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A kutatás jelentősége 

Az Euro-mediterrán együttműködés és kölcsönös függés, -a jelen kutatás fő fókuszterülete- komoly 

jelentőséggel  bír  mindkét  együttműködő  partner  számára:  mind  az  EU-nak  mind  az  unió  déli 

szomszédainak egyaránt előnyös ez a partnerség különböző okokból. Az Európai Unió az integráció 

elmélyítésének  folyamata  részeként  fel  kell  hogy építse  saját  független  külpolitikáját,  és  ezt  a 

közvetlen  szomszédságában  nyilvánvalóan  a  legjobb  elkezdenie.  A béke  és  a  jólét  régiójának 

megteremtése  az  EU  közvetlen  határainál  nagyon  fontos  mind  a  társadalmi-gazdasági  mind 

biztonsági okokból.1 A Mediterrán partnerországok2 számára is alapvető fontosságú e partnerség, 

mivel számukra lehetőséget kínál arra hogy külső segítséget kapjanak gazdasági fejlődésükhöz és 

szélesebb körű hozzáférést szerezzenek az európai piacokhoz. Az Euro-mediterrán partnerség 1995-

ben jött létre a barcelonai konferencián a jelenlegi együttműködés fő intézményi alapjaként az EU 

és déli partnerei közt. A kutatás keretében a mind a történelmi intézmény-fejlődést mind a jelenlegi 

intézményrendszert meg fogjuk vizsgálni, beleértve az Unió a Mediterráneumért-et és az Európai 

Szomszédságpolitikát (ESZP)3.

Az együttműködés intézményrendszerének feltárása után az Euro-mediterrán térség biztonsági és 

gazdasági kölcsönös függőségi viszonyait fogjuk értékelni, hogy felfedezzük a "rejtett valóságot" az 

intézményi  keretek  mögött.  Számos  ágazatban  vizsgáljuk  a  biztonsági  és  gazdasági 

egymásrautaltságot hogy mély betekintést nyerjünk az említett kötelékekbe, ami lehetővé teszi majd 

számunkra  az  intézményrendszer  valós  alapokon  nyugvó  értékelését.  Az  intézményi  értékelés 

közben pedig az ESZP-re kell összpontosítanunk, mert a jelek szerint ez az egyedülálló és hatékony 

rendszer válhat az EU fő eszközévé a közeljövőben a külpolitikai cselekvés területén.

Végül  a  2010/11-es  arab felkelések vizsgálatához fordulunk,  mert  ezek tökéletes  "próbaterepet" 

nyújtanak az Euro-mediterrán együttműködés és kölcsönös függés “teszteléséhez” és megmutatják 

nekünk,  hogyan működnek  ezek  a  kapcsolatok  a  kortárs  inter-regionális  politikai  színtéren.  Az 

ESZP központi  szerepet tölt  be az EU felkelésekre adott  reakcióiban, ezért  itt  megint ez lesz a 

kulcsfontosságú eleme a vizsgáltnak amin keresztül megpróbáljuk megérteni az EU képességeit és 

szándékait. Ez a speciális időzítés is ad némi extra jelentőséget és aktualitást a jelen munkának.

1 Marseille Declaration, 2008: http://www.ufmsecretariat.org/en/wp-content/uploads/2010/12/dec-final-Marseille-
UfM.pdf 

2 Ezek: Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia, Egyptom, Izrael, Jordánia, Palesztína, Libanon, és Szíria. Munkánk során 
ezekre az országokra “MENA” (Middle East and North Africa) néven is hivatkozunk.

3 Az ESZP-ről részletes tájékoztatát nyújt angol nyelven a http://www.enpi-info.eu/  honlap.
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Elméleti háttér és kutatási módszertan

A kutatás nagyrészt Barry Buzan “Security Complex Theory” elméletére épül, mivel ez az elmélet 

jól felépített és elegáns módon kezeli a kölcsönös függőségi viszonyokat. Az kutatás során a Buzan-

féle elmélet iránymutatását szorosan követjük, de alkalmazni csak egy földrajzi szinten fogjuk, és 

megváltoztatjuk a gazdasági szektorban. Ez az ágazat nagyobb figyelmet kap mint a többi, és az 

alkalmazott módszertani megközelítést is más lesz itt, mint a többi négy szektorban. A gazdasági 

függőségek  feltárása  a  következő  módon  lesz  beágyazva  a  buzani  elmélet  szektorok/szintek 

elemzési keretébe:

A buzani földrajzi szintek közül ez a dolgozat kizárólag az inter-regionális szintet fogja használni, 

mivel az Euro-mediterrán kapcsolatok erre a szintre esnek. Az öt eredeti buzani szektor (katonai, 

politikai,  gazdasági,  társadalmi  és  környezeti)  szerint  fog  haladni  az  elemzés,  de  a  gazdasági 

szektorban  aktorok  és  dinamikák  helyett  a  gazdasági  interakciók  (segélyezés,  kereskedelem és 

közvetlen külföldi befektetések) elemzésén lesz a hangsúly. Itt nemzetközi gazdasági elméleteket 

fogunk használni az eredeti buzani neorealista elemzési keret helyett. Míg a négy "eredeti" szektor 

várhatóan  a  kölcsönös  függés  jeleit  mutatja  majd,  a  gazdasági  szektorban  aszimmetrikus 

kapcsolatokat és gazdasági függőséget fogunk felfedezni.  A módszertani megközelítés egy négy 

lépéses  "algoritmust"  követ:  (1)  vizsgálja  a  biztonsági  jellegű  kölcsönös  függőségeket  buzani 

feltételekkel,  (2)  vizsgálja  a  gazdasági  összefüggéseket  nemzetközi  gazdasági  elméletek 

segítségével  (főleg Immanuel  Wallerstein  világrendszer-elméletével),  (3)  az  arab  tavasz hatásait 

vizsgálja ezen kölcsönös függési viszonyokra, valamint (4) a vonatkozó uniós politikákat értékeli a 

feltárt interdependenciák fényében. 
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Ehhez a négy lépéshez két némileg eltérő módszertani megközelítést kell alkalmazni:

A biztonsági  egymásrautaltság  (1),  az  arab  tavasz  hatásai  (3)  és  az  Európai  Unió  vonatkozó 

politikáinak (4) vizsgálatához az ezen kérdésekkel foglalkozó alapvető dokumentumok értelmező 

olvasatára lesz szükség. A módszertan tehát ezeken a részeken a következőket foglalja magában: az 

intézményi együttműködés történelmi fejlődésének feltárása után az adatgyűjtés a kortárs források 

felé fordul, mint az EU, az ESZP és az EMP weboldalai, és a térséggel foglalkozó kutatóintézetek 

közleményei. A legfontosabb forrás itt az ESZP akciótervek és országriportok elemzése lesz, mert 

ezek  a  dokumentumok  mutatják  meg  egyértelműen  hogy  mit  tart  az  EU  fontosnak  az  egyes 

partnerországokkal  kapcsolatban.  Az  akciótervek  szolgálnak  kiindulási  pontként  a  kutatás 

területeinek részletes meghatározásához is, hiszen a bennük szereplő akciópontok pontosan lefedik 

az előbb említett buzzani szektoriális felosztást, ezért használatuk az elemzés során folyamatos lesz.

A gazdasági  függőségek  vizsgálatához  (3)  más  módszertani  megközelítésre  lesz  szükség.  Itt  a 

munkafolyamat elsősorban olyan különböző gazdasági mutatók vizsgálatából áll majd mint export, 

import,  GDP,  FDI,  HDI,  és  segélyezési  összegek,  illetve  egyéb  mutatók  a  kereskedelem,  az 

újraelosztás és a fejlesztéspolitika területéről. A fő célja az elemzésnek itt az lesz, hogy kidolgozzon 

egy  "gazdasági  profilt"  a  régióról,  hogy  azzal  értékelni  tudja  az  EU  gazdasági  politikáit  déli 

szomszédai irányában illetve fényt vessen azok gazdasági "EU-függőségére". 

A források ehhez különböző online elérhető statisztikai adatbázisok lesznek, mint az EUROSTAT 

(az EU statisztikai szolgálata), a MEDSTAT (az EUROSTAT mediterrán országokkal foglalkozó 

alrendszere),  valamint  különböző  OECD  és  Világbank  adatbázisok.  Az  elemzés  során  a  nyers 

adatokat szoftver-alapú eszközök segítségével dolgozzuk fel, mint például az Excel és az SPSS. Az 

elemzések  végeredménye  grafikonok  és  info-térképek  segítségével  teszi  láthatóvá  az  inter-

regionális gazdasági realitásokat. 

Hipotézisek

A jelen kutatást a kortárs EU-MENA kapcsolatok két külön kérdés-csoportjára lehet bontani. Az 

egyik csoport a gyorsan változó biztonsági jellegű kapcsolatok dinamikája körül körvonalazódik. Ez 

a  kutatási  irány magában foglalja  az EU-MENA biztonsági  összefüggések mély-elemzését  és  a 

vonatkozó  EU  politikák  értékelését  ezek  alapján.  A kutatási  kérdések  első  csoportja  a  tehát 

megfogalmazható a következő módon:
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(1) Hogyan tudnánk leírni az Euro-mediterrán biztonsági interdependenciák különböző szektorait? 

Hogyan tükrözik ezeket interdependenciákat az EU külpolitikai eszközei (elsősorban az ESZP) és 

lehetne-e  ezeken  az  eszközökön  javítani?  Végezetül,  mit  módosítanak  az  arab  forradalmak  az 

eredeti status quo-n ezekben a szektorokban?

A második  csoportba  tartozó  kérdések  az  EU  gazdasági  szerepére  vonatkoznak  a  Mediterrán 

régióban. Mivel a régió vezető gazdasága, az EU fel tudná használni gazdasági potenciálját arra 

hogy  segítse  szomszédai  gazdasági  fejlődését  és  kiépítsen  egy  kölcsönösen  előnyös  gazdasági 

együttműködést a déli partnerekkel. A második kutatási kérdéscsoportot tehát a következő módon 

lehet megfogalmazni:

(2) Hogyan tudnánk leírni az Euro-mediterrán gazdasági összefüggéseket? Hogyan tükrözi az EU 

külső gazdaságpolitikája (segélyezés, kereskedelem, FDI) ezeket interdependenciákat és lehetne-e 

ezeket  a  politikákat  javítani?  Lehet,  hogy  egy  mélyebb  Euro-mediterrán  gazdasági  integráció 

előnyös lenne az együttműködő partnereknek? Végül, hogyan hatnak az arab forradalmak ezekre a 

gazdasági kapcsolatokra?

A jelen munka két hipotézise a fenti kérdésekből egyenesen származtatható:

H1:  Az  Euro-mediterrán  térség  számos  biztonsági  szektorban  interdependens,  és  ez  az 

interdependencia elég mély ahhoz hogy a térséget egyetlen (közös) biztonsági komplexummá 

alakítsa. Ezt az egymásrautaltságot jól megvilágították az arab forradalmak, amik egyben új 

kihívásokat is generáltak az uniós döntéshozók számára. A kölcsönös függőség szintjét nem 

tükrözik jól a jelenlegi  uniós politikák ezért nem felelnek meg ezeknek a kihívásoknak és 

emiatt az újragondolásuk elkerülhetetlen.

Amikor  igazoljuk  H1-et,  először  a  biztonsági  szektorban  meglévő  interdependenciákat  kell 

feltárnunk, és azonosítanunk őket "független változóként", majd ennek fényében a különböző uniós 

politikákat (főleg ESZP) kell értékelnünk "függő változó"-ként. Végül az arab felkeléseket  mint 

"közbeeső  változókat"  kell  megvizsgálnunk,  hogy  kiderítsük  hogy  mit  változtattak  az  eredeti 

rendszeren, és milyen szakpolitikai fejlesztéseknek kellene tükröznie ezeket a változásokat:
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H2: Az Euro-mediterrán térség gazdaságilag  interdependens, de ez aszimmetrikus: az arab 

államok sokkal inkább függenek az EU-tól mint az EU tőlük. Ez a függőség ad az EU-nak egy 

potenciális gazdasági befolyást a régióban, különösen ha figyelembe vesszük azt hogy az arab 

forradalmakat elsősorban  gazdasági  okok  váltották  ki.  A  jelenlegi  EU-politikák  nem 

használják ki ezt potenciált hatékonyan, ezért azok felülvizsgálata kívánatos és egy mélyebb 

Euro-mediterrán gazdasági integráció kialakítását kell megcélozni az új politikákkal.

Amikor igazoljuk H2-t, először a MENA államok EU-tól való gazdasági függőségét kell bizonyítani 

és  azonosítani  "független  változóként",  majd  különböző  európai  külgazdasági  politikákat  kell 

kiértékelni  "függő  változóként".  Végül,  az  arab  felkeléseket  mint  "közbeeső  változókat"  kell 

megvizsgálni, hogy kiderítsük hogy mit változtattak az eredeti rendszeren, és milyen szakpolitikai 

fejlesztéseknek kellene tükröznie ezeket a változásokat:

Biztonsági interdependenciák

Az inter-regionális kölcsönös függőség vizsgálata a biztonsági szektorokban szorosan követni fogja 

az ESZP akcióterveit a munkának ebben a részében. A négy buzani biztonsági szektor (katonai, 

politikai,  társadalmi  és  környezeti)  tökéletesen  képviselve  van  az  ESZP akcióterveiben,  ezért 

minden egyes “akciópont” a négy buzani szektornak megfelelően kategorizálható és vizsgálható. 

8



Összegezve felfedezéseinket az EU-MENA interdependenciák négy biztonsági szektorában,  egyet 

tudunk érteni Barry Buzan állításával, hogy "a biztonsági fenyegetések könnyebben utaznak rövid 

távon és a földrajzi közelség biztonsági hatásai a legerősebb és legnyilvánvalóbb módon a katonai, 

politikai,  társadalmi  és  környezeti  szektorokban jelentkeznek.”4 (Bár  mint  ahogy látni  fogjuk a 

következő  részben,  a  gazdasági  kapcsolatok  esetében  is  jól  érzékelhetőek.)  Kutatásunk legfőbb 

eredményei a négy biztonsági interdependencia szektort illetően a következőek:

-  A katonai jellegű biztonsági kihívások területén, különösen a terrorizmus elleni harc és a Száhel-

övezet  instabilitásának  kezelése  a  közös  EU-MENA biztonsági  érdekek  egy  lehetséges  alapját 

képzik, melyek akár közös katonai akciókban is megnyilvánulhatnak. (Ez történt például nemrég 

Mali területén is.) A tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása egy másik fontos 

példa, ahol a két régió érdekei konvergálnak. Szervezett bűnözés elleni küzdelem és a kábítószerek, 

a pénzmosás, a pénzügyi és a gazdasági bűnözés felderítése is elengedhetetlen részei az EU-MENA 

együttműködésnek, míg a rendőri szervek együttműködése pedig az egyik legfontosabb kooperációs 

formává nőtte ki magát.

-   Politikai kapcsolatokat főként a közelmúlt arab felkelései érintették súlyosan, az Unió 

külpolitikai  döntéshozatali  menetrendjét  átformálták  és  Líbia  esetében  még  katonai 

beavatkozást is kiváltottak. A jó kormányzás és a jogállamiság alapjainak megteremtése a 

felkelések után a fő kihívás az új MENA kormányok részére. Az EU képes és hajlandó is  

arra, hogy technikai és pénzügyi segítséggel támogassa ezt a folyamatot.

-     Az  Euro-mediterrán  interdependenciák  társadalmi  szektora  is  igen  kiterjedt:  a 

munkanélküliség és a szegénység délen a fő okai a migrációs nyomásnak az EU felé. Ezt a 

nyomást még erősíti is az a demonstrációs hatás ahogy a modern médián keresztül az arab 

fiatalok látják hogy életük Európában mennyivel jobb is lehetne. A migráció előkelő helyen 

szerepel az EU napirendjén is: az eddigi pusztán adminisztratív migráció-megelőző rendszer 

fenntarthatatlanságának  felismerése  után  az  EU-nak  a  fenntarthatóbb  lehetőségeket 

irányában  kell  elmozdulnia.  Ezek  leginkább  a  különböző  gazdasági  fejlesztések  EU-s 

támogatásában kell hogy megnyilvánuljanak a MENA államok területén.

-   Környezeti és energetikai kérdésekben ismét nagymértékű interdependenciát találunk. Az 

energia-hálózatok összekapcsoltsága -mind a szénhidrogén mind a villamosenergia esetében- 

4 Barry Buzan and Ole Waever (2003): Regions and Powers, Cambridge University Press, p.45
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már nyilvánvaló tény, de van néhány új terv is, melyek ezt a kapcsolatot még tovább erősítik. 

Az  új  gázvezetékek,  valamint  a  tiszta  napenergia  Európába  szállítását  lehetővé  tevő 

Mediterranean  Solar  Plan  tovább  fogják  mélyíteni  az  EU-MENA kölcsönös  függőségi 

viszonyokat  a  jövőben.  Másrészt  viszont  a  túlhalászás  és  a  Földközi-tenger  szennyezése 

gyakorlatilag közös inter-regionális "bűncselekmények", és emiatt az ellenük való fellépés is 

csak közös EU-MENA cselekvésként képzelhető el, ami további területeken is elmélyítheti 

az együttműködést a jövőben.

Végigtekintve ezeken a szektorokon és problémákon, a kölcsönös függés mértékének feltárása után 

kijelenthetjük hogy az Euro-mediterrán térség egységes inter-regionális biztonsági komplexumként 

is  értelmezhető.  Vajon  "annyira  összefüggenek-e  egymással,  hogy  a  biztonsági  problémáikat 

ésszerűen nem lehet elemezni vagy megoldani egymás figyelembevétele nélkül?"5 A válaszunk erre 

a kérdésre egy határozott igen. Ez a fejezet arra a következtetésre jut, hogy a biztonsági jellegű 

kihívások a Földközi-tenger északi és déli partján alapvetően összekapcsolódnak.

Gazdasági interdependencia

A megközelítés  amellyel  az  EU-MENA gazdasági  egymásrautaltság  formáit  vizsgáljuk négy fő 

kérdéscsoportból  áll:  kereskedelmi kapcsolatok,  termelési  szektorok,  FDI-áramlás és segélyezés. 

Mindezeken a területeken jelentős aszimmetria felfedezését várjuk a két térség között, és egy erős 

gazdasági EU-függőség megnyilvánulását a MENA részéről. Ez bizonyítani fogja számunkra, hogy 

létezik egy wallersteini értelemben vett "gazdasági periféria-öv" az EU déli szomszédságában:

-  Azt találjuk, hogy a kereskedelmi kapcsolatok arányai nagyon aszimmetrikusak. Míg az EU 

tagjai főként maguk között kereskednek, és csak a kereskedelmi forgalmuk tizede irányul a 

MENA régió felé, a MENA államainak kereskedelme közel 60 százalékban az EU felé irányul. 

Továbbá  kiderül,  hogy  a  Maghreb-országok  sokkal  inkább  függenek  az  EU-irányú 

kereskedelemtől, mint a Mashreq-országok.

– A termelési szektorokat illetően is jelentős aszimmetriákra bukkanunk: a MENA gazdaságok 

főként  az  alacsony  hozzáadott  értékű  iparágakban,  mint  az  agrár-ipar,  a  textil-ipar  és  a 

szénhidrogén-termelés  “jeleskednek”,  míg  az  EU  főként  a  magasabb  hozzáadott  értékű 

iparágakban produktív.

5 Barry Buzan and Ole Waever (2003): Regions and Powers, Cambridge University Press, p.44
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-   Megállapítjuk, hogy az FDI-beáramlás a MENA régióba jelentéktelen volt történelmileg és 

ezek a gazdaságok többnyire zártak voltak a külföldi beruházások előtt,  ami többek közt a 

barátságtalan szabályozási háttérnek is köszönhető. Az elmúlt évtizedben azonban a külföldi 

működőtőke-beáramlás szárnyalni kezdett és a külföldi befektetések jelentős tényezővé váltak 

MENA gazdaságokban, különösen a Mashreq szub-régióban. Az EU nagymértékben uralja a 

MENA régió FDI piacát, a legtöbb befektetés európai eredetű.

-   Végezetül  láttuk  azt  is,  hogy  a  MENA régióba  irányuló  segélyezés  két  fő  forrásból 

származik: az EU tagállamaiból és az Egyesült Államokból. Az EU intézmények segélyezési 

költségvetése (ENPI) elenyésző a tagállamok segélyezési költségvetéseihez képest. Az egyetlen 

MENA ország ahol a segélyezés jelentős nemzetgazdasági szerepet játszik az Palesztina, amely 

teljes GDP-jének közel felét szerzi segélyezési forrásokból.

Összefoglalva a négy indikátor-csoport jellemzőit, megállapíthatjuk hogy sikerült bizonyítani egy 

wallersteini "gazdasági periféria öv" létezését az EU déli szomszédságában. A továbbiakban majd 

ennek fényében kell hogy értékeljük az ESZP-t és az EU gazdasági külpolitikáját. Ez az értékelés 

fog  tájékoztatni  bennünket  az  ESZP két  fő  gazdasági  céljának  megvalósíthatóságáról  is.  Ezek: 

növelni a gazdasági integráció mértékét az EU-val, és megtenni az első lépéseket  a tervezett Euro-

mediterrán szabadkereskedelmi övezet megvalósítása felé. 

Esettanulmányok

A különböző szektorokban meglévő Euro-mediterrán interdependenciák részletes feltárására után a 

MENA régió közelmúltja felé kell fordulnunk, és fel kell tennünk a kérdést, hogy az arab felkelések 

hogyan befolyásolják ezeket a kölcsönös függőségeket. Mivel az "arab tavasz" kifejezés több, néha 

nagyon különböző események összességét takarja, ki kell választanunk bizonyos eseteket amiket 

közelebbről  megvizsgálva  majd  “extrapolálva”  következtethetünk  a  teljes  eseménysor 

jelentőségére.  A fő kérdés itt természetesen az lesz, hogy hogyan kapcsolódnak ezen események az 

ESZP-hez és hogyan befolyásolják a jövőbeni kilátásait az Euro-mediterrán kapcsolatoknak.

Mivel  az  "arab  tavasz"  koncepciója  igen  heterogén  eseménysort  jelöl,  ezért  nagyon  nehéz 

kiválasztani egyetlen “képviselőt” amin keresztül megfelelően nyomon tudnánk követni a jelenség 

összes fontos jellemzőjét. Másrészt viszont, valamennyi részes állam és esemény feltárása ebben a 
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hatalmas  arénában  sokkal  ambiciózusabb  terv  lenne,  mint  amit  a  jelen  munka  megengedhet 

magának. Egy használható kompromisszumot lehet tenni ha kiválasztunk néhány olyan esetet, amik 

feddik a legfőbb különbségeket a térségben és ezért jól reprezentálják az egész régiót.

A négy kiválasztott esettanulmány -Tunézia, Marokkó, Egyiptom és Jordánia- azért adhat megfelelő 

áttekintést,  mert  mind  földrajzilag,  demográfiailag  és  politikailag  a  legtöbb  fő  különbséget 

megjelenítik a MENA-n belül. Egyiptom és Jordánia képviseli a Mashreq szubrégiót, míg Tunézia 

és  Marokkó  a  Maghreb-et.  Tunézia  és  Egyiptom képviseli  a  forradalmakat,  míg  a  Jordánia  és 

Marokkó  az  alkotmányos  reformokat.  Végül  demográfiai  szempontból  Egyiptom  és  Marokkó 

meghatározó  regionális  szereplők,  míg  a  Jordánia  és  Tunézia  jelentéktelenebbek.  A következő 

mátrix jól reprezentálja ezt a csoportosítását az esettanulmányoknak:6

Az egyes országok részletes feltárása során az alábbi négy szempontot alkalmaztuk:

1.  A  felkelések  nagy  részben  közös  társadalmi-gazdasági  hátterének  feltárása  enyhe 

különbségek felfedezésével a részletekben, különösen a demográfiai adatok tekintetében.

2. A nagyon különböző politikai rendszerek bemutatása és a politikai válságra adott eltérő 

válaszaik  vizsgálata,  amik  eltérő  hatásokat  eredményeztek  az  EU-MENA biztonsági  és 

gazdasági egymásrautaltságra minden esetben.

3. Az EU különböző befolyási ereje és érdekérvényesítési képessége az egyes országokban 

(Különösen a Maghreb-Mashreq különbség.)

6 A táblázat a szerző saját munkája (2012)
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4. Az  EU  eredeti  tervei  az  egyes  országokkal  kapcsolatban  (az  ESZP akciótervek 

alapján), és teljesítményük értékelése (a haladási riportok alapján) és az unió felvázolt új 

tervei a forradalmak utáni együttműködéssel kapcsolatban.

Az  első  pontban  feltártak  alapján  a  felkelések  társadalmi-gazdasági  háttere  hasonló:  a  GDP 

stagnálása, a népesség gyors növekedése, az infláció megugrása és a fiatalok munkanélkülisége a fő 

okok. A különbség a Maghreb és Mashreq térségek között az, hogy az utóbbi sokkal sebezhetőbb: 

Jordánia és Egyiptom gyorsabban növekvő népességgel és emiatt nagyobb gazdasági problémákkal 

kell hogy szembenézzenek, mint Maghreb-béli társaik. 

Következtetéseink  a  politikai  rendszerek  különbségeiről  egy  más  típusú  differenciálást  is 

szűkségessé  tesznek:  Tunézia  és  Egyiptom  "új  demokráciák",  ezért  velük  az  EU  őszintébben 

kommunikálhat mint a monarchiákkal, amikkel az EU-nak szüksége van egy pragmatikusabb és 

kevésbé  ambiciózus  megközelítésre.  Az  EU különböző  befolyási  ereje  a  két  szubrégióban  egy 

másik  nagyon  fontos  tényező,  mert  gazdaságilag  a  Maghreb  sokkal  inkább  EU-függő,  mint  a 

Mashreq,  ezért  az  EU-nak  kevesebb  indirekt  hatalma  van  beavatkozni  a  politikai  fejlődés 

folyamatába az utóbbi esetében. 

Végezetül az EU helyzetértékelését és terveit végignézve ezen országokkal kapcsolatban (amely 

tervek politikai és gazdasági reformokat tartalmaztak minden esetben), meglepő módon azt látjuk, 

hogy az EU most elégedett mind a négy országgal a politikai előrelépés tekintetében, de elégedetlen 

a  gazdasági  együttműködés  színvonalával,  és  sürgeti  valamennyi  országot  hogy nyissa  meg  és 

korszerűsítse gazdaságát.

Következtetések és a hipotézisek értékelése

Végül,  hogy  egy  korrekt  értékelést  adhassunk  a  jelen  munkáról,  gyűjtsük  össze  a  főbb 

eredményeket amik felmerültek kutatás során. A munka maga négy fő elkülöníthető tételből áll: az 

interdependencia-vizsgálat a biztonsági és gazdasági szektorokban képzi az első két főbb kérdéskört 

míg az esettanulmányok és a gazdasági együttműködés fejlesztésének lehetőségei formálják a másik 

kettőt.  Miután  külön-külön  már  kiértékeltük  ezeket  az  elemeket,  össze  kell  őket  logikailag 

kapcsolnunk,  hogy  tisztázzuk  az  okát  annak,  hogy  miért  ezeket  a  területeket  választottuk 

elemzésünk  tárgyául.  Összegzés  gyanánt  tehát  lássuk,  hogyan  egészítik  ki  egymást  ezek  a 

témakörök egy szerves egésszé és hogyan viszonyulnak a hipotézisek értékeléséhez.
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Az első két terület eredményeit összefoglalhatjuk egy közös konklúzióval. Az öt interdependencia 

szektor  részletes  vizsgálata  (katonai,  politikai,  társadalmi,  környezeti  és  gazdasági)  során 

azonosítottuk az erős kölcsönös függés meglétét valamennyi ágazatban, és arra a következtetésre 

jutottunk, hogy ez a kölcsönös függés a két régiót egyetlen közös biztonsági komplexummá alakítja. 

Sőt, a még részletesebb vizsgálat a gazdasági szektorban azt is felszínre hozta, hogy ez a kölcsönös 

függés  részben  aszimmetrikus,  és  az  EU-nak  egyértelmű  előnye  van  a  gazdasági  szektorban. 

Ezekkel megállapítások sikerült bizonyítanunk a két hipotézis alapvető téziseit.

Azonban  már  itt  szükség  van  arra,  hogy  kiegészítsük  érveinket  néhány  megállapítással.  A 

legfontosabb kiegészítő megállapítás az, hogy az EU jelenleg nem használja hatékonyan előnyét a 

gazdasági ágazatban. A hipotézis pontosabb lenne ha úgy szólna, hogy ezen az öt-szálú  komplex 

interdependencia-hálózaton belül az EU-nak potenciális előnye van a gazdaság területén, de ennek a 

potenciálnak a valós kiaknázása számos külső változótól függ. (Mely változók elemzése nem képzi 

tárgyát a jelen munkának.) A legfontosabb külső változó az EU jelenlegi gazdasági válsága, ami 

miatt az kénytelen belső folyamataira összpontosítani, és ami csak korlátozott mértékű külpolitikai 

képességekkel ruházza fel. Ez a korlát előtérbe is került az arab tavasz során, amiben az EU sokkal 

bátrabban és aktívabban is jelen lehetett, ha a gazdasági környezet "otthon" ezt megengedte volna. 

A másik külső változó az EU külpolitikai intézményeinek fiatal kora. Alapvetően elmondható hogy 

az arab tavasz volt az első éles próbája ennek a rendszernek, és emiatt a felmerült problémák már-

már természetes módon fel kellett hogy bukkanjanak.

A  másik  két  terület,  az  arab  tavasz  hatásainak  vizsgálata  és  a  gazdasági  együttműködés 

lehetőségének értékelése is összevonható. A négy esettanulmány során megmutattuk, hogy az arab 

tavasz kiváltója főként a régió gazdasági visszaesése volt,  és azt is kiderítettük hogy a jelenlegi 

"politikai  eszköztár"  az  EU  oldaláról  nem nyújt  hatékony  választ  az  arab  gazdaságok  mélyen 

gyökerező problémáira. A történelmileg kialakult etatista és töredezett gazdasági struktúra a MENA 

régió  országaiban  nem  kezelhető  hatékonyan  a  jelenlegi  rövid  távú  és  inkoherens  ”policy-

halmazzal”  az  EU  oldaláról,  ezért  ezek  újragondolása  igen  kívánatos.  Sokkal  bátrabb 

megközelítésre  van  szükség,  amely  egységes  jövőképet  mutat  az  EU-MENA  gazdasági 

együttműködés  fejlesztésének.  Javasoljuk,  hogy  ezt  a  jövőképet  egy  inter-regionális  gazdasági 

integráció keretében kellene elképzelni. Ezek a megállapítások támogatják a hipotéziseink központi 

megállapításait, amiket ezért bizonyítottnak is tekintünk.

14



Itt azonban ismét ki kell egészíteni a hipotéziseket néhány nagyon fontos megállapítással. Az első 

ilyen  megállapításunk  a  differenciálás  szükségességére  vonatkozik.  Különösen  a  földrajzi 

megkülönböztetés  a  Maghreb  és  a  Mashreq  szubrégiók  között  döntő  fontosságú.  Egy  új 

szomszédság-politika tervezése során az EU-tisztviselőknek tisztában kell lenniük azzal a ténnyel, 

hogy ez a két térség nagyon eltérő EU-függés szempontjából és a Mashreq sokkal inkább független 

az  EU-tól  mint  a  Maghreb.  Emiatt  differenciált  megközelítést  igényelnek  ezek  a  térségek,  sőt 

felmerül  a  differenciált  intézményi  keretek  kialakításának  szükségessége  is.  Az  "egy  kaptafa" 

megközelítés helyett  a jövőben egy különálló szűkebb napirend kerülhetne a Mashreq térségben 

terítékre, míg egy ambiciózusabb ("mindent, kivéve az intézményeket") terv illethetné a Maghrebet.

A differenciálás  másik  vonalának  a  partnerországok  különböző  politikai  berendezkedéseit  kell 

tükröznie.  Ez  is  fontos  és  értékes  adalék  lehet  az  EU  rövid  és  középtávú  stratégiáinak 

megtervezésekor  a  régióban.  Ennek  a  különbségtételnek  a  partnerországok  államformáin  kell 

alapulnia, azaz a monarchiák és az "új demokráciák" megkülönböztetésén. Az új demokráciák, mint 

azt  láttuk  az  esettanulmányok  során,  nyitottabbak  most  az  EU  által  szorgalmazott  reformok 

véghezvitelére és a közvélemény is pozitívabban tekint most az unióra ezekben az országokban. Ez 

azt jelenti, hogy az Európai Unió most már bátrabban cselekedhet és kommunikálhat ezekkel az 

országokkal,  és  részükről  is  várhatóan  nagyobb  lesz  az  együttműködés.  A "túlélő  monarchiák" 

esetében viszont ugyan a forradalmi hullám nyomása miatt az EU-nak most kicsit több tere van 

politikailag manőverezni, de ez a tér még mindig erősen korlátozott, és ezeknek az országoknak az 

irányában egy pragmatikusabb és kevésbé közvetlen kommunikációra van szükség az EU részéről.

Végül arra a következtetésre juthatunk, hogy -fenntartva ugyan ezeket kiegészítő megállapításokat- 

eredményeink  határozottan  arra  utalnak  hogy  a  feltárt  interdependenciákat  figyelembe  véve  a 

legígéretesebb hosszútávú stratégiának az EU-MENA kapcsolatok felvirágoztatását illetően a két 

régió gazdasági együttműködésének elmélyítését ajánlhatjuk.
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