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Huszka Beáta                                Óvatos optimizmus Szerbiából

Újabb forduló belgrád és Pristina között

Alig egy hete, 2013. szeptember 8-án, a Belgrád–Pristina-dialógus újabb állomásá-
hoz érkezett, amellyel jelentősen nőttek Szerbia esélyei a csatlakozási tárgyalások 
2014. januári megnyitására. A 2011 márciusa óta tartó párbeszéd 16. forduló-

jában a két miniszterelnöknek egyes energia- és telekommunikációs ügyekben sikerült 
megegyeznie.

Az utóbbival kapcsolatos megállapodás értelmében Koszovó pályázhat már az önálló 
nemzetközi országhívókódra – ez +383 lesz, bár az oda vezető folyamat még évekig el-
tarthat. A Szerbiai Telekom (Telekom Srbija) 2015-ig tovább működhet a területén, ezután 
pedig indulhat a Koszovóban meghirdetendő nemzetközi tendereken. A szerb és a koszo-
vói mobilhálózat közötti hívásokra belföldi tarifák vonatkoznak majd.

Az energiamegállapodásról egyelőre annyi tudható, hogy a két fél energiaszolgáltatói 
kölcsönösen elismerik egymás koszovói működési engedélyét, és a pristinai székhelyű 
Elektrokosmet fogja az elektromosáram-ellátást biztosítani Koszovó egész területén, 
beszerzőként és szolgáltatóként egyaránt. Ennek főleg a szerb többségű északi részen 
van jelentősége. Viszont az is bizonyos, hogy az energetikai ügyekhez kapcsolódó és az 
egyéb vagyonjogi viták még hátravannak. Jelenleg Szerbia fizeti Koszovó nemzetközi 
adósságát, amely összesen évi 1,182 Mrd dollárra rúg. Szerb cégek 1 Mrd dollár értékű 
tulajdonnal rendelkeznek Koszovóban, emellett az elmenekült szerb családok hátra-
hagyott vagyona több mint 4 Mrd dollár. Kérdéses, hogy Szerbia milyen jogi úton tud 
ezeknek az igényeknek érvényt szerezni.

A most lezárult forduló harmadik eredménye a november elején esedékes koszovói 
helyhatósági választásokról szóló megegyezés, ami azért is fontos, mert az EU (és azon 
belül is főleg Németország) azok lebonyolításának sikerességétől tette függővé a szerb csat-
lakozási tárgyalások januárra ígért megkezdését, sőt – a Blic információi szerint – azt akár a 
decemberi EU-csúcsra is előrehoznák, ha a voksolás különösebb problémák nélkül lezajlik.

A mostanra kialakult összkép alapján megállapítható, hogy külpolitikai fronton a 
tavaly nyáron megalakult kormány egészen jól teljesít. Ugyanakkor gyakran fogalmazó-
dik meg az a kritika, hogy belpolitikai szinten látszatintézkedések történnek, miközben 
Szerbia az államcsőd felé halad. A szeptemberben menesztett gazdasági és pénzügymi-
niszter, Mlađan Dinkić már júliusban erre hívta fel a figyelmet, de Aleksandar Vučić 
miniszterelnök-helyettes is tett hasonló utalásokat.

a komPromisszumkészség háttere

A Koszovó-kérdésben elfogadott történelmi kompromisszumok, amelyek a Szerbiai 
Demokrata Párt (Demokratska Stranka Srbije, DSS) által vezetett koalíció idején 
elképzelhetetlenek voltak, nem várt fordulatként értékelhetőek, tekintettel a ma 

hatalmon lévő két nagyobb párt (a Szerb Haladó Párt [Srpska Napredna Stranka, SNS] és 
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http://www.magyarszo.com/hu/2093/gazdasag/101324/Szerbia-%25C3%25A9s-Koszov%25C3%25B3-egy%25C3%25BCttm%25C5%25B1k%25C3%25B6dik-az-%25C3%25A1ramell%25C3%25A1t%25C3%25A1sban.htm
http://www.b92.net/eng/news/business.php?yyyy=2013&mm=09&dd=11&nav_id=87620
https://store.eiu.com/product.aspx?pubid=1340000934&pid=50000205&gid=1340000934
https://store.eiu.com/product.aspx?pubid=1340000934&pid=50000205&gid=1340000934
http://www.magyarszo.com/hu/2092/kozelet_politika/101255/%E2%80%9EMegkezd%C5%91dhetnek-a-t%C3%A1rgyal%C3%A1sok%E2%80%9D.htm
http://www.bloomberg.com/news/2012-07-10/serbia-must-adopt-program-to-avoid-bankruptcy-dinkic-says.html
http://inserbia.info/news/2013/06/serbian-economy-is-not-stable-on-its-feet-its-knees-are-knocking-vucic/
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a Szerbiai Szocialista Párt [Socijalistička Partija Srbije, SPS]) múltjára. Ezek ugyanis a 
kilencvenes években a Milošević-rezsim tagjaként vagy szövetségeseként váltak ismertté. 
Ehhez az ideológiai örökséghez képest nemcsak a kormány EU-csatlakozás melletti elkö-
telezettsége a meglepő – ez retorikai szinten már 2008-ban megjelent a Szerb Haladó Párt 
kommunikációjában, s a párt részben az EU-integráció melletti kiállása miatt szakadt ki 
a Szerb Radikális Pártból, amely ellenezte azt –, hanem az is, hogy az uniós tagság érde-
kében valóban komoly, nemzeti és szimbolikus jelentőséggel bíró áldozatokra is hajlandó.

Habár az Észak-Koszovóról szóló áprilisi egyezmény valódi áttörést jelentett, hiszen 
Szerbia de facto beleegyezett a területnek a Pristina intézményi és jogi struktúráiba való 
integrálásába, a végrehajtás még ütközhet akadályokba. Ezek egyik legfontosabb és leg-
főbb forrása a helyi lakosság merev ellenállása lehet. Dačić miniszterelnök ennek ellenére 
felvette a harcot a helyi politikai potentátokkal, és feloszlatta a négy északi – Mitrovica, 
Leposavić, Zvečan és Zubin Potok – önkormányzatot, majd átmeneti helyhatósági szerveket 
nevezett ki, általa megbízott vezetőkkel és tagokkal. Belgrádnak valójában van ráhatása 
Észak-Koszovóra, hiszen az önkormányzatokat és az általuk fenntartott közintézménye-
ket Szerbiából finanszírozzák, ugyanakkor mindeddig, feltehetően a közfelháborodástól 
tartva, a szerb kormány nem mert a csapok elzárásával nyomást gyakorolni rájuk. 
A következő fontos mérföldkövet a novemberi választások jelentik. Ezzel kapcsolatban 
az alacsony részvétel, a kiújuló erőszak, illetve a választások tisztáságának az esetleges 
megkérdőjelezhetősége jelenti a lehetséges buktatókat.

A részvétel az északi szerbek körében semmiképpen sem lesz magas, helyi elemzők 
optimista várakozásai is maximum 20-30 százalékos arányt valószínűsítenek. Ám ez an-
nak fényében, hogy az északi szerbek mindeddig bojkottálták a koszovói választásokat, 
merész elképzelésnek tűnik. Érdekes adalék, hogy a koszovói választási törvény mind-
azok számára lehetővé teszi a részvételt, akik 1998 januárja előtt Koszovó lakosai voltak 
és ezt dokumentumokkal is igazolni tudják. Ez igencsak kitágítja a potenciális választók 
körét, tekintve, hogy a Szerbiában élő, Koszovóból elmenekült szerbek száma 210.000 
körül van, ami jóval több, mint a Koszovó területén élőké. Ez utóbbit csak megbecsülni 
lehet, de maximum 140.000-re tehető. Egyelőre nem sok jel utal arra, hogy a belgrádi kor-
mány tömegesen próbálná mobilizálni ezeket a Szerbiában élő választásra jogosultakat, 
ez mégis jelentős méretű szavazóbázist jelent, amely akár a jövőbeli koszovói országos 
választások kimenetelét is befolyásolhatja.

A külpolitikai teljesítmény javulásának részeként megemlíthető, hogy a szomszédok-
kal is javult Szerbia viszonya, ami szintén az integráció egyik feltétele. Tomislav Nikolić 
elnök, hűen korábbi önmagához, a hivatalba lépésekor még tett néhány olyan kijelen-
tést, amely „kiverte a biztosítékot” Horvátországban és Boszniában: például azt, hogy 
Vukovár szerb város, illetve hogy Szrebrenicában nem történt népirtás. Az utóbbi néhány 
hónapban azonban szokatlanul megváltozott az elnök retorikája, amiben feltehetően némi 
külső ösztönzés is szerepet játszhatott, tekintve hogy ez a változás az áprilisi egyezmény 
aláírásának idejére tehető. Idén májusban drámai hangon kért bocsánatot a szrebrenicai 
mészárlásért, illetve – egy igazi szerb nacionalistához méltatlannak tekinthető módon – 
egyszerűen lebosnyákozta a boszniai szerbeket, az utóbbiak nagy felháborodására. 
Ugyanakkor a szerb és horvát politikai vezetés szintén közeledik egymáshoz; olyany-
nyira, hogy felmerült a hágai Nemzetközi Bírósághoz egymás ellen beadott, népirtásra 

http://www.hiia.hu/pub/displ.asp?id=GXRGNU
http://www.balkaninsight.com/en/article/belgrade-dismantles-north-kosovo-assemblies?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=7965500ab1-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-7965500ab1-317678465
http://www.kqz-ks.org/sr/kriterijumi-birackog-prava
http://www.kqz-ks.org/sr/kriterijumi-birackog-prava
http://www.unhcr.org/pages/49e48d9f6.html
http://www.magyarszo.com/hu/1955/kozelet_politika/95980/Nikoli%C4%87-%C3%A9s-a-bocs%C3%A1natk%C3%A9r%C3%A9s.htm
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vonatkozó keresetük közös visszavonása. Ebbe a sorba illeszkedik a júliusban lezajlott 
magyar–szerb közös megemlékezés is a második világháború áldozatairól.

Míg a külpolitikában elért sikerek önmagukért beszélnek, a belső politikai és gaz-
dasági folyamatok is biztatóbbak, mint amilyennek első látásra tűnhetnek. Tény, hogy a 
kormány a hatalomra lépése óta a koszovói rendezésen, a korrupció elleni küzdelem je-
gyében tett látványos lépéseken és a nyári kormányátalakításon kívül nem hozott érdemi 
intézkedéseket, főleg olyanokat, amelyek a törékeny gazdasági helyzet stabilizálásának 
irányába mutatnának. A két nagyobb kormányzópárt – a haladók és a szocialisták – ígé-
retei között szerepelt, hogy nem lesznek megszorító intézkedések, nem fagyasztják be a 
közszférában dolgozók bérét és a nyugdíjakat. Az egész nyár a kormány átalakításával 
telt, ami szintén a politikai színház látszatát keltette. Szeptember elején aztán a haladók 
és a szocialisták kinyomták a kormányból a legkisebb koalíciós partnerüket, az Egyesült 
Régiók Pártját és személy szerint a gazdasági és pénzügyi tárcát vezető Dinkićet.

Úgy tűnik, Dinkić menesztése sem volt független a tervezett gazdasági stabilizáció-
val kapcsolatos érdekharcoktól. Júniusban Dinkić még azt a miniszteri bejelentést tette, 
hogy nyílt versenykiírásban fogják meghirdetni valamennyi közvállalat igazgatósági 
posztját. Ezzel annak a gyakorlatnak akart véget vetni, miszerint a pártok egymás kö-
zött osztják szét ezeket a pozíciókat. Ez ugyanis olyan helyzetek kialakulásához vezetett, 
mint amilyen a Galenica gyógyszeripari cég esete volt: miközben 180 millió euróra nőtt 
a vállalat adóssága az elmúlt két évben, ezer új alkalmazottat vett fel. Dinkić emellett 
179 közvállalat támogatását (ami évi 750 millió euróval terheli meg a költségvetést) is 
meg akarta szüntetni, s azok privatizálását, pénzügyi rehabilitálását vagy csődeljárással a 
bezárását tervezte. Mindennek a célja nem is annyira a bevételek növelése, mint inkább a 
veszteségek csökkentése lett volna. Ugyanakkor egy, a Világbanktól remélt hitel feltétele 
is e közvállalatok 2014. június végére megvalósuló konszolidációja. (A privatizáció szem-
pontjából vonzó néhány vállalat egyike a Telekom Srbija, de azt egyelőre nem akarják 
eladni). Dinkić tervezett takarékossági intézkedései között szerepelt a bérek és nyugdíjak 
befagyasztása is, azonban a kormánykoalíció többi pártja ezt elutasította.

Bár Dinkićnek nyilvánvalóan nem volt meg a kellő politikai támogatottsága, a nyá-
ron lezajlott kormányátalakítás mégis előrevetítheti a gazdasági reformlépések kezdetét. 
Az új kabinet jellegzetessége a külső szakértők bevonása – pl. a Yale-en végzett Lazar 
Krstićé, aki megkapta a pénzügyi tárcát, illetve Sasa Radulovićé, aki gazdasági miniszter 
lett. Ez jelentheti azt, hogy a kormány komoly megszorításokra készül, hiszen abban az 
esetben, ha zátonyra futnának a gazdasági reformok, viszonylag kis politikai árat fizetve 
lehetne tőlük megszabadulni.

A rossz hangulat ellenére figyelemre méltó, hogy az Economic Intelligence Unit 
pozitív tendenciákat prognosztizál: a 2012-es 1,7%-os visszaesés után 2013-ra 2%-os 
növekedést, az évtized végéig pedig tartós, átalagosan 3,6%-os GPD-növekedést vár, va-
lamint a folyó fizetési mérleghiány folyamatos, bár mérsékelt csökkenését. Emellett a 
működő tőke erősödő beáramlására és javuló termelékenységre számít.

https://portal.eiu.com/login.aspx?service=http%253A%252F%252Fwww%252Eeiu%252Ecom%252Fsso%252Fcas%252Fclient&brand=&clientid=4cbs7s2cr6d&gateway=true&returnTo=http%253A%252F%252Fwww%252Eeiu%252Ecom%252Findex%252Easp%253Flayout%253DVWArticleVW3%2526article%252
https://portal.eiu.com/login.aspx?service=http%253A%252F%252Fwww%252Eeiu%252Ecom%252Fsso%252Fcas%252Fclient&brand=&clientid=4cbs7s2cr6d&gateway=true&returnTo=http%253A%252F%252Fwww%252Eeiu%252Ecom%252Findex%252Easp%253Flayout%253DVWArticleVW3%2526article%252
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a várható fejlemények

Ha Szerbia a jelenlegi várakozásoknak megfelelően, valóban belép az EU-tagság 
előszobáját jelentő tárgyalási fázisba, az mindenképp növelheti a befektetői bi-
zalmat. Emellett szintén stabilizáló hatású, hogy a kormány szeretne az IMF-fel 

egy új, a 2013–2015-ös időszakra szóló stand-by egyezményt kötni. A magas ikerdeficit 
jelentette probléma – nemcsak a költségvetési hiány (5,5%), de a folyó fizetési mérleg hi-
ánya is jelentős (7,3%) –, valamint a külső adósságszolgálatból eredő terhek (61,5%) miatt 
Szerbiának szüksége van az IMF-hitelre. A Nemzetközi Valutaalappal kötendő megálla-
podás a gazdasági reformok valódi ösztönzője lehet, és a kormányátalakítás is azt jelzi, 
hogy megvan az erre vonatkozó szándék. A szerződéskötés feltétele a pénzügyi kon-
szolidáció mellett a munkaerő-piaci reform és a privatizáció. A költségvetési hányt, ami 
2012-ben 7,5% volt, és idén is jó eséllyel eléri az 5,5%-ot, le kell tornázni 2%-ra.

Mindeközben a legfontosabb veszélyforrás a tartósan magas munkanélküliség (27%), 
amely folyamatos belső társadalmi feszültséget generál. A várható megszorítások to-
vábbi bizonytalansági tényezőt jelenthetnek, s így alááshatják a kormány jelenlegi stabil 
helyzetét. Az is kérdéses, hogy az észak-koszovói szerbek mennyire lesznek hajlandóak 
asszisztálni Belgrád normalizációs politikájához. A rendezés sikere jelenti Szerbia EU-
integrációjának a kulcsát, s azzal az ország hosszabb távú stabilitásának a zálogát.

http://www.alacrastore.com/storecontent/eiuftxml/VW_VW_MAIN_20130822T164500_0002

