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Összefoglalás: A 2016-os kormányválságot követően Horvátországban a mérsékelt 
retorikát felvállaló Andrej Plenković lett a legnépszerűbb párt, a Horvát Demokra-
tikus Közösség vezetője, majd az előrehozott választások után a miniszterelnök. 
Személyéhez komoly reményeket fűztek: a horvát gazdaság megerősítésének a 
folytatását, a túlzottdeficit-eljárás alól való kikerülést, az elmaradt reformok kivi-
telezését, a szomszédokkal való kapcsolatok rendezését – hogy csak néhányat 
említsünk a sok közül. A biztató kezdet után újabb belpolitikai válsághelyzet alakult 
ki 2017 márciusában, amikor a horvát gazdaság egyik meghatározó szereplője, az 
Agrokor a csőd elkerülése érdekében a kormányhoz fordult segítségért. A belpolitikai 
helyzet kihatott a külpolitikára is. Zágráb valamennyi szomszédjával konfrontációba 
került. E fejlemények hátterét és körülményeit vizsgálja az alábbi elemzés.

Abstract: After the 2016 government crisis in Croatia, a more moderate politician, 
Andrej Plenković became the leader of the most popular party, the Croatian 
Democratic Union and the prime minister after the snap parliamentary election. Lots 
of expectations were articulated towards him: the continuation of strengthening the 
Croatian economy, getting out from the excessive deficit procedure, implementation 
of long stalled reforms, normalization of relations with neighbouring countries, and 
the list could be continued. After a promising start, however, a new political crisis 
situation emerged in March 2017 when one of the biggest actors of the Croatian 
economy, Agrokor asked for the government’s help in order to avoid bankruptcy. The 
domestic political situation had an impact on foreign policy, in which the number 
of confrontation lines started to raise. This paper aims to examine the current 
developments’ background and circumstances.

Bizonytalan Belpolitikai környezet

Horvátországban a 2015. szeptemberi választások óta bizonytalan a belpo-
litikai helyzet, ami kihatással van a külkapcsolatokra is. A választásokon 
győztes Horvát Demokratikus Közösség (Hrvatska demokratska zajednica, 

HDZ) gyenge lábakon álló koalíciós kormányai rövid időn belül a pártok és a politi-
kusok csatározásainak estek áldozatul.

A választásokat követően csak hosszas tárgyalások eredményeként alakult 
meg – a pártonkívüli Tihomir Orešković vezetésével – a kormány. A HDZ koalíciós 
partnere a Híd Függetlenek Listája (Most Nezavisnih Lista, MOST) lett, amely 
meglepő sikert aratott, így „királycsináló” pozícióba került, s számos, a hagyományos 
politikai elit befolyását csorbító intézkedést tervezett. A kormánypártok közötti, 
illetve a HDZ-n belüli feszültségek végül 2016 tavaszára odáig fajultak, hogy a 
kormányfő lemondásra kérte a két helyettesét, a MOST elnökét, Božo Petrovot 
és a HDZ-ét, Tomislav Karamarkót. A pártok erre a kormányfővel szembeni 
bizalmatlansági indítvánnyal reagáltak, s az a kormányfő lemondásához és újabb 
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előrehozott választások kiírásához vezetett (erről bővebben egy korábbi KKI-
elemzésben írtunk).

A kormányválság eredményeként a HDZ akkori elnökét is leváltották. Tomislav 
Karamarkót többek között a Mollal kapcsolatos tanácsadói ügyében találták a tiszt-
ségével összeférhetetlennek. Emiatt először lemondott a miniszterelnök-helyettesi 
pozíciójáról. A kormány bukását követően azonban még kísérletet akart tenni egy 
újabb parlamenti többség kialakítására, de akkor már láthatóan nem élvezte a pártja 
támogatását, amely inkább az előrehozott választások kiírása mellett tette le a vok-
sát. A rendkívül demagóg és sokszor nacionalista retorikát alkalmazó Karamarkóval 
szemben Andrej Plenkovićot választották meg a HDZ élére. Plenković európai par-
lamenti képviselőként és gyakorlott diplomataként otthonosan mozgott az európai 
és a nemzetközi fórumokon, és jó kapcsolatokat ápolt a nyugati partnerekkel. 
Elődjénél jóval mérsékeltebb üzeneteket fogalmazott meg, amelyekkel sikerült is 
megszólítania a politikai spektrum közepére húzó, a túlegyszerűsített szlogenekből 
kiábrándult HDZ-szavazókat. Ugyanakkor a párt elnökségét nem alakították át, és 
csak óvatos változtatások történtek. Ilyen volt, többek között, hogy nem koalícióban, 
hanem önállóan indították a pártot a választáson – ami egyben a szélsőjobb felé 
húzó pártoktól, például a Horvát Jogpárttól (Hrvatske stranka prava, HSP) való el-
határolódást is jelentette.

A 2016. szeptemberi választásokon az ellenzékben lévő szociáldemokraták nem 
tudtak előnyt kovácsolni a kormány bukásából, sőt a HDZ még az előnyét is képes 
volt növelni a baloldali riválisával szemben. Ugyanakkor az önálló kormányalakítás-
hoz szükséges mandátumszámmal továbbra sem rendelkezett a párt, így ismét 
koalícióra kellett lépnie a MOST-tal. A kisebbségi képviselők bevonásával végül 
91 támogató mandátumot tudott a HDZ elnöke összegyűjteni. Az államfő meg is 
adta a nekik a kormányalakítás lehetőségét. A miniszterelnök a pártelnök, Andrej 
Plenković lett.

A Szábor már 2016. október 19-én meg is választotta a kormány tagjait, ami 
egyrészt azt jelezte, hogy az új HDZ-elnökkel könnyebben szót értettek a partnerek, 
másrészt pedig, hogy a HDZ tárgyalási pozíciója is javult. Azonban a kormány-
pártok közötti együttműködés ismételten elbukott, amikor 2017. március elején a 
horvát gazdaság egyik kiemelkedő szereplője, az Agrokor csőd közeli állapotot 
jelentett. A MOST – az ellenzéki pártokhoz hasonlóan – ugyanis kérdőre akarta 
vonni a cégben korábban, a HDZ 2011-es vereségét követően stratégiai igazga-
tóként dolgozó pénzügyminisztert, Zdravko Marićot, akinek a felelősségi körébe 
tartoztak többek között a cég nemzetközi pénzügyi kapcsolatai és a befektetései 
is. Mivel a MOST tagjai nem támogatták Marićot az ellene indított bizalmatlansági 
szavazáson, a miniszterelnök megvált kormányának MOST-tagjaitól, és felbomlott 
a koalíció. Elsőként a belügyminisztert, Vlaho Orepićet, az igazságügyi minisztert, 
Ante Šprljét, valamint a környezetvédelemért és energiaügyekért felelős minisztert, 
Slaven Dobrovićot mondatta le. Végül eltávolította a kabinetből a közigazgatási mi-
niszteri és miniszterelnök-helyettesi posztot betöltő Ivan Kovačićot is.

http://kki.hu/assets/upload/22_KKI-elemzes_HRV_Orosz_20160706.pdf
http://kki.hu/assets/upload/22_KKI-elemzes_HRV_Orosz_20160706.pdf
http://www.balkaninsight.com/en/article/croatia-vice-pm-found-in-conflict-of-interest-06-15-2016
https://www.total-croatia-news.com/item/13110-andrej-plenkovic-elected-as-hdz-president
http://www.intellinews.com/croatia-s-hdz-to-ditch-patriotic-coalition-and-stand-alone-in-september-election-102837/
https://seenews.com/news/croatias-pm-urges-dismissal-of-3-most-cabinet-ministers-566742
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Plenkovićnak két lehetősége volt: vagy belemegy egy újabb előrehozott parla-
menti választás kiírásába, vagy más pártok bevonásával ismét parlamenti többséget 
hoz létre. Az előbbi aligha eredményezte volna a HDZ pozíciójának a megerősödé-
sét, így az utóbbi megoldást választotta a kormányfő. A parlamenti többség ismételt 
kialakítását azonban megnehezítették a májusi önkormányzati választások, mivel 
valamennyi párt tartott attól, hogy milyen hatásai lesznek a koalícióalkotásnak a 
népszerűségükre.

A májusi első fordulón a HDZ megőrizte az előnyét, de a nagyobb városokban 
gyengén szerepelt. Ráadásul a belső megosztottsága is nyilvánvalóvá vált, amikor 
a szélsőjobb felé húzó szárnya külön jelöltet, egy függetlent indított Zágrábban. 
A HDZ számára két párt jöhetett szóba lehetséges partnerként: a Horvát Paraszt-
párt (Hrvatska seljačka stranka, HSS) és a Horvát Néppárt – Liberális Demokraták 
(Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati, HNS).

A HDZ korábbi tradicionális partnere, a HSS az előző parlamenti választásokon 
átpártolt a szociáldemokratákhoz, emiatt a tárgyalások újrafelvétele kényes kérdés 
volt a kormánypárt számára. A HSS szempontjából sem volt feltétlenül kívánatos a 
koalíció, mivel nem szenvedett komoly népszerűség-veszteséget az említett politi-
kai oldalváltás miatt, továbbá a párt vezetése az előrehozott parlamenti választás 
ötletével szimpatizált. A liberálisok felé történő nyitás lehetősége jelentősen meg-
osztotta a HDZ-t, ezért félő volt, hogy a már meglévő törésvonalak csak tovább 
erősödnek. Hasonlóan megosztó gondolat volt a HDZ-vel kötendő koalíció a HNS-
en belül is. Az önkormányzati választások második fordulója előtt a liberálisok el is 
zárkóztak a koalícióalkotás lehetőségétől. A választásokat követően azonban mégis 
igent mondtak a koalícióra, ami a párton belül töréshez vezetett, így a kilencből 
csak öt képviselőjüket állíthatta maga mellé a HDZ. Mindazonáltal Plenkovićnak si-
került újabb parlamenti többséget elérnie, így az előrehozott választások lekerültek 
a napirendről. A júniusi megállapodás értelmében a HNS két miniszteri és egy mi-
niszterelnök-helyettesi pozícióhoz jutott az átalakított kormányban.

A koalícióalkotás ugyanakkor nem hagyta érintetlenül a HDZ-t sem. Lemondott 
pozíciójáról a külügyminiszter, Davor Ivo Stier is, aki azzal indokolta a lépését, hogy 
inkább a párt belső ügyeivel kíván foglalkozni. A helyét a korábban államtitkári po-
zíciót betöltő Marija Pejčinović Burić vette át. Két, szélsőjobbhoz húzó parlamenti 
képviselője (Zlatko Hasanbegović és Bruna Esih) viszont kivált a HDZ frakciójából, 
és nem támogatta az új kormány megalakulását – amiért a miniszterelnök éles 
kritikával illette őket.

A közel sem egyszerű belpolitikai helyzet ellenére a horvát gazdaságban bein-
dult növekedési folyamat fennmaradt, sőt a vártnál pozitívabban alakult. Az Európai 
Bizottság (EB) tavaszi gazdasági előrejelzése szerint a fogyasztás bővülésének és 
a turizmus rekordteljesítményének, továbbá az uniós források növekvő mértékű 
felhasználásának köszönhetően a horvát gazdasági növekedés továbbra is 2,9 szá-
zalék körül várható, amit 2018-ban némi visszaesés (2,6 százalék körüli növekedés) 
követhet. A költségvetési deficitet – meglepő módon – sikerült 0,8 százalékra visz-
szaszorítani, ennek köszönhetően Horvátország kikerülhetett a túlzottdeficit-eljárás 

https://www.total-croatia-news.com/politics/19148-local-elections-good-news-for-some-bad-news-for-many
https://seenews.com/news/croatias-conservative-hdz-liberal-hns-agree-coalition-cabinet-571656
https://seenews.com/news/croatias-conservative-hdz-liberal-hns-agree-coalition-cabinet-571656
https://www.total-croatia-news.com/politics/19637-foreign-minister-stier-resigns
https://www.total-croatia-news.com/politics/19637-foreign-minister-stier-resigns
http://vijesti.hrt.hr/392195/plenkovic-cijenim-politicku-odgovornost-koju-je-preuzeo-hns
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecfin_forecast_spring_110517_hr_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecfin_forecast_spring_110517_hr_en.pdf
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alól. Az államadósság mértéke is tovább csökkent ebben az időszakban. Az azon-
ban az EB prognózisában is szerepelt, hogy a pozitív trendekre kockázatot jelent 
az Agrokor körüli bizonytalanság. A munkanélküliségi ráta 11,7 százalékos szintre 
csökkent ugyan, ám a csökkenés részben a munkaerő nagyságának a csökkené-
séből fakad – például az elvándorlás következményeként.

Az 1. táblázat adatainak az összehasonlításából kitűnik, hogy Horvátország 
különösen a költségvetési hiány visszaszorításában jeleskedett, és a gazdasági 
növekedés és az államadósság tekintetében is közeledik az uniós átlaghoz, illetve 
annál minimálisan jobban teljesít. Ugyanakkor a munkanélküliség szempontjából 
jelentősebb a lemaradása mind az EU-val, mind Magyarországgal szemben.

1. táblázat
A gazdasági mutatók összehasonlítása (2016)

  Horvátország Magyarország EU28 
átlaga

Gazdasági növekedés
(%; 2017. februári adat, az 
előző év hasonló időszakához 
mérten)

0,8 0,9 0,7

Államadósság
(éves; %; 2016) 84,2 74,1 83,5

Költségvetési hiány
(GDP %-ában; 2016) -0,8 -1,8 -1,7

Munkanélküliségi ráta
(%; 2017. július) 10,9 4,3 7,7

A gazdaság helyzetének fokozatos javulása ellenére a horvát társadalom egyre 
inkább elégedetlen a politikai helyzettel, amit a közvélemény-kutatások is tük-
röznek. A Promocija Plus felmérése szerint a válaszadók legnagyobb része, 23,3 
százaléka a „senki” kategóriát jelölte be a legnépszerűbb politikusra vonatkozó kér-
désnél. A második legtöbb szavazatot (15,8%) az államfő, Kolinda Grabar-Kitarović 
kapta, míg a miniszterelnök csak a harmadik legtöbbet (11,2%). Ezzel szemben a 
legnépszerűtlenebb politikusok között őt jelölték meg a legtöbben (19%) az első 
helyen. A válaszadók 73 százaléka úgy vélte, rossz irányba tartanak a dolgok az 
országban, és a HDZ támogatottsága is 34 százalékra esett vissza. Ilyen körülmé-
nyek között nem meglepő, hogy a használaton kívüli ingatlanokra vonatkozó adó 
bevezetését ismételten elodázta a kormány, attól tartva, hogy az számára további 
népszerűségvesztéssel járna. Az ehhez hasonló lépések azonban rövid távon az 
Európai Bizottsággal fognak konfliktusokat okozni.

A komplikált belpolitikai helyzetet a már említett Agrokor-ügy, illetve a szeren-
csétlen időben jelentkező külpolitikai konfliktusok is tovább bonyolították, amik 
nemzetközi szinten is rontottak a horvát kormány megítélésén.

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/economy/desktop/index.html
http://glashrvatske.hrt.hr/en/news/politics/noone-is-croatias-most-popular-politician-in-latest-political-survey/
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az agrokor-ügy és annak nemzetközi vonatkozásai

Az Agrokor Group a horvát gazdaság egyik kiemelkedő szereplője. Az élelmi-
szer- és italgyártással, valamint azok kereskedelmével foglalkozó cégcsoport 
Horvátország egyik legnagyobb, magántulajdonban lévő vállalata. Csak 

Horvátországban 40 ezer embert foglalkoztat, és 6,5 milliárd eurós bevétele révén 
16 százalékkal járult hozzá 2015-ben az ország GDP-jéhez. Az Agrokor emellett 
regionális szinten is jelentős cégcsoportnak számít, és a környező országokban 
(Szlovéniában, Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában) szintén jelentős mértékben 
járul hozzá a foglalkoztatáshoz.

2017 márciusától arról kezdtek terjedni a hírek, hogy az Agrokor vezetése (az 
akkori elnök Ivica Todorić volt) titkos egyeztetéseket folytat a kormánnyal a cég 
romló pénzügyi helyzete miatt. Az is ismert lett, hogy a vállalatcsoport több mint 1,3 
milliárd eurós tartozást halmozott fel két, orosz állami tulajdonban lévő bankkal, a 
Sberbankkal és a VTB Bankkal szemben. Az előbbivel 2014-ben kötött megállapo-
dást egy 600 millió euró értékű szindikált hitelről, majd további hiteleket is igényelt a 
két banktól. A cég csődje mind a horvát, mind a régió gazdasági stabilitása szem-
pontjából negatív következményekkel járhatott volna, ezért a horvát és a térségbeli 
többi kormány is azonnal lépéseket tett a helyzet kezelésére.

Az első lépések egyikeként a horvát kormány igyekezett a saját felelősségi kö-
rébe vonni a cégcsoport helyzetének a rendezését. A parlament 2017. április elején 
elfogadta a Horvátország számára rendszerszintű fontossággal bíró vállalatok 
rendkívüli igazgatási procedúrájára vonatkozó törvényt, amit Lex Agrokornak is ne-
veztek, tekintettel arra, hogy más vállalatra nem voltak érvényesek azok a feltételek, 
amelyeket a törvényben lefektettek (pl. átlagosan 5000 felett van a foglalkoztatottak 
száma, a mérleg szerinti kötelezettségek pedig meghaladják a 7,5 milliárd kunát).  
A cég rendkívüli igazgatásával Ante Ramljakot bízták meg, míg az átszervezéssel 
kapcsolatos tanácsadásra az amerikai székhelyű AlixPartnerst kérték fel. A cél a 
vállalat működésének a stabilizálása annak érdekében, hogy ne érhesse kár a hor-
vát nemzetgazdaságot.

A másik lényeges lépés a cég pénzügyi helyzetének a rendezése volt, amihez 
mindenképp újabb kölcsönökre volt szükség, hogy elkerülhetővé váljon a csődel-
járás. Először az Agrokor, a két orosz bank és a négy legnagyobb horvátországi 
pénzintézet kötött csődegyezséget. Az oroszok nem kívántak újabb kölcsönöket 
nyújtani a cégnek, viszont a többiek megkezdték a tőkeinjekciót. Az utóbbiak mel-
lett több nemzetközi pénzintézet is bekapcsolódott, amelyek közül is kiemelkedik a 
Knighthead Capital Management nevű amerikai cég. Az egymást követő – 400, illet-
ve 480 millió eurós – csomagok lehetővé tették az Agrokor számára, hogy elkezdje 
a beszállítók és a családi gazdaságok felé fennálló tartozásainak a kifizetését. A cég 

http://www.balkaninsight.com/en/article/standstill-agreement-reached-between-croatian-agrokor-and-banks-03-31-2017-1
http://www.balkaninsight.com/en/article/standstill-agreement-reached-between-croatian-agrokor-and-banks-03-31-2017-1
http://www.balkaninsight.com/en/article/standstill-agreement-reached-between-croatian-agrokor-and-banks-03-31-2017-1
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_04_32_707.html
https://www.reuters.com/article/agrokor-restructuring/croatia-govt-nominates-head-of-agrokor-restructuring-process-idUSL8N1HH0OX
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refinanszírozása céljára szánt 480 millió eurós kölcsön erőteljes kritikát váltott ki 
az orosz bankok részéről, amelyek sérelmezték, hogy az új intézkedések révén az 
újabb hitelezőket hozzák pozíciókba. A két bank mindeközben arra törekedett, hogy 
a cégcsoport egyes részvénycsomagjaira jogi úton tegyen szert.

Az Agrokor-csoportnak a korábbi formájában történő fenntartására aligha lesz 
lehetőség. A cégnek az áruházláncai – a Konzum és a Mercator – egy részétől meg 
kell válnia, de valószínűleg a nem jövedelmező, alapvetően a cégcsoport tevékeny-
ségéhez nem köthető tulajdonokra is ez sors vár.

Amellett, hogy az Agrokor-ügynek lényeges regionális és horvát gazdasági 
hatásai lehetnek, annak a nemzetközi politikai vonatkozásaira is érdemes egy pil-
lantást vetni. Noha alapvetően piaci alapon kötött megállapodásokon nyugodtak 
az Agrokor és az orosz bankok közti tranzakciók, a cég nemzetgazdasági jelen-
tősége miatt hamar megjelentek azok az aggodalmak, amelyek az orosz bankok 
révén Moszkva politikai befolyásának a lehetséges térnyerését latolgatták. Dagmar 
Skrpec a Foreign Affairs oldalán megjelent online cikkében kifejezetten arra hívta 
fel a figyelmet, hogy milyen lényeges lépés volt a horvát kormányzat részéről, hogy 
nem fogadta el az orosz bankoknak azt a felajánlását, hogy az adósság egy részét 
a társaságban való részesedésükkel váltsa ki, mivel ezzel ellenállt az oroszok egyik, 
a délkelet-európai régióban megfigyelhető befolyásszerzési törekvésének. Mindezt 
valóban alátámasztani látszanak az előzőkben bemutatott lépések, illetve a helyzet 
kezelésében erőteljes szerepet játszó amerikai szereplők meghívása is.

Az Agrokor regionális jelentősége miatt a horvát kormányzati lépéseket a 
szomszédos országok is nyomon fogják követni, és a lehetőségekhez képest mini-
malizálni próbálják majd a saját gazdaságukat érő károkat. Szlovénia egy speciális 
törvénnyel máris igyekezett védelem alá helyezni a komoly piaci részesedéssel 
bíró Mercator üzletláncot, amely az egyik legnagyobb foglalkoztató az országban 
(a beszállító hálózattal együtt nagyjából 100.000 embert érint), és még 2015-ben 
vásárolta fel az Agrokor. Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában 7000, illetve 4000 
ember munkahelyét biztosítják az Agrokorhoz kötődő kereskedelmi cégek. Ezek 
nem kiemelkedő számok, ugyanakkor minkét ország komoly munkaerőpiaci prob-
lémákkal küzd, így ennyi munkahely kiesése is komoly károkat okozna. Éppen ezért 
a szomszédos országok is érdekeltek a cég megmentésében, illetve az átszervezés 
gazdasági veszteségeinek a minimalizálásában. A szerb kereskedelmi miniszter 
egészen odáig ment, hogy áprilisban – Horvátország kivételével – valamennyi érin-
tett ország gazdasági miniszterét összehívta egy találkozóra, hogy összehangolt 
lépéseket tehessenek az ügyben.

https://www.total-croatia-news.com/business/20076-sberbank-calls-on-croatian-banks-to-boycott-agrokor
https://www.total-croatia-news.com/business/20076-sberbank-calls-on-croatian-banks-to-boycott-agrokor
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-02/the-summer-that-would-save-a-balkan-retail-giant-may-never-come
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-02/the-summer-that-would-save-a-balkan-retail-giant-may-never-come
https://www.foreignaffairs.com/articles/croatia/2017-07-25/croatia-russia-and-balkan-great-game
https://www.foreignaffairs.com/articles/croatia/2017-07-25/croatia-russia-and-balkan-great-game
https://financialobserver.eu/cse-and-cis/agrokor-or-the-giant-in-the-balkans/
https://www.balkaninsight.com/en/article/serbian-minister-to-organize-meeting-on-agrokor-without-croatia-04-18-2017
https://www.balkaninsight.com/en/article/serbian-minister-to-organize-meeting-on-agrokor-without-croatia-04-18-2017
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az egyesült államok és oroszország között

Horvátország a délkelet-európai régióban azon kevés államok egyike, ahol 
az orosz kapcsolat és befolyás limitált szerepet játszik. Az erőteljes nyugati 
és amerikai orientáció a mostani vezetésre is jellemző, ami többek között 

az amerikai kezdeményezések támogatásában is megnyilvánul – amit részben az 
USA-hoz kötődő horvát gazdasági/energiapolitikai érdekek is motiválnak.

A horvátországi Krk szigetére tervezett LNG-terminál sikeressége is nagymér-
tékben az amerikai beszállítóktól függ. A terminált valamennyi nyugati szövetséges 
fontosnak tartja a tekintetben, hogy Európában az energiaszállítást diverzifikálni, az 
erőteljes orosz dominanciát pedig ellensúlyozni lehessen. Zágráb meg is kapta az 
erre a célra szánt uniós támogatás első részét (747 ezer eurót), ugyanakkor az ame-
rikai politikai támogatást még nem követték komolyabb beruházási lépések vagy 
szerződéskötések, amelyek garantálnák a projekt sikerességét.

A horvát államfő, Kolinda Grabar-Kitarović komoly szerepet játszik az amerikai 
orientáció képviseletében. Egyrészt lelkes támogatója és képviselője az LNG-terminál 
ügyének, másrészt felkarolta az USA által is támogatott „Három tenger kezdemé-
nyezést” (Three Seas Initiative). Ez utóbbi első találkozóját Dubrovnikban tartották, 
2016 augusztusában, s szintén kiemelt projektként kezeli az LNG-terminált, illetve 
az észak–déli közlekedési folyosó fejlesztését. A kezdeményezést többen amiatt 
kritizálták, hogy az esetleg megbontja az EU egységét. Egyes horvát EP-képviselők 
szerint pedig mindez eltávolítja Horvátországot az uniós szövetségeseitől.

Horvátország a védelmi együttműködés terén is igyekszik szorosabbra fűzni a 
kapcsolatait az Egyesült Államokkal, s ezt a Mike Pence amerikai alelnökkel való 
találkozón is megerősítette a horvát miniszterelnök. Plenković határozottan támo-
gatja az Oroszországgal szembeni fellépést. Különösen az ukrajnai konfliktus során 
állt ki többször is Kijev mellett, illetve ajánlotta fel országának a konfliktuskeze-
lésben szerzett tapasztalatait – amit Moszkva bírálattal fogadott. Részben ennek 
következtében, másrészt pedig annak, hogy Horvátország is gazdasági szankci-
ókat alkalmaz Oroszországgal szemben, tovább romlott a horvát–orosz viszony. 
Moszkva lemondta a közös gazdasági fórumot is. A kapcsolatok javításárat célozta 
a horvát államfő október 18-i, Szocsiban megtartott találkozója az orosz elnökkel, 
Vlagyimir Putyinnal. A hírek szerint azonban Kolinda Grabar-Kitarović hamarosan 
Washingtonba is elutazik.

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/6.5.1-0014-hr-s-m-16_action_fiche_gas.pdf
https://www.total-croatia-news.com/politics/20560-the-economist-germany-angry-with-croatia-due-to-the-three-seas-initiative
https://www.unian.info/economics/1652057-russia-cancels-economic-forum-with-croatia-holding-grudge-for-plenkovic-kyiv-visit.html
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ismételten fellángoló konfliktusok

Horvátország és Szlovénia 2009 novemberében állapodott meg arról, hogy 
a hágai székhelyű Állandó Választottbírósághoz fordulnak, mivel a bilate-
rális tárgyalások nem vezettek eredményre, és Szlovénia emiatt blokkolta 

Horvátország uniós csatlakozási folyamatát. Az eljárás 2012-ben el is kezdődött, 
de 2015-ben fény derült arra, hogy az eljárásban résztvevő szlovén bíró (Jernej 
Sekolec) rendszeresen egyeztetett a szlovén külügyminisztérium egyik munkatár-
sával (Simona Drenik). Ezért Zágráb a szábor egybehangzó döntése értelmében 
egyoldalúan kilépett a folyamatból, és azt javasolta, hogy más fórumon döntsenek 
a kérdésről. Azonban Sekolec és Drenik menesztése után az eljárást nem szüntet-
ték meg, és 2017. június 29-én a bíróság nyilvánosságra is hozta a döntését. Az, 
noha valamennyi kedvezményt adott Szlovéniának, közel sem teljesítette Ljubljana 
valamennyi követelését. Így például továbbra sem kapja meg a Piráni-öböl teljes 
területét, és így csak egy, a horvát felségvizeken áthaladó folyosón, ún. keresztező 
területen (angolul: juncture area) keresztül juthat ki a nemzetközi vizekre.

Horvátország azonban megtagadta a döntés végrehajtását, mondván, az eljá-
rási szabályokat súlyosan megsértették, és emiatt bilaterális fórumon kell rendezni 
a kérdést. Ljubljana viszont azzal vádolja Zágrábot, hogy az nem hajlandó eleget 
tenni a választottbírósági kötelező döntésnek, és ezzel megsérti a nemzetközi jogot 
és a jogállamiság eszméjét. Továbbá azzal érvel, hogy Zágráb a magatartásával 
rossz példát mutat a Nyugat-Balkán országainak, amelyek között számos olyan 
nehezen megoldható bilaterális vita folyik, amelyekről nemzetközi fórum dönthet a 
későbbiekben. Szlovénia az Európai Bizottságot is igyekezett erről meggyőzni. Az 
EB elnöke, Jean-Claude Juncker még 2017. márciusban azon reményének adott 
hangot, hogy a felek elfogadják és végrehajtják majd a bírósági döntést. Az ak-
kor még a horvát külügyminiszteri posztot betöltő Davor Ivo Stier élesen kritizálta 
Juncker nyilatkozatát: kijelentette, hogy az ügy nem tartozik az Európai Bizottság 
kompetenciájába. Hasonló nyilatkozatot tett Plenković miniszterelnök is júliusban, 
a döntés megszületése után. A határvita miatt a tárgyalások is elakadtak a felek 
között. Ennek következtében Szlovénia ismét a vétózás eszközéhez nyúlt. Ahogy az 
uniós csatlakozást is blokkolta egy ideig, úgy a horvát OECD-csatlakozást is meg-
vétózta Ljubljana.

Hasonló lépésre szánta el magát Magyarország is, miután kiújult a Mol vezetője 
körüli vita, és megint nem sikerült lezárni az INA-val kapcsolatos ügyeket. 
A határvita kapcsán hosszan elhúzódó patthelyzetre lehet számítani, mivel látha-
tóan nincs a felekben hajlandóság az álláspontjuk feladására vagy lazítására. Az 
INA-val kapcsolatos helyzet kezelését a horvát kormány gyenge belpolitikai hely-
zete mellett már az Agrokor körüli nehézségek is gátolják, pedig 2017 elején még 
kifejezetten ígéretesnek tűnő egyeztetések zajlottak, és lezárhatónak tetszett az 

https://pcacases.com/web/sendAttach/2172
https://www.total-croatia-news.com/politics/17270-european-commission-explains-position-on-croatian-slovenian-border-dispute
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évek óta húzódó vita. A 2017. május 15-én megtartott horvát–magyar diplomáciai 
fórumon Mate Granić, a horvát államfő tanácsadója is úgy beszélt az INA-ügyről, 
mint ami lényegében megoldódott, és így nincs több komoly vita Magyarország és 
Horvátország között.

Mindeközben a horvát agrárügyi miniszter, Tomislav Tolušić – konzultáció 
nélkül – importszigorításokat vezetett be a nem uniós országokból érkező mező-
gazdasági termékekre (gyümölcs, zöldség, gabona), ami a legsúlyosabban éppen 
a szomszédos országokat érintette. A szigorítás az egészségügyi vizsgálatok dí-
jának a drasztikus, 2200 százalékos emelését jelentette, ami egy, a szomszédos 
országokkal szembeni kereskedelmi háború kezdetét vetítette előre. A lépés majd-
nem a miniszter menesztéséhez vezetett, de végül a miniszterelnök csak a helyzet 
megoldására kérte őt. Macedónia, Szerbia, Montenegró és Bosznia-Hercegovina is 
ultimátumot intézett Horvátországhoz, amelyben követelték a lépés újragondolását, 
különben ők is hasonló intézkedéseket léptetnek életbe Zágrábbal szemben. A hor-
vát miniszter néhány napon belül visszavonta a döntést, és lecsökkentette a díjakat.

Szintén egy folyamatosan kiújuló vita forrása a Pelješac-félsziget északi végét a 
szárazfölddel összekötő híd, s így a bosznia-hercegovinai Neumot kikerülő út meg-
építése, amely révén a horvát kormány közvetlen összeköttetést kíván biztosítani 
Dubrovnik-Neretva megye és az ország Neumtól északra fekvő területei között. 
Az építési terveken az elmúlt években többször is módosítottak, hogy a szarajevói 
kéréseknek eleget tegyenek. (Például: a híd ne legyen akadálya egy kikötő meg-
építésének, illetve a Boszniából induló hajók nemzetközi vizekre való kijutásának.) 
Ugyanakkor a bosnyák fél továbbra is élesen kritizálja a horvát építkezést. Azonban 
a schengeni csatlakozásra történt hivatkozás, illetve az az érv, hogy a híd jelentősen 
megkönnyíti a horvátoknak az országon belüli közlekedését, elegendő volt ahhoz, 
hogy a projekt uniós támogatást is kapjon – erről 2017. júniusban született döntés. 
A kohéziós alapokból 357 millió euró jut erre a célra.

Bosznia-Hercegovina és Horvátország kapcsolatában további feszültséget 
generál az, ahogyan az utóbbi a boszniai horvátok jogait és érdekeit próbálja érvé-
nyesíteni és védeni. Többek között a Bosznia-Hercegovina további föderalizálására 
és decentralizációjára tett utalásaik felvetik a lehetőségét, hogy a horvát kormány 
és a HDZ képviselői egy harmadik, horvát entitás Bosznián belüli létrehozását tá-
mogatják. Mindezt ráadásul be is emelték az EU és Bosznia-Hercegovina közti 
kapcsolatokra vonatkozó tárgyalásokba is.

Végül, de nem utolsósorban, továbbra is rendezetlenek maradtak a Szerbiá-
val való kapcsolatok: az elmúlt években több bilaterális kérdésről (a kisebbségek 
parlamenti képviselete, határvita, a délszláv válság során elkövetett háborús bű-
nökkel kapcsolatos eljárások) újra és újra fellángolt a vita, amelynek a rendezését 
kezdetben többek között az uniós csatlakozási fejezetek megnyitásának a megaka-
dályozásával próbálta meg elérni Zágráb.

https://www.total-croatia-news.com/politics/21076-agriculture-minister-under-fire-for-import-restrictions
https://euobserver.com/beyond-brussels/129534
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/06/06-07-2017-commission-approves-eu-financing-of-the-peljesac-bridge-in-croatia
http://www.voxeurop.eu/en/2017/bosnia-herzegovina-5120772
http://www.voxeurop.eu/en/2017/bosnia-herzegovina-5120772
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Hova vezetHet ez a külpolitika?

érdekérvényesítés vagy elszigetelődés

Miközben a horvát kormányfőnek egy rendkívül bizonytalan belpolitikai 
helyzetben kell lavíroznia, a külkapcsolatokban is számos kihívással kerül 
szembe. Ezek egy része egyszerűen időben erre a nehéz időszakra esett 

(pl. a határvitával kapcsolatos bírósági döntés megszületése vagy a Pelješac híd 
megépítésének folytatása), míg más esetekben a nemzetközi körülményeknek az 
Agrokor helyzete miatti változása, valamint a hosszabb távú stratégiai célok (pl. 
energiapolitika) érvényesítése eredményezett kényes külpolitikai szituációkat. Mind-
emellett némi radikalizálódás is megfigyelhető az általános kommunikációban és a 
nemzeti érdekképviseletben is.

A külkapcsolatok alakulása szempontjából az egyik legnehezebb kihívásnak a 
regionális és az európai uniós kapcsolatok egyensúlyban tartása ígérkezik. Ugyan-
is Horvátország elsődlegesen ebbe a kapcsolatrendszerbe van beágyazódva, ami 
közvetlen hatással bír a gazdasági és társadalmi helyzetére is. Az e kapcsolatrend-
szeren belüli konfliktusoknak a megszaporodása, a „bajkeverő” imázs erősödése 
a partnerek diplomáciai nyomásgyakorlását vonhatja maga után, ami könnyen 
kontraproduktívvá válhat, és egyéb területeken a horvát érdekérvényesítési képes-
séget gyengítheti.

Horvátország az Amerikai Egyesült Államok támogatását élvezi, ugyanakkor 
annak a keretei is korlátozottak, mivel bizonyos területeken – így az energiapiaci 
kérdésekben is – az amerikai piaci szereplők preferenciái a meghatározóak. 
A gazdasági szereplőkkel (pl. Mol) szembeni magatartása pedig kihathat a befek-
tetői hangulatra is. A Moszkvával szembeni rezisztencia erősítésében láthatóan 
partner az USA, de a horvát vezetésnek azzal is számolnia kell, hogy adott esetben 
az EU részéről az amerikaival ellentétes érdekek fogalmazódnak majd meg, ami 
mérlegelésre és egyensúlyozásra kényszerítheti Zágrábot.




