább a hidegháborús nemzetközi 
rend megszűnésének az eredményeként alakult ki. A nem sokkal korábban felbom-
lott két multi-etnikus szövetségi állam vezető országának elöljárói több tekintetben 
is azonos álláspontot képviseltek. A boszniai, de különösen a koszovói konfliktusba 
történt nyugati beavatkozás megteremtette annak a lehetőségét, hogy Moszkva a 
nyugat-balkáni ország területi integritásának és érdekeinek a védelmezőjeként tet-
szelegjen a nemzetközi porondon és a Nyugat-Balkán szerbek által lakott területein. 
Oroszország – és nem mellesleg Kína – az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó 
tagjaként a mai napig is gátolja Koszovó független államiságának az elismerését.

A Koszovó függetlenségével szembeni kampányolás a politikai diskurzus integ-
ráns része. A szerbek többsége (2010. augusztusban 69, 2015. novemberben 71 
százalékuk) stabilan úgy véli, hogy az EU el fogja várni Koszovó államiságának az 
elismerését. 2015. novemberben a válaszadók 57 százaléka szerint egy ilyen felté-
telt el kell utasítani – ez jóval magasabb arány, mint a 2010. augusztusi 41 százalék 
volt.12 E tendencia erősödését jelzi a Belgrade Center for Security Policy felmérésé-
nek az eredménye is, amely szerint már 69 százalék utasítaná el inkább az uniós 
csatlakozást, ha az lenne Koszovó megtartásának az ára.13 Ugyanakkor ennek az 
árnak a háborús eszközökkel történő megfizetését már csak kevesen támogat-
nák. A szerb politikai vezetés számára ezért is kiemelten fontos, hogy Oroszország 
kitartson a jelenlegi álláspontja mellett. A másik szemszögből nézve pedig ez jó 
alkupozíciót teremtett Moszkvának.

Oroszország a boszniai szerb elnök, Milorad Dodik számára is lényeges partner. 
Noha valós gazdasági és politikai előnyöket aligha eredményezett a boszniai Szerb 
Köztársaságnak (Republika Srpska, RS) ez a kapcsolat, az ottani elnök szívesen 
használja fel kommunikációs célokra a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való jó vi-
szonyát.14 Szerbia és az RS különleges kapcsolata miatt a Nyugat-párti belgrádi 
vezetők is tartózkodnak a szecesszionista törekvéseit hangoztató Dodik bírálatától. 
Oroszország jelenleg ugyan nem támogatja az RS kiválását Bosznia-Hercegoviná-
ból, ám álláspontja megváltoztatása szintén komoly fejfájást okozhatna Belgrádnak.

A térségbeli viszonyok megbolygatásának lehetőségén túl Oroszország a szerbi-
ai stratégiai infrastruktúra fejlesztésével, valamint a stratégiai piacokon (energiapiac, 
szállítási hálózatok) történő monopóliumszerzéssel és a katonai együttműködés 
erősítésével igyekezett/igyekszik erősíteni a pozícióját.

A legfontosabb szerb vállalat, a korábban állami tulajdonban lévő Naftna 
Industrija Srbije (NIS) privatizációja 2007-ben kezdődött el. Noha többen is érdek-
lődtek iránta, a szerb vezetés végül Oroszországgal állapodott meg 2008. január 
végén. A NIS többségi részesedésének (51 százalék) a Gazprom Neftnek történt 
eladása pedig megteremtette az orosz monopóliumot a szerbiai energiaellátás-
ban. A 2008-as elnökválasztás hajrájában megkötött egyezmény mögött sokan 
a Koszovó státuszáról szóló alkudozást sejtették.15 A sokak által Szerbia számára 
12 Center for Insights in Survey Research, 2015, 15. o.
13 Popović és Stojanović Gajić, 2017, 28–30. o.
14 Kovacevic, 2017.
15 Shchedrov, 2008.
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rendkívül előnytelennek tartott szerződést ugyanakkor mind Boris Tadić államfő, 
mind Vojislav Koštunica miniszterelnök aláírta. A 2011-es további részvényvásárlást 
követően 56,15 százalékos részesedésre tett szert a cégben a Gazprom, miközben 
a szerb állam kezében mindössze 29,87 százalék maradt.16 A NIS révén az orosz 
cég tulajdonnal rendelkezik a pančevói és az újvidéki finomítókban és a benzintöltő 
állomások hálózatában is.

A 2013. februári orosz külpolitikai stratégia már nevesítette is Délkelet-Európát 
mint olyan térséget, amelynek lényeges szerepet szánt az orosz gáz- és olajszállí-
tásokban, valamint az azokhoz kapcsolódó fejlesztésekben.17 Az orosz energiapiaci 
térnyerés újabb lépése lehetett volna a Déli Áramlat megépülése, amely azonban az 
Európai Bizottság ellenállása és a Bulgáriával való megállapodás elmaradása miatt 
megbukott. Ennek ellenére az orosz vállalatok monopóliuma megmaradt Szerbiá-
ban: a Gazprom 2014-ben 1,35, 2015-ben pedig 1,7 millió köbméter gázt szállított 
az országba. A Srbijagas és a Gazprom 2009-ben létrehozott egy vegyesvállalatot 
(51 százalékos orosz részesedéssel) a Banatski Dvorba (magyarul: Törzsudvarnok) 
tervezett földalatti tároló megépítésére, s az 2011-ben meg is kezdte működését, 
450 millió köbméteres kapacitással.18

Oroszország a stratégiai jellegű infrastruktúra-fejlesztésbe is becsatlakozott, 
különösen a vasúti közlekedés és szállítás vonatkozásában. 2013-ban egy 940 
millió amerikai dollár értékű megállapodást kötöttek a szerbiai vasúthálózat fejlesz-
tésére,19 amit több újabb megállapodás is követett.

A katonai együttműködés tekintetében Oroszország számára kiemelt szempon-
tot jelent a NATO expanziójának a megakadályozása és a térségbeli szövetségesek 
megőrzése. Ezért Szerbia és a NATO kapcsolatának erősödésével párhuzamosan 
az orosz fél is arra törekedett, hogy kedvezményeket érjen el Belgrádnál. Többek 
között az egyensúly megőrzésének céljából lett megfigyelő Szerbia 2013-ban a 
Kollektív Biztonság Szerződésének Szervezetében.20 Ugyanabban az évben a stra-
tégiai együttműködés keretében egy katonaira vonatkozó megállapodást is aláírtak, 
amely többek között közös hadgyakorlatok megtartását, know-how átadását tartal-
mazta, és 2014. szeptemberben lépett hatályba.21

2012 áprilisában létrehozták Nišben az Orosz–Szerb Humanitárius Közpon-
tot, de a státuszáról a mai napig vita folyik. Hivatalosan katasztrófavédelmi céllal 

16 NIS, é. n.
17 The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 2013.
18 Gazprom, é. n.
19 Mankoff, 2017.
20 A Kollektív Biztonsági Szerződést (más néven: taskenti megállapodás) 1992-ben írta alá Orosz-

ország, Örményország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Üzbegisztán. Később 
csatlakozott hozzá Azerbajdzsán, Belorusszia és Georgia/Grúzia. 2002-ben a kilencből hat 
állam döntött amellett, hogy katonai szövetséget alkossanak. Jelenleg a szervezetnek Orosz-
ország, Örményország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Belorusszia a teljes jogú 
tagja. A részes államok nem csatlakozhatnak más katonai szövetséghez, és ha bármelyiküket 
támadás éri kívülről, azt a szövetség elleni agressziónak tekintik. Ennek megfelelően a tagok 
évi rendszerességgel közös hadgyakorlatokat is tartanak.

21 Interfax: Russia & CIS Military Newswire, 2014, 1. o.
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jött létre, ám az amerikai és a nyugati partnerek erősen gyanakodnak, hogy orosz 
utasításra egyéb feladatokat (pl. hírszerzés) is ellát. Putyin a központ számára dip-
lomáciai státuszt szeretett volna elérni – hasonlóan a NATO ottani képviseletéhez –, de 
az erre vonatkozó egyezményt végül Aleksandar Vučić miniszterelnök nem írta alá. 
Bizonyos mentességeket megadott volna ugyan a szerb fél, de azt Moszkva keve-
sellte. A Gazprom többségi tulajdonában lévő NIS-központ vészhelyzetben történő 
biztosításáról azonban megállapodtak a felek – ami szintén növelte a bizalmatlan-
ságot a nyugati partnerekben.22

a Feszült orosz–nyugati viszony
és az egyre nehezedő hintapolitika

Az ukrajnai válság miatt feszültté vált orosz–nyugati viszony a Nyugat-Balkánt 
is „nagyhatalmi csatatérré” változtatta. Ahogy az EU és az USA egyre határo-
zottabb lépéseket tett Putyin expanzív politikájával szemben, úgy növekedett 

az oroszbarát országokon a nyomás, hogy részben vagy egészben szakítsanak 
Moszkvával. A térségbeli, tradicionálisan oroszpárti országok közül Montenegró – komoly 
kockázatot vállalva – 2014-ben csatlakozott az Oroszországgal szemben gazdasági 
szankciókat bevezető államokhoz, és a NATO-csatlakozási folyamata is a finisébe 
ért. Moszkva mindezt ellenséges lépésként értékelte, és – részben az oroszpárti 
társadalmi és politikai csoportok felhasználásával, részben gazdasági eszközökkel – 
a montenegrói kormány döntésének a megmásítását igyekezett elérni. Podgorica 
szerint ennek érdekében még egy puccskísérletet is megszervezett a 2016. októberi 
választások idejére, azonban az kudarcba fulladt.

Az ukrajnai válság kezdete óta felerősödött az orosz kommunikációs és pro-
pagandatevékenység is a Nyugat-Balkánon. Céljuk egyrészt az Oroszország iránti 
szimpátia erősítése (pl. oroszbarát cikkek rendszeres megjelentetésével, kulturá-
lis intézetek és oroszbarát civil szervezetek tevékenységének támogatásával, stb.), 
másrészt a nyugati partnerek politikai pozícióinak a gyengítése volt. (Ez utóbbit az 
európai/euroatlanti integráció társadalmi támogatottságának a megkérdőjelezé-
sével, a Nyugatnak a belügyekbe történő beavatkozására, illetve az albán politikai 
érdekek túlzott támogatására vonatkozó vádakkal, a nacionalista retorika támoga-
tásával, stb. kívánta elérni.)

Szerbia kapcsán a leginkább kirívó ügy a 2017 januárjában Koszovóba indí-
tott vonat esete volt. Az orosz gyártmányú szerelvényt szerb vallási ikonokkal és 
festményekkel díszítették fel, illetve számos nyelven ráírták a „Koszovó Szerbia” 
szöveget, majd egy frissen felújított vasúti pályán indították el Koszovóba. Emiatt 
súlyos diplomáciai feszültség alakult ki, s a vonat végül nem léphette át a koszovói 
határvonalat, és több órányi vesztegelés után Vučić kormányfő visszarendelte a 

22 The Economist Intelligence Unit, 2014.



T-2017/5.

 Szerbia hintapolitikája 11

szerb fővárosba.23 Az ehhez hasonló orosz lépések hozzájárultak a térségbeli fe-
szültségek fokozódásához, és tovább erősítette a nyugati partnerek aggodalmát, s 
az oroszpárti politikákkal szembeni bizalmatlanságát.

Ennek következtében a Nyugat és Oroszország konfrontációjából adódó bonyo-
dalmakat Belgrád a külkapcsolatai tekintetében is megérezhette. Az EU-csatlakozási 
folyamat részeként Brüsszel elvárta, hogy Szerbia hozza összhangba a külpolitikáját 
az uniós intézkedésekkel. Belgrád azonban megtagadta, hogy szankciókat vezes-
sen be Moszkvával szemben, ezért az Európai Bizottság a jelentéseiben rendszerint 
elmarasztalta az országot.

Oroszország az EU-nál sokkal kisebb szerepet játszik Szerbia külkereskedelmé-
ben (az exportban mindössze 5-6, míg az importban 8-8,5 százalék között van a 
részesedése).24 Az importja zömét viszont az energiahordozók teszik ki, amelyek 
terén – mint arról már volt szó – monopolhelyzettel rendelkezik Moszkva. Ukrajna, 
valamint a Krím annexiója kapcsán Szerbia azonban Ukrajna területi integritásának 
a megóvása mellett tette le a voksát – bár tartózkodott Oroszország hangos kriti-
zálásától.

2014-től a szerb külpolitikai diskurzusban – persze nagyon leegyszerűsítve – egyfajta 
kettős képviselet jött létre. Tomislav Nikolić államfő és Ivica Dačić külügyminiszter 
személyében két, kifejezetten oroszpárti politikus vett részt a szerb diplomácia irá-
nyításában, akik nagy hangsúlyt fektettek az Oroszországgal való baráti kapcsolatok 
kommunikációjára. Ennek megfelelően továbbra is folytatódtak a gyakori, legma-
gasabb szintű találkozók, látványos közös ünnepségek, hadgyakorlatok, amelyek a 
szerb sajtóban is nagy jelentőséget kaptak.

Ugyanabban az időszakban a szerb külpolitika másik pólusát a miniszterelnök, 
Aleksandar Vučić képviselte, aki az euroatlanti együttműködés legfőbb támoga-
tójaként teremtett egyensúlyt a partnerek között. Ennek megfelelően ő vezette az 
EU-val folyó egyeztetéseket is, és hajttatta végre az európai integráció érdekében 
szükségessé vált lépéseket (intézményi reformok, a Belgrád–Pristina-dialógus 
folytatása, stb.). Vučić azon is igyekezett, hogy az EU szemében egy regionális 
stabilizátor szerepét alakítsa ki magáról, amihez a térségbeli bilaterális lépései 
mellett a 2015-ben berobbant migrációs válságra adott politikája is hozzájárult.25 
Mindezzel jó pontokat kívánt gyűjteni Berlinben, amely – különösen 2014 nyarától, 
az ún. berlini folyamat révén – a Nyugat-Balkánt érintő uniós politika meghatározó 
szereplőjévé lépett elő.

Vučić folytatta a NATO-val és az Egyesült Államokkal való kapcsolatépítést 
is. A Washingtonnal folyt tárgyalások egyik fő eleme az energiapiaci diverzi-
fikáció és Moszkva monopolhelyzetének a gyengítése volt. A miniszterelnök 
az erre irányuló szándékot meg is erősítette, de lényegi előrelépés e tekintet-
ben nem történt. Hasonló elvárásokat fogalmazott meg Szerbiával szemben 
23 Morina, 2017.
24 Statistical Office of the Republic of Serbia, 2017, 7. o.
25 A szerb kormányfő történelmi jelentőségű látogatáson járt albán kollégájánál, Edi Ramánál 

(aki viszonozta is azt), majd részt vett a srebrenicai mészárlás megemlékezésén, igyekezett 
konstruktív szerepet játszani a Horvátországgal való feszültségek rendezésében, stb.
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az Európai Energiaközösség is, amelynek előírásait Belgrád rendkívül nehezen és 
vonakodva teljesíti, s emiatt szankciókat is kilátásba helyeztek már vele szemben. 
A politikai akarat hiányához hozzájárul a diverzifikációt lehetővé tevő projektek 
(interkonnektorok, LNG-terminálok építése) elmaradása is, így Belgrád továbbra is 
kényszerhelyzetben van.

Moszkva mindeközben a katonai semlegességet igyekezett erősíteni a térség-
ben. Az orosz elnök pártja, az Egységes Oroszország (Единая Россия) meghívására 
a térségből több oroszbarát párt is aláírta 2016. júniusban azt a nyilatkozatot, amely 
egyrészt egy délkelet-európai semleges zóna létrehozására tett javaslatot, másrészt 
a térséget gazdasági tekintetben az Eurázsiai Unióhoz közelítette volna.26 A nyilatko-
zat aláíróihoz nem csatlakozott a két fő kormánypárt, és a katonai együttműködés 
tekintetében a Nyugathoz közeledő trend volt tapasztalható, amely a NATO-tagálla-
mokkal folytatott hadgyakorlatok számában is megnyilvánult – bár a helyi sajtóban 
jóval kisebb hangot kapott.

Új államFő – keletre vagy nyugatra?

Idén, április 2-án újra elnököt választottak Szerbiában. A kormánypártok jelölési 
folyamatát különösen nagy nemzetközi figyelem övezte, mivel a győztes jelölt 
az ő soraikból volt várható. A Szerb Haladó Párt részéről az oroszpárti államfő, 

Tomislav Nikolić újrajelölése és a nyugatiasabb miniszterelnök, Aleksandar Vučić 
indítása jöhetett szóba. Végül az utóbbi jelölése mellett döntöttek, aki mögé vala-
mennyi kormánypárt felsorakozott.

A kormányfő a kampányidőszakban Szerbia valamennyi kiemelt partnerével 
egyeztetéseket folytatott, de szimbolikáját tekintve a választások előtti berlini és 
moszkvai látogatása bírt a legnagyobb jelentőséggel, hiszen így mind az EU-, mind 
a Moszkva-párti szavazókat meg tudta szólítani, illetve a nemzetközi partnereket is 
biztosíthatta a jövőbeli kooperációról. A csupán néhány nappal a választások előtt 
(utolsó külföldi útjaként) tett moszkvai látogatásán ráadásul a katonai együttműkö-
dés erősítéséről és harci járművek átvételéről is tárgyaltak,27 amivel talán némileg 
kompenzálhatta a korábbi nyugatiasabb politikáját.

Vučić a választásoknak már az első fordulójában elsöprő győzelmet aratott, 
amit valamennyi nemzetközi partnere örömmel fogadott. Angela Merkel német 
kancellár, Johannes Hahn bővítési tárgyalásokért felelős európai biztos és Vlagyi-
mir Putyin orosz elnök is azonnal gratulált az újonnan megválasztott államfőnek. 
De ki mit vár tőle, és mennyiben hozhat változást a kormányfővé választása?

Míg az EU, az USA és Németország elsődleges elvárása, hogy Szerbia tovább-
ra is az európai integrációt támogassa, járuljon hozzá a regionális együttműködés 
erősítéséhez, és lazítsa a Moszkvához fűző szálait, addig Oroszország a saját 

26 B92.net, 2016.
27 Vasovic és Sekularac, 2017.
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pozíciói erősítésének a lehetőségére számít, valamint arra törekszik majd, hogy las-
sítsa Szerbia európai integrációját.

Ez utóbbi tekintetében nincs nehéz dolga Moszkvának, ugyanis az integrációs 
folyamat látványosan lelassult a Nyugat-Balkánon, s ennek politikai következmé-
nyei már meg is jelentek a térségben. Szerbia gazdasági szempontból továbbra is 
gyengén teljesít, és különösen a fiatalok körében nagyon magas (40 százalék feletti) 
a munkanélküliségi ráta. Nem véletlen, hogy Vučić egyik kiemelt törekvése a nagy-
méretű, infrastrukturális beruházások bevonzása az országba – függetlenül attól, 
hogy nyugati vagy keleti befektetőkről van-e szó –, amelyektől Szerbia gazdasági 
pozíciójának az erősödését várja.

Az integrációs folyamat hitelének romlása pedig a közhangulatra is kihatással 
van. A Belgrade Center for Security Policy által az elnökválasztás előtt készített fel-
mérés szerint még mindig többen vannak a csatlakozás mellett, mint ellene, de a 
2009. decemberi 67 százalékos támogatás helyett már csak 43 százalékosról be-
szélhetünk.28 Oroszországot a szerbek többsége hazájuk biztonsága tekintetében 
értékeli pozitívan, és alapvetően (48%) elégedettek az együttműködés szintjével, bár 
23 százalék a politikai kooperáció további erősítését szorgalmazza. A lakosság 32 
százaléka pedig úgy véli, Szerbiának az Eurázsiai Unióhoz is csatlakoznia kellene.29

Az államfővé választott Vučić helyett Ana Branbić ült a miniszterelnöki székbe, 
aki a beiktatását követően megerősítette, hogy továbbra is az európai integrá-
ció marad a fő stratégiai irány, de mellette továbbra is nagy figyelmet szentelnek 
Moszkvának, így – amint arra számítani is lehetett – a külpolitika terén nem várható 
lényegi hangsúlyeltolódás.

konklÚzió

Az elmúlt évek eseményei és a szerb külpolitikai lépések arra engednek követ-
keztetni, hogy nem várható változás Belgrád hintapolitikájában, s ezt már a 
választásokat követő események is igazolták.

Az elnökválasztási kampány után sok negatív cikk jelent meg a Gazpromnak 
a NIS-szel kapcsolatos tevékenységéről. Ennek ellenére 2017. június elején meg-
állapodás született a Banatski Dvor-i tároló kapacitásának 750 millió köbméterre 
történő bővítéséről.30 Ugyanakkor államfőként Vučić továbbra is az európai integrá-
ciót jelölte meg első számú külpolitikai prioritásként, és államfői szintre emelték a 
Belgrád–Pristina-dialógust is.31

28 Popović és Stojanović Gajić, 2017, 29. o.
29 Uo., 20–22. o.
30 Srbijagas, 2017.
31 Ezt a lépést a koszovói választások eredményeként kialakult politikai helyzet is szükségessé 

tette, mivel nem volt kizárható, hogy olyan miniszterelnököt választanak meg, akivel nem tud-
nák folytatni az egyeztetéseket.
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A hintapolitika folytatását egyrészt a 2000-es évekbeli fejlemények kény-
szerítik ki, másrészt pedig – még ha a Nyugat és Oroszország viszonya meg is 
romlott – Belgrád nem engedheti meg magának, hogy a jelen gazdasági és bel-
politikai helyzetben egyik vagy másik felet durván kiszorítsa a partnerei közül. Az 
Európai Unió és az Egyesült Államok csak korlátozott lépésekre hajlandó Szerbia és 
a többi nyugat-balkáni ország „hűségének megtartása” érdekében, s emiatt nem-
csak Oroszország, de más nemzetközi szereplők (pl. Kína és az arab országok) is 
nagyobb mozgástérhez jutnak.

Ezekre az új szereplőkre kisebb-nagyobb mértékű kockázati tényezőként 
tekintenek a nyugati partnerek, ami tovább erősíti majd a térséggel szembeni 
biztonságpolitikai megfontolásokat. Ezt a helyzetet pedig előreláthatólag az alku-
pozícióik javítására igyekeznek felhasználni majd a térség országai, így Szerbia is. 
A biztonságpolitikai szempontok mellett kiemelt figyelem fogja övezni a térségbe 
érkező külföldi befektetések alakulását is, különösen a stratégiai jellegű fejlesztési 
projekteket. Aleksandar Vučić számára a népszerűség megőrzésének egyik alapve-
tő feltétele a nagy fejlesztési projektek prezentálása lesz, amivel ha csak átmenetileg 
is, de eredményeket tud felmutatni a szavazóinak, és e tekintetben nem várható, 
hogy nyugati kérésre feladná az orosz vagy más (elsősorban kínai) lehetőségeket.
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