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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Το έτος 2013 σηµατοδοτεί µε την προσχώρηση της Κροατίας, την τελευταία διεύρυνση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την επέκταση της προς τα ∆υτικά Βαλκάνια (∆Β). Ταυτόχρονα 

«αποδεικνύει» ότι η ΕΕ µε την πολιτική αυτή επενδύει στα αµοιβαία οφέλη της ειρήνης, της 

ασφάλειας και της ευηµερίας στην Ευρώπη. 

Η στρατηγική προσχώρησης των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (2004, 2007, 

2013) είναι κατ’ εξοχήν γεωπολιτική αφού έγινε σε βάρος της εµβάθυνσης της ολοκλήρωσης 

της ίδιας της Ένωσης. Ωστόσο το στοίχηµα της διεύρυνσης της ΕΕ προς τα ∆Β φαίνεται να 

είναι το δυσκολότερο καθώς οι χώρες αυτές αντιµετωπίζουν συσσωρευµένα προβλήµατα στο 

πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Η µέχρι σήµερα συντελεσθείσα πρόοδος στο επίπεδο του εκδηµοκρατισµού και στο επίπεδο 

της συµφιλίωσης των υποψηφίων χωρών δίνει βάσιµες ελπίδες για το αίσιο τέλος του 

εγχειρήµατος. Εν τούτοις, διαπιστώνεται διαφορετική πρόοδος για κάθε χώρα και 

συνακόλουθα διαφορετικός βαθµός ωριµότητας ως προς τη διαδικασία προσχώρησή τους. 

Είναι προφανές ότι έχουν διαµορφωθεί δύο «ταχύτητες» ως προς την προοπτική ένταξης των 

χωρών αυτών. Στην πρώτη ταχύτητα εντάσσονται η Αλβανία, η Σερβία, η πρώην 

Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (πΓ∆Μ) και το Μαυροβούνιο που έχουν ήδη το 

καθεστώς υποψήφιας χώρας και φαίνεται να έχουν επιτύχει την µεγαλύτερη πρόοδο ως προς 

τα προαπαιτούµενα που έθεσε η ΕΕ. Στη δεύτερη ταχύτητα περιλαµβάνονται η Βοσνία-

Ερζεγοβίνη και το Κόσοβο που είναι προφανές ότι αντιµετωπίζουν τα µεγαλύτερα προβλήµατα 

και καθυστερήσεις για την προσχώρησή τους στην ΕΕ.  

Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ αντιµετωπίζει τις δικές της προκλήσεις σε ένα εξαιρετικά δυσµενές 

οικονοµικά και ασταθές πολιτικά διεθνές περιβάλλον, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι οι 

χώρες αυτές, έστω και µε µια χρονική καθυστέρηση, θα επιτύχουν τελικά την ενσωµάτωσή 

τους στην ευρωπαϊκή οικογένεια.  

Λέξεις κλειδιά: διεύρυνση, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, κριτήρια Κοπεγχάγης, εµβάθυνση 

προενταξιακή πολιτική, ∆υτικά Βαλκάνια. 

 



ABSTRACT 
 

The year 2013 marks the latest stage in the enlargement of the EU, as evidenced by the 

accession of Croatia and its geographical expansion towards the Western Balkans. At the same 

time it signals the continued commitment of the EU towards reciprocal peace, security and well-

being for the nations of Europe. 

The strategy of integration of the states of Central and Eastern Europe (2004, 2007, 2013) is 

primarily geopolitical since it has come about at the expense of further consolidation 

(deepening) of the European idea. Nevertheless the process of expansion has been more difficult 

since the nations of the Western Balkans are confronted with a number of political, economical 

and social problems accrued over the years. 

The degree of progress in the process toward democratization and reconciliation leaves 

optimism for the successful completion of the project. Nevertheless the levels of progress and 

maturity as regards the integration procedure differ among the nations involved. As such two 

tiers of nations awaiting accession are discernible: The first one, including Albania, Serbia and 

Montenegro, covers those nations which have made the greater progress regarding the 

prerequisite steps as set out by the EU. The second tier includes Bosnia Hercegovina, FYROM, 

and Kosovo, nations which are confronted with greater obstacles and delays in the process 

toward European accession. 

Despite the fact that the EU is faced with challenges of its own, in an environment which is 

particularly negative on the economic front, and globally politically unstable, it should be 

considered a certainty that all these nations will ultimately succeed in becoming members of 

the European family, even if this should involve a delay.  

 

Key words: enlargement, European integration, Copenhagen criteria, pre-accession political 

integration, Western Balkans. 

 



 

1 

 

Εισαγωγή 

Η έννοια των ∆υτικών Βαλκανίων (∆Β) ως όρος γεωπολιτικός έχει εισαχθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για να οριοθετήσει το σύνολο των χωρών της Βαλκανικής εκτός της 

Ρουµανίας και της Βουλγαρίας. Περιλαµβάνει τις χώρες που προήλθαν από την διάλυση της 

Γιουγκοσλαβίας µε εξαίρεση την Κροατία (προσχώρησε στην Ένωση το 2013), δηλαδή την 

Σερβία, την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Αλβανία, την πΓ∆Μ, το Μαυροβούνιο και το Κόσοβο. 

Το κύριο χαρακτηριστικό των χωρών αυτών είναι η «υστέρησή τους στην υιοθέτηση 

οικονοµικών και πολιτικών µεταρρυθµίσεων» και τα «πολλαπλά και αλληλένδετα εσωτερικά 

τους προβλήµατα που αποτελούν απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια» (Τζιφάκης, 2002). 

Το ενδιαφέρον της ΕΕ για την περιοχή υπήρξε έντονο από την στιγµή που διαφάνηκαν οι 

διαλυτικές τάσεις στην πρώην Γιουγκοσλαβία και η παρέµβασή της υπήρξε έντονη και 

πολυεπίπεδη µε στόχο την διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή.  

Σκοπός της εργασίας είναι να καταγραφεί η διαδικασία της διεύρυνσης της ΕΕ προς τα ∆Β και 

τα εργαλεία πολιτικής που χρησιµοποιούνται εκ µέρους της ΕΕ για την ενσωµάτωση τους. Στο 

πλαίσιο αυτό θα αναλυθούν οι λόγοι που επιβραδύνουν την ενσωµάτωση της περιοχής των ∆Β 

στην ΕΕ καθώς και η συνολική πορεία των χωρών αυτών µέχρι σήµερα. 

Κεντρικό ερώτηµα και προβληµατισµός αυτής της µελέτης παραµένει η διερεύνηση της 

διαδικασίας διεύρυνσης υπό τις παρούσες ιδιαιτέρως δυσµενείς συνθήκες για την Ευρώπη και 

η εκτίµηση ως προς την τελική έκβαση του εγχειρήµατος.  

Λαµβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, στην παρούσα εργασία, η οποία διαρθρώνεται σε τρία 

κεφάλαια, επιχειρείται η παρουσίαση των βασικών παραγόντων της διεύρυνσης προς τα ∆Β 

και διερευνάται το µέλλον της προσπάθειας αυτής. Πιο συγκεκριµένα, αναλύεται ο βαθµός 

εκπλήρωσης των τεσσάρων κριτηρίων ένταξης (πολιτικό, οικονοµικό, κοινοτικό κεκτηµένο, 

σχέσεις καλής γειτονίας) των υποψηφίων βαλκανικών χωρών.  

Ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια σύντοµη ιστορική αναδροµή των διευρύνσεων της 

ΕΕ µέχρι σήµερα ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται η θεσµική και εξελικτική διαδικασία της 

διεύρυνσης καθώς και οι βασικές προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την ΕΕ για την επιτυχή 

ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό κατατάσσονται οι χώρες των ∆Β 
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ανάλογα µε την πορεία που αυτές έχουν διανύσει σε δυο σχηµατικά οµάδες χωρών, δηλαδή τις 

υποψήφιες χώρες που έχουν έναν προχωρηµένο βαθµό ετοιµότητας/ προετοιµασίας για ένταξη 

και τις χώρες που δεν διαθέτουν ακόµη τον απαιτούµενο βαθµό ωριµότητας/ προετοιµασίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η προοπτική προσχώρησης των τριών χωρών (Αλβανία, 

Σερβία, Μαυροβούνιο) που έχουν επιτύχει την καλύτερη προετοιµασία ως προς τα 

προενταξιακά κριτήρια και θεωρούνται ως τα πλέον ώριµα για ένταξη στην ΕΕ. 

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι χώρες που 

παρουσιάζουν την µεγαλύτερη υστέρηση (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, πΓ∆Μ, Κόσοβο) ως προς την 

ετοιµότητά τους για ένταξη και αναλύεται η διαφορετική δυναµική που έχει αναπτύξει η κάθε 

χώρα καθώς και τα ιδιαίτερα προβλήµατά της.  

Η εργασία ολοκληρώνεται µε τη διατύπωση των συµπερασµάτων και ορισµένων 

προβληµατισµών σχετική µε την προοπτική διεύρυνσης της ΕΕ προς τα ∆Β αλλά και την 

γενικότερη προοπτική της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  

Ωστόσο οφείλουµε να επισηµάνουµε στο πλαίσιο αυτής της εισαγωγής ότι η εργασία αυτή δεν 

φιλοδοξεί και ούτε είναι δυνατόν να καλύψει όλο το φάσµα των παραγόντων που συνιστούν 

την κατάσταση των ∆Β σήµερα. Η πολυπλοκότητα των έξι χωρών που εξετάζονται σ’ αυτή την 

εργασία καθώς και οι διαφορετικές διαδροµές που µοιραία ακολουθούν είναι αδύνατον να 

περιγραφούν λεπτοµερειακά όπως απαιτεί η επιστηµονική δεοντολογία. Αντί αυτού η 

προσέγγιση επικεντρώνεται κατά βάση στην διερεύνηση της προοπτική ένταξης αυτών των 

χωρών στην ΕΕ καθώς και στα επιµέρους προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η Νέα ∆ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

1.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η µέχρι σήµερα διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ και 

αναλύεται η µετάβαση από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (ΕΚ) των 6 στην ΕΕ των 28. 

Παρουσιάζεται επίσης το θεσµικό περίγραµµα της διεύρυνσης καθώς και οι προϋποθέσεις που 

έχουν τεθεί από την ΕΕ για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της πορείας. Τέλος, αναλύεται η 

κατάσταση στα ∆Β και η στρατηγική της ΕΕ στην περιοχή µέχρι σήµερα, µέσα από τις θεσµικές 

της παρεµβάσεις µε στόχο την µεγαλύτερη σύγκλιση των δύο µερών.  

1.2. Οι κύκλοι των διευρύνσεων στην ΕΕ 

Στην εξελικτική πορεία των ΕΚ/ΕΕ, οι αλλεπάλληλες διευρύνσεις αποτέλεσαν κορυφαίο 

στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η πολιτική αυτή προώθησε το ευρωπαϊκό όραµα και έθεσε 

τις βάσεις για µια εντατικότερη ενοποίηση των ευρωπαϊκών κρατών. Η κατακερµατισµένη από 

τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο Ευρώπη προσπάθησε να επινοήσει νέους δρόµους ειρήνευσης 

αλλά και αναπτυξιακής προοπτικής. Το εγχείρηµα είχε την έγκριση και την ενθάρρυνση των 

ΗΠΑ και είχε πέρα από τον οικονοµικό, κυρίως ιδεολογικό στόχο, καθώς επιδίωκε στη 

δηµιουργία ενός αναχώµατος στο Σοβιετικό επεκτατισµό (Μούσης, 1994).  

Οι θεωρήσεις των ευρωπαϊκών χωρών για την δηµιουργία της τότε ΕΟΚ ήταν θεµελιακά 

διαφορετικές, αφού στόχευαν σε µια ενοποιητική διαδικασία που µέσα από την εµβάθυνση των 

σχέσεων των κρατών µελών (κ-µ) θα οδηγούσε τελικά σε µια µορφή πολιτικής ενοποίησης.  

Εν τούτοις, φάνηκε καθαρά, ιδίως µετά το κύµα των τελευταίων διευρύνσεων που 

ολοκληρώθηκε σε τρείς φάσεις, (το 2004 µε την ένταξη των Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας, 

Πολωνίας, Τσεχίας, Σλοβακίας, Ουγγαρίας, Σλοβενίας, Μάλτας και Κύπρου, το 2007 των 

Βουλγαρίας και Ρουµανίας και το 2013 της Κροατίας), ότι υπάρχει έντονη ιδεολογική 

αντιπαράθεση σχετικά µε τον σκοπό και την αποτελεσµατικότητα των αλλεπάλληλων 

διευρύνσεων. Και τούτο διότι η περίφηµη δυναµική της διεύρυνσης απειλούσε και απειλεί να 

ακυρώσει το ευρωπαϊκό εγχείρηµα της ενοποιητικής διαδικασίας και να καταστήσει την 

Ένωση ένα ανοµοιογενές συνονθύλευµα κρατών χωρίς πολιτικό όραµα και µε 

περιθωριοποιηµένη την αντίληψη της συνοχής.  
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Ειδικότερα, η ΕΕ αντιµετώπισε το 2004 µια µεγάλη πρόκληση, τη δυσχερέστερη µέχρι τότε 

διεύρυνση, λόγω µεγάλου αριθµού κρατών (10 κράτη) µε ασταθείς θεσµικές και οικονοµικές 

δοµές. Επιπρόσθετα η περίπτωση της ενσωµάτωσης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας το 2007 

και της Κροατίας το 2013 δηµιούργησε έντονο προβληµατισµό ως προς την ετοιµότητα και 

θεσµική επάρκεια που διέθεταν οι χώρες αυτές για να ενταχθούν στην Ένωση (Nugent, 2010).  

Οι τελευταίες διευρύνσεις του 2004, 2007 και 2013 προσέθεσαν έντονους προβληµατισµούς 

αναφορικά µε τους στόχους της Ένωσης και τις πραγµατικές δυνατότητες της για ενσωµάτωση 

αυτών των χωρών µε βάση τα νέα δεδοµένα. Μοιραία λοιπόν η πολιτική των τελευταίων 

διευρύνσεων µετατόπισε το κέντρο βάρους της ΕΕ από την εµβάθυνση της ολοκλήρωσης στη 

δηµιουργία σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος και έφερε την Ευρώπη αντιµέτωπη µε 

περιφερειακές ανισότητες, επιβάρυνση διαρθρωτικών ταµείων και άνιση κατανοµή πλούτου 

µεταξύ των κ-µ.  

Σ’ αυτήν την γεωπολιτική στρατηγική επιδίωξης ασφαλούς περιβάλλοντος θα πρέπει κυρίως 

να εξετασθεί και η δηλωµένη επιθυµία διεύρυνσης προς τις χώρες των ∆Β. Ήδη από το 2003, 

κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Θεσσαλονίκη (19-

20 Ιουνίου 2003) επιβεβαίωσε ότι όλες οι χώρες των ∆Β διαθέτουν σαφή ευρωπαϊκή 

προοπτική, ως εν δυνάµει υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ, προοπτική που είχε ξεκινήσει από 

το 1999 µέσω της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (∆ΣΣ) (Συµπεράσµατα 

Συµβουλίου, Νο 11639/03) (European Council, 2003). 

Η Σύνοδος Κορυφής της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε κοµβικό σηµείο για την διαµόρφωση 

προνοµιακών σχέσεων της ΕΕ µε τις χώρες των ∆Β. Η υιοθέτηση της «∆ιακήρυξης της 

Θεσσαλονίκης» ανέδειξε την πρόθεση της ΕΕ να στηρίξει την ενοποίηση του ευρωπαϊκού 

χώρου µε την κρίσιµη αυτή περιοχή αλλά και τη δέσµευση των κρατών των ∆Β να εντείνουν 

τις µεταρρυθµιστικές τους προσπάθειες για να καταστεί εφικτή η ενταξιακή τους διαδικασία. 

Τα κείµενα που υιοθετήθηκαν στη Θεσσαλονίκη- η Ατζέντα της Θεσσαλονίκης για την 

Ευρωπαϊκή Ενσωµάτωση των χωρών των ∆Β καθώς και η ∆ιακήρυξη- αποτελούν τα συνολικά 

Κείµενα Στρατηγικής της ΕΕ για τα Βαλκάνια και αναδεικνύουν τις προϋποθέσεις για την 

ευρωπαϊκή τους πορεία: εκδηµοκρατισµός, εγκαθίδρυση θεσµών και µεταρρυθµίσεων, 

εδραίωση κράτους δικαίου, προώθηση ανοχής και συµφιλίωσης, αντιµετώπιση του 
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οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς, και οικονοµική ανασυγκρότηση (European 

Council, 2003). 

1.3. Η κρίση στα ∆υτικά Βαλκάνια 

Η ΝΑ χερσόνησος της Ευρώπης, η Βαλκανική, περιλαµβάνει µια σειρά από χώρες οι οποίες 

αναδύθηκαν τον 19ο αιώνα και οι οποίες διατηρούν πανσπερµία εθνοτήτων και θρησκειών. 

Πολυφυλετικοί πληθυσµοί µε µακραίωνη κοινή παράδοση υπέστησαν την οθωµανική 

κυριαρχία και ποτέ δεν κατάφεραν να ενσωµατωθούν στη δυτικοευρωπαϊκή συνείδηση ως 

φυσική απόληξη της Ευρώπης. Πάντα υπήρχε µια απαξιωτική εικόνα για την περιοχή, την 

οποία συντηρούσαν µορφές βαρβαρότητας, επισφραγίζοντας την αρνητική χροιά του 

γεωγραφικού όρου µέχρι σήµερα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ιστορικός Μαρία 

Τοντόροβα (2000), «ο βαλκανισµός έγινε συν τω χρόνω βολικό υποκατάστατο της 

συναισθηµατικής αποφόρτισης που πρόσφερε ο οριενταλισµός, καθώς απάλλασσε τη ∆ύση από 

την ευθύνη του ρατσισµού, της αποικιοκρατίας, του ευρωκεντρισµού και της χριστιανικής 

µισαλλοδοξίας κατά του Ισλάµ». 

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου η Βαλκανική χερσόνησος περιελάµβανε τα 

ανεξάρτητα κράτη της Αλβανίας, Βουλγαρίας, Ρουµανίας και Ελλάδας και την Οµοσπονδία 

της Γιουγκοσλαβίας, η οποία συγκροτούνταν από έξι οµοσπονδίες, της Σλοβενίας, της 

Κροατίας, του Μαυροβουνίου, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, των Σκοπίων και τις αυτόνοµες 

περιοχές του Κοσσυφοπεδίου και της Βοϊβοδίνας, ενταγµένες στη Σερβική δηµοκρατία.  

Η πολυεθνική Οµοσπονδία της Γιουγκοσλαβίας, την περίοδο 1991-2001, αποδυναµωµένη από 

την οικονοµική και πολιτική κρίση και την ισχυρή εθνικιστική ρητορική δοκιµάστηκε από 

αιµατηρούς εµφύλιους πολέµους που χαρακτηρίστηκαν από απίστευτες για την Ευρώπη 

βαρβαρότητες και ανέδειξαν όλες τις εθνοτικές και θρησκευτικές διαφορές που υπέβοσκαν 

εντός της Οµοσπονδίας. 

Η βάση που δηµιούργησε τις συνθήκες για ειρηνική συνύπαρξη και περιφερειακή προσέγγιση 

των χωρών των ∆Β, υπήρξε η Ειρηνευτική Συµφωνία του Dayton στο Ohio των ΗΠΑ τον 

∆εκέµβριο του 1995 (Σερβία, Β-Ε, Κροατία, ΗΠΑ) καθώς επισφράγισε το τέλος των 

εχθροπραξιών που προέκυψαν από την απόσχιση της Βοσνίας και έθεσε τα γεωγραφικά όρια 

µεταξύ Βοσνίας, Κροατίας και Σερβίας. Ακολούθως η ειρηνευτική αποστολή του ΝΑΤΟ που 
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αναπτύχθηκε στη Βοσνία και η οµοφωνία εκ µέρους της ΕΕ για τη σταθεροποίηση των 

σχέσεων ενίσχυσε τη Συµφωνία αυτή (Koktsidis, Armakolas, Maksimovic and Feta, 2014).1 

Στην ίδια στρατηγική της ∆υτικής Συµµαχίας εντάσσεται και η Συνθήκη της Οχρίδας (ΝΑΤΟ-

ΕΕ) τον Αύγουστο του 2001, η οποία καθόρισε τις σχέσεις των µειονοτήτων στην πΓ∆Μ και 

αποτέλεσε σηµαντικό παράγοντα σταθεροποίησης της περιοχής των ∆Β, καταδεικνύοντας ότι 

ο σεβασµός των ανθρωπίνων και µειονοτικών δικαιωµάτων αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση 

για την προσχώρηση στην ΕΕ (Koktsidis et al, 2014).2 

Ωστόσο η παρέµβαση της ΕΕ υπήρξε πολύπλευρη και ουσιαστική στην υπόθεση ειρήνευσης 

των ∆Β, παρά το γεγονός ότι η ίδια στερούνταν το απαιτούµενο πολιτικό και στρατιωτικό 

εκτόπισµα (που διέθεταν οι ΗΠΑ) για να επιτύχει µόνη της απτά αποτελέσµατα (Τζιφάκης, 

2002). 

Η διχοτόµηση των Βαλκανίων σε δυτικά και ανατολικά έχει πολιτικό περιεχόµενο υπό την 

έννοια ότι τα ∆Β προσδιορίζονται από χώρες οι οποίες έχουν γεωγραφική εγγύτητα, πολλαπλά 

εσωτερικά προβλήµατα και κοινό παρελθόν, υστερούν οικονοµικά και πολιτικά και θα πρέπει 

να προβούν σε δύσκολες και επίπονες µεταρρυθµίσεις καθώς υπάρχει αναγκαιότητα να 

ενταχθούν στην ΕΕ (Τζιφάκης, 2002). 

                                                           

1
 Η Συµφωνία του Dayton, επιτεύχθηκε µε την µεσολάβηση των ΗΠΑ στο Ohio των ΗΠΑ και τερµάτισε την 
αιµατηρή διαµάχη στην Ευρώπη. Υπεγράφη επίσηµα στις 14 ∆εκεµβρίου 1995 στο Παρίσι από τους Μιλόσεβιτς 
(Σερβία), Τούτζµαν (Βοσνία-Ερζεγοβίνη), Ιζετµπίγκοβιτς (Κροατία) και τον Χόλµπρουκ (ΗΠΑ), στις 
διαπραγµατεύσεις συµµετείχαν εκπρόσωποι της ΕΕ. Το έγγραφο το οποίο είναι γνωστό ως ειρηνευτική Συµφωνία 
του Dayton δηµιούργησε τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ως κυρίαρχο κράτος, αποτελούµενο από δύο αυτόνοµες 
οντότητες 

2
 Η Συµφωνία Πλαίσιο της Οχρίδας αποτελεί συνεργασία για την ασφάλεια µεταξύ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για την 
πρόληψη του πολέµου στην πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας. Τον Φεβρουάριο του 2001, 
στο αποκορύφωµα του ενδο-εθνικού αλληλοσπαραγµού µεταξύ των δυνάµεων ασφαλείας του κράτους και 
ενόπλων Αλβανών ανταρτών, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ συντόνισαν τις διαπραγµατεύσεις που οδήγησαν στην Συµφωνία 
της Οχρίδας τον Αύγουστο του ιδίου χρόνου. 
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1.4. Το Θεσµικό Πλαίσιο της ∆ιεύρυνσης 

1.4.1. Η Συνθήκη για την ΕΕ  

Το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει τις αξίες που ασπάζεται η ΕΕ, 

οι οποίες θα πρέπει να είναι σεβαστές από τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Ειδικότερα το 

άρθρο 2 αναφέρει ότι «Η Ένωση, βασίζεται στις αξίες σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 

της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασµού 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των προσώπων που ανήκουν σε µειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι 

κοινές στα κράτη µέλη…».  

Επιπρόσθετα το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις προϋποθέσεις 

υπό τις οποίες µία χώρα µπορεί να γίνει µέλος της Ένωσης. Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 49, 

«κάθε ευρωπαϊκό κράτος το οποίο σέβεται τις αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 και δεσµεύεται 

να τις προάγει, µπορεί να ζητήσει να γίνει µέλος της Ένωσης». Το ενδιαφερόµενο κράτος, 

απευθύνει την αίτηση του στο Συµβούλιο των Υπουργών, το οποίο λαµβάνει την απόφαση του 

µε οµοφωνία και εφόσον έχει τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (European Union, 2012). 

1.4.2.  Τα Κριτήρια της Κοπεγχάγης  

Τα κριτήρια και οι όροι προσχώρησης καθορίστηκαν από τους ηγέτες των κ-µ στο Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο της Κοπεγχάγης τον ∆εκέµβριο του 1993, καθώς και µε µεταγενέστερες αποφάσεις 

της ΕΕ. Με βάση τα κριτήρια αυτά διαµορφώθηκαν τέσσερεις Οµάδες κριτηρίων που πρέπει 

να εκπληρούνται για την προσχώρηση στην Ένωση: 

Α) Το Πολιτικό: περιλαµβάνει τη σταθερότητα θεσµών που εγγυώνται τη δηµοκρατία, το 

κράτος δικαίου, τα δικαιώµατα του ανθρώπου και το σεβασµό και την προστασία των 

µειονοτήτων. 

Β) Το Οικονοµικό: περιλαµβάνει την ύπαρξη µιας λειτουργικής οικονοµίας της αγοράς και 

την ικανότητα αντιµετώπισης των ανταγωνιστικών πιέσεων και δυνάµεων της αγοράς στο 

πλαίσιο της Ένωσης. 
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Γ) Το Κοινοτικό Κεκτηµένο: περιλαµβάνει την ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από την ιδιότητα του µέλους, συµπεριλαµβανοµένης της προσήλωσής στους 

στόχους της πολιτικής, οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης (Ιωακειµίδης, 1999). 

∆) Σχέσεις καλής γειτονίας: ειδικότερα για τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων έχουν τεθεί 

πρόσθετες προϋποθέσεις σχετικές µε την περιφερειακή συνεργασία και τις καλές σχέσεις 

γειτονίας (γνωστές ως «προϋποθέσεις της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (∆ΣΣ)»).  

Θα πρέπει να τονισθεί ότι τα κριτήρια ένταξης είναι γενικά και ασαφή και δεν θέτουν 

ποσοτικούς στόχους, αφήνοντας περιθώριο για µια διευρυµένη ή διασταλτική ερµηνεία 

δεδοµένου ότι «θεσµικά απαιτείται συµµόρφωση στον πολιτικό, νοµοθετικό και τεχνικό τοµέα 

µε τις προϋποθέσεις και τα πρότυπα της ΕΕ» (Τζόκας, 2006). 

1.4.3. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενίσχυσε µε την πάροδο του χρόνου τον θεσµικό του ρόλο, αύξησε 

τις εξουσίες του και διεύρυνε τη δηµοκρατική διαδικασία στη λήψη των αποφάσεων. Ο ρόλος 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην διαδικασία προσχώρησης ενός υποψήφιου κ-µ είναι 

αποφασιστικός δεδοµένου ότι σύµφωνα µε το άρθρο 49 παράγραφος της ΣΕΕ είναι απαραίτητη 

η έγκριση κάθε νέας προσχώρησης και συµµετέχει επίσης στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και 

Σύνδεσης σύµφωνα µε το άρθρο 218 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ και διατηρεί τακτικές διµερείς 

σχέσεις µε τα κοινοβούλια των χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

2015α).  

1.4.4. Ενταξιακές διαπραγµατεύσεις και διαδικασία προσχώρησης  

Μετά την υποβολή αίτησης για προσχώρηση στην ΕΕ, οι κυβερνήσεις των κ-µ αποφασίζουν 

αν θα κάνουν αποδεκτή την αίτηση. Εν συνεχεία, βάσει γνωµοδότησης της Ε. Επιτροπής, 

αποφασίζεται αν πρέπει να χορηγήσουν στην αιτούσα το καθεστώς υποψήφιας χώρας και αν 

θα πρέπει να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις. Ακολουθώντας τον ίδιο τρόπο, τα 

κ-µ αποφασίζουν µε ποιους όρους και πότε θα αρχίσουν και θα ολοκληρώσουν τις 

διαπραγµατεύσεις για κάθε τοµέα πολιτικής (Ιωακειµίδης, 1999). 

Οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις αποτελούν µια διαδικασία χρονοβόρα και επικεντρώνονται 

στην εξέταση της υποψήφιας χώρας ως προς την ικανότητά της να αναλάβει υποχρεώσεις κ-µ, 
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δηλαδή να εφαρµόσει και να υλοποιήσει το υφιστάµενο κοινοτικό κεκτηµένο. Η 

µεταρρυθµιστική αποτελεσµατικότητα της υποψήφιας χώρας είναι ευθέως ανάλογη µε την 

πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας. Προς διευκόλυνση των διαπραγµατεύσεων, το σύνολο του 

δικαίου κατανέµεται σε 33 κεφάλαια, ανά τοµέα πολιτικής. Η Ε. Επιτροπή παρακολουθεί την 

πορεία και την πρόοδο που επιτυγχάνει κάθε υποψήφια χώρα µε ετήσιες εκθέσεις, οι οποίες 

αποτελούν τη βάση των αποφάσεων της διαπραγµάτευσης. 

Με την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων συντάσσεται Συνθήκη Προσχώρησης, η οποία 

υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη (κ-µ και υποψήφια χώρα). Με τη συγκατάθεση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Συνθήκη κυρώνεται από τα κ-µ και την υποψήφια χώρα, 

σύµφωνα µε τους ισχύοντες συνταγµατικούς κανόνες τους (δηµοψήφισµα ή επικύρωση από 

εθνικά κοινοβούλια). Η µη επικύρωση της Συνθήκης Προσχώρησης από µια υπό ένταξη χώρα 

έχει ως συνέπεια την ακύρωση της ένταξής της στην ΕΕ. Ωστόσο, η µη επικύρωση της 

Συνθήκης από ένα κ-µ έχει συνολική επίπτωση στη διαδικασία της διεύρυνσης.  

Η πρώτη φάση των διαπραγµατεύσεων καλείται «αναλυτική εξέταση κεκτηµένου» (aquis) 3 και 

προσδιορίζονται οι τοµείς όπου απαιτείται νοµοθετική εναρµόνιση. Η Επιτροπή καταρτίζει 

έκθεση αναλυτικής εξέτασης για κάθε κεφάλαιο, η οποία υποβάλλεται στο Συµβούλιο. 

Ακολουθεί η σύσταση της Επιτροπής για το αν µπορούν να ξεκινήσουν οι διαπραγµατεύσεις 

για ένα κεφάλαιο ή για το αν απαιτείται η εκπλήρωση ορισµένων προϋποθέσεων (συγκριτικών 

κριτηρίων αναφοράς). Αν ακολουθήσει η σύµφωνη γνώµη των κ-µ ότι πληρούνται τα κριτήρια, 

η υποψήφια χώρα υποβάλλει διαπραγµατευτική θέση και το Συµβούλιο επιτρέπει την έναρξη 

των διαπραγµατεύσεων σχετικά µε το κεφάλαιο, το οποίο κλείνει όταν έρθει η ώρα µε κοινή 

θέση (συγκριτικά κριτήρια αναφοράς). Οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις εξελίσσονται µε 

δεδοµένο ότι «τίποτε δεν θεωρείτε συµφωνηµένο έως ότου επιτευχθεί συµφωνία για όλα», εν 

κατακλείδι µε τη πραγµάτωση της συνολικής διαδικασίας. 

1.5. Στρατηγική της ΕΕ στα ∆υτικά Βαλκάνια 

Από το ξέσπασµα της κρίσης στην πρώην Γιουγκοσλαβία υπήρξε ζωηρό ενδιαφέρον της ΕΕ 

για την ειρήνευση και σταθεροποίηση στην περιοχή. Η κοινοτική παρέµβαση υπήρξε 

πολυεπίπεδη στο πολιτικό, στρατιωτικό και οικονοµικό επίπεδο και ακολούθησε χρονικά 

                                                           

3Κοινοτικό κεκτηµένο: δηλ. τη δυνατότητα της υποψήφιας χώρας να τηρήσει «ότι θα επιτευχθεί» 
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διαφορετικές στρατηγικές. Κατά την πρώτη περίοδο, από την αρχή της κρίσης µέχρι το 1999, 

η ΕΕ ακολούθησε ένα πρότυπο σχέσεων µε επίκεντρο τις διµερείς σχέσεις µε τις χώρες των ∆Β 

στο πλαίσιο της λεγόµενης Περιφερειακής Προσέγγισης. Από το 1999 και έπειτα 

εγκαινιάστηκε η πολιτική των Συµφωνιών Σταθερότητας και Σύνδεσης (ΣΣΣ), η οποία οδήγησε 

σε διµερείς συµφωνίες Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της Ένωσης µε την κάθε χώρα των ∆Β. 

1.5.1. Η Περιφερειακή Προσέγγιση της ΕΕ για τα ∆υτικά Βαλκάνια 

Η Περιφερειακή Προσέγγιση της ΕΕ εγκαινιάστηκε το 1996 και αφορούσε τις σχέσεις της ΕΕ 

µε τις τότε πέντε χώρες της περιοχής: Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, πΓ∆Μ, Αλβανία και την 

Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας. Οι στόχοι της Περιφερειακής Προσέγγισης 

του 1996 ήταν η προώθηση της εφαρµογής των ειρηνευτικών συµφωνιών Dayton και η 

δηµιουργία µιας ζώνης πολιτικής σταθερότητας και οικονοµικής ευηµερίας. Οι στόχοι αυτοί 

θα επιτυγχάνονταν µε την εγκαθίδρυση και διατήρηση της δηµοκρατίας και του κράτους 

δικαίου, το σεβασµό των µειονοτήτων και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την επανέναρξη 

της οικονοµικής δραστηριότητας. Ωστόσο, η πολιτική αυτή δεν βρήκε «µεγάλη απήχηση» στα 

∆Β και προτάθηκε µια νέα ενισχυµένη προσέγγιση έναντι των χωρών της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, η ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (Τζιφάκης, 2002).  

Το ζήτηµα της περιφερειακής συνεργασίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα σηµείο τριβής µεταξύ 

των χωρών των ∆Β, µε συνέπεια να είναι αδύνατη η ικανοποιητική εξοµάλυνση των σχέσεων 

µεταξύ τους, χωρίς την παρέµβαση της διεθνούς κοινότητας (Ατλαντικής Συµµαχίας) και ιδίως 

της ΕΕ (Sklias and Tsiampra, 2012).  

1.5.2. ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης  

Η ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (∆ΣΣ) η οποία δροµολογήθηκε το 1999, καθώς 

και το Σύµφωνο Σταθερότητας και Σύνδεσης αποτελούν το κοινό πολιτικό πλαίσιο που 

ρυθµίζει τις σχέσεις της ΕΕ µε τις χώρες των ∆Β και λειτουργούν ως σηµείο αναφοράς για την 

υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων στα Βαλκάνια. Η ∆ΣΣ αποτελεί το µέσο στήριξης και 

προσέγγισης των χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων µε την EE, µια πολιτική η οποία βασίζεται 

σε διµερείς συµβατικές σχέσεις, χρηµατοδοτική βοήθεια, πολιτικό διάλογο, εµπορικές σχέσεις 

και περιφερειακή συνεργασία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1999). 
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Η αποδοχή της ∆ΣΣ από τις χώρες των ∆Β επισφραγίσθηκε το Νοέµβριο του 2000, µε την 

υιοθέτηση της ∆ιακήρυξης του Ζάγκρεµπ, στην οποία καθορίστηκαν τα µέσα της ∆ΣΣ και 

δεσµεύθηκαν τα κράτη των ∆Β να δηµιουργήσουν ζώνη ελεύθερου εµπορίου και να 

υπογράψουν περιφερειακές συµφωνίες σε τοµείς δικαιοσύνης, εσωτερικών υποθέσεων, 

καταπολέµησης διαφθοράς και οργανωµένου εγκλήµατος (Τζιφάκης, 2002). 

Οι Συµφωνίες Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) πρόκειται ουσιαστικά για τις εταιρικές 

σχέσεις της Ένωσης µε την κάθε χώρα των ∆Β και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 

ενοποιητικής διαδικασίας, δεδοµένου ότι καθορίζονται από κοινού οι προτεραιότητες για την 

προετοιµασία της υποψήφιας χώρας.  

Στην παρούσα φάση είναι σε ισχύ οι ΣΣΣ µε την πΓ∆Μ, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο και τη 

Σερβία. Η ΣΣΣ µε την Κροατία έληξε από τη στιγµή που η χώρα αυτή εντάχθηκε στην ΕΕ τον 

Ιούλιο του 2013. Η ΕΕ και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχουν υπογράψει ΣΣΣ αλλά έχει παγώσει η 

έναρξη ισχύος της. Η ΕΕ και το Κόσοβο άρχισαν διαπραγµατεύσεις για ΣΣΣ τον Οκτώβριο του 

2013 και η συµφωνία επικυρώθηκε από το ΕΚ πρόσφατα (Ιαν2016). Αυτή η ΣΣΣ είναι µια 

συµφωνία αποκλειστικά µε την ΕΕ, την οποία τα κ-µ δεν υποχρεούνται να επικυρώσουν 

δεδοµένου ότι πέντε κράτη-µέλη δεν αναγνωρίζουν το Κόσοβο ως ανεξάρτητο κράτος) 

(European Parliament, 2016). 

Οι υποψήφιες χώρες λαµβάνουν χρηµατοδοτική βοήθεια για να πραγµατοποιήσουν τις 

αναγκαίες µεταρρυθµίσεις. Από το 2007, η οικονοµική βοήθεια διοχετεύεται µέσω του ενιαίου 

Μηχανισµού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ). Τα κεφάλαια του ΜΠΒ (Instrument for Pre-

Accession Assistance, ΙΡΑ) προωθούν µέσω προγραµµάτων µεταρρυθµίσεις4, παρέχοντας 

οικονοµική και τεχνική στήριξη. Ο προϋπολογισµός του IPA την περίοδο 2007-2013 ήταν 11,5 

δις ευρώ ενώ το νέο πρόγραµµα ΙΡΑ ΙΙ για τη περίοδο 2014-2020 έχει προϋπολογισµό 11,7 δις 

ευρώ. Οι χώρες των ∆Β µε τα προενταξιακά αυτά κονδύλια επενδύουν σε τοµείς υποδοµών 

(µεταφορές, ενέργεια, περιβάλλον), βιώσιµης ανάπτυξης και τεχνογνωσίας (European 

Commission, 2014a).  

                                                           

4Οι µεταρρυθµίσεις στοχεύουν στους τοµείς: µετάβασης σε δηµοκρατικούς θεσµούς, διασυνοριακής συνεργασίας, 
περιφερειακής ανάπτυξης, ανθρώπινα δικαιώµατα, αγροτική ανάπτυξη. Οι δικαιούχες χώρες χωρίζονται σε δύο 
κατηγορίες, στις υποψήφιες (Τουρκία, Αλβανία,  ΠΓ∆Μ, Μαυροβούνιο, Σερβία) που λαµβάνουν χρηµατοδότηση 
για όλες τις δράσεις και τις εν δυνάµει υποψήφιες (Β-Ε, Κόσοβο) οι οποίες λαµβάνουν µόνο για τους δύο πρώτους 
στόχους (http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/ipa/) 
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Την περίοδο 2007-2013, η ΕΕ έχοντας ως στόχο τη σύγκλιση και την περιφερειακή 

ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, καθιέρωσε τη διεθνική συνεργασία µε τα Προγράµµατα 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, τα οποία χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) µε τη µεταβίβαση πόρων στις υποψήφιες χώρες. Οι 

κοινοτικές αυτές πρωτοβουλίες χρηµατοδοτούν επιλέξιµες περιοχές µέσω προγραµµάτων (π.χ. 

INTERREG, LEADER, EQUAL, URBAN). H EE επιπρόσθετα προωθεί έργα υποδοµής στις 

υποψήφιες χώρες µέσω συµφωνιών συγχρηµατοδότησης µε διεθνή χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα (European Commission, 2007).  

Στο πλαίσιο της υποβοήθησης των ∆Β η ΕΕ σχεδίασε µια σηµαντική πρωτοβουλία, τα 

Προγράµµατα ∆ιδυµοποίησης (Twinning Projects), µε στόχο τη δηµιουργία και βελτίωση των 

ήδη υπαρχόντων δηµοκρατικών θεσµών, οργάνων και υπηρεσιών των χωρών, την υιοθέτηση 

του κοινοτικού κεκτηµένου και γενικότερα τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας τους. 

Μέσα υλοποίησης είναι η αδελφοποίηση Υπουργείων και δηµόσιων φορέων των κ-µ µε 

υποψήφιες χώρες καθώς και η αποστολή εµπειρογνωµόνων για σύντοµο χρονικό διάστηµα 

(European Commission, 2016).  

1.6. Συµπεράσµατα 

Αναµφίβολα οι διευρύνσεις συνέβαλαν αµφίδροµα στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα, άλλοτε 

ενισχύοντας τις θεσµικές δοµές και τα όργανα εκπροσώπησης, άλλοτε πάλι, δηµιουργώντας 

ανοµοιογένειες και αποκλίσεις στις πολιτικές της. Ο συγκερασµός της ιστορικής πορείας και 

του πολιτικού παρελθόντος 28 κ-µ δεν αποτελεί διαχείριση απλή, εµπεριέχει συµβιβασµούς και 

αποκλίσεις καθώς η πολιτική της διεύρυνσης δεν ήταν εξαρχής ούτε «συνεπής» «ούτε είχε 

σαφήνεια ως προς τις αρχές» (Nugent, 2010). Τα θέλγητρα όµως της διεύρυνσης ήταν ισχυρό 

κίνητρο για την συνύπαρξη. 

Το θεσµικό πλαίσιο της ΕΕ αναφορικά µε την προσχώρηση νέων κ-µ είναι εξαιρετικά 

απαιτητικό, δεδοµένου ότι θέτει προϋποθέσεις πολιτικού, θεσµικού και οικονοµικού 

περιεχοµένου που είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσεγγισθούν ακόµα και µε την αναγκαία 

βοήθεια και καθοδήγηση από την ίδια την Ένωση. Η ΕΕ, αντιλαµβανόµενη εξ αρχής την 

ανάγκη παρέµβασης στην ταραγµένη περιοχή των ∆Β, προώθησε δέσµες δράσεων µε σκοπό 

την σταθεροποίηση του πολιτικού σκηνικού, την προαγωγή των δηµοκρατικών θεσµών και την 

οικονοµική ανασυγκρότηση τους. 
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Εν τούτοις η πορεία εκδηµοκρατισµού και προσαρµογής των χωρών των ∆Β, παρά το 

ουσιαστικό κίνητρο που προσφέρει η προσχώρηση στην ΕΕ, υπήρξε εξαιρετικά 

διαφοροποιηµένη µε συνέπεια άλλες χώρες (Αλβανία, Σερβία, Μαυροβούνιο) να έχουν 

επιτελέσει σηµαντικά βήµατα ως προς την Ευρωπαϊκή τους πορεία ενώ άλλες (πΓ∆Μ, Βοσνία, 

Κόσοβο) να παρουσιάζουν καθυστερήσεις και αντιστάσεις ως προς τον µετασχηµατισµό των 

θεσµών και των οικονοµικών δοµών τους µε συνέπεια την περαιτέρω καθυστέρηση της 

διαδικασίας ένταξης τους. 

Η διαφοροποίηση αυτή αποδεικνύει ότι το δέλεαρ της προσχώρησης, µε όλο το φάσµα των 

όρων που προϋποθέτει, δεν λειτουργεί πάντοτε ευεργετικά για τον ουσιαστικό µετασχηµατισµό 

των θεσµών των χωρών αυτών και έχει διαφοροποιηµένη επίδραση στην ταχύτητα των 

απαιτούµενων αλλαγών (Wakelin, 2013). 

Στα επόµενα κεφάλαια αναλύεται περαιτέρω η συγκεκριµένη πορεία των δύο ανωτέρω οµάδων 

χωρών, προσδιορίζοντας την προοπτική ένταξή τους, τις αιτίες που επιβραδύνουν την 

διαδικασία προσχώρησης τους καθώς και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στην προοπτική 

της ενταξιακής τους διαδροµής. Επισηµαίνεται εν τούτοις ότι η ανωτέρω κατηγοριοποίηση 

είναι εντελώς σχηµατική και δεν υπονοεί σε καµία περίπτωση την οµοιογένεια των δύο 

οµάδων, οι οποίες παρουσιάζουν µεταξύ τους µεγάλες διαφοροποιήσεις. Η σχηµατική διάκρισή 

αποτελεί προϊόν εµπειρικής παρατήρησης, υπό την έννοια ότι στην παρούσα συγκυρία οι τρείς 

χώρες της πρώτης κατηγορίας (Αλβανία, Σερβία, Μαυροβούνιο) απέκτησαν ένα σαφές 

προβάδισµα ενταξιακής πορείας έναντι των άλλων χωρών, οι οποίες για διαφορετικούς λόγους 

καθυστερούν ως προς τις διαδικασίες προσαρµογής τους στους κοινοτικούς όρους ένταξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

2.1.  Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι τρεις υποψήφιες χώρες µε προοπτική ένταξης στην ΕΕ 

- η Αλβανία, η Σερβία και το Μαυροβούνιο- και αποτυπώνεται ο βαθµός σύγκλισής τους µε τις 

κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ. Εξετάζεται η πρόοδος που έχουν επιτύχει σε ζητήµατα όπως 

ο εκδηµοκρατισµός και η γενικότερη προσπάθεια εκσυγχρονισµού των πολιτικών και 

διοικητικών θεσµών καθώς τα προβλήµατα των σχέσεων καλής γειτονίας που ανακύπτουν 

µεταξύ τους.  

Στο πλαίσιο αυτό διερευνώνται τα κοινά στοιχεία αυτών των χωρών τόσο στο επίπεδο των 

θετικών στοιχείων της ενταξιακής τους προόδου όσο και στο επίπεδο των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζουν σ΄ αυτή τη διαδικασία προσχώρησης. 

Στην αποτύπωση της κάθε χώρας ακολουθείται συγκεκριµένη µεθοδολογική προσέγγιση, η 

οποία περιλαµβάνει την ανάλυση τεσσάρων οµάδων κριτηρίων: το πολιτικό κριτήριο, το 

οικονοµικό κριτήριο, το κοινοτικό κεκτηµένο και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Τα κριτήρια 

αυτά καλύπτουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και γενικότερα τις κοινοτικές απαιτήσεις 

αναφορικά µε την ένταξη υποψηφίων χωρών. 

2.2. Κοινά Στοιχεία των υπό Ένταξη Χωρών  

Όπως έχει γίνει σαφές, η πορεία και η µεταρρυθµιστική διαδικασία των χωρών των ∆Β ούτε 

οµοιογενής είναι ούτε παράλληλη. Υπάρχουν χώρες οι οποίες προχωρούν µε µεγαλύτερη 

ταχύτητα και έχουν καλύτερα αποτελέσµατα ως προς τις µεταρρυθµίσεις-προϋποθέσεις που 

τίθενται από την ΕΕ.  

Οι τρεις υπό εξέταση χώρες, Αλβανία, Σερβία και Μαυροβούνιο, έχουν ήδη το καθεστώς της 

υποψήφιας χώρας και σύµφωνα µε τις ετήσιες εκθέσεις της ΕΕ έχουν σταθερή πρόοδο και πιο 

σαφείς προοπτικές. Παρά το γεγονός αυτό, οι χώρες αυτές παρουσιάζουν ορισµένες εγγενείς 

αδυναµίες, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως σε θέµατα εµβάθυνσης της ∆ηµοκρατίας και της 

γενικότερης λειτουργίας των δηµοκρατικών θεσµών και των σχέσεων καλής γειτονίας που 

αποτελεί ζητούµενο ιδίως για την Αλβανία και την Σερβία.  
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Οι χώρες αυτές παρουσιάζουν έντονη εθνοτική και αλυτρωτική συµπεριφορά που γίνεται 

ιδιαίτερα αισθητή στην περίπτωση της Αλβανίας (Μεγάλη Αλβανία) αλλά και της Σερβίας µε 

τις επιδιώξεις για παρέµβαση και στο ζήτηµα του Κοσόβου αλλά και στην περίπτωση της 

Βοσνίας µέσω της Σέρβο-Βοσνιακής κοινότητας. Όπως αναφέρει ο Πασχάλης Κιτροµηλίδης 

(1999) «ακριβώς ο ρόλος αυτός του σύγχρονου κράτους ως προς τη διαµόρφωση της εθνικής 

ταυτότητας και την καλλιέργεια εθνικής συνείδησης µεταξύ των βαλκανικών λαών είναι εκείνος 

που αποτελεί τον κρίσιµο παράγονται στην ανάπτυξη του εθνικισµού στην Νοτιοανατολική 

Ευρώπη µέχρι του σηµείου των εκρηκτικών ανταγωνισµών των αντιπάλων εθνικών κινηµάτων 

στα τέλη του 19ου και σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα». 

Ένα κοινό στοιχείο που αποτελεί την γενεσιουργό αιτία των προαναφερθέντων προβληµάτων 

αυτών των χωρών είναι οπωσδήποτε το πολιτικο-οικονοµικό σύστηµα του κεντρικού 

σχεδιασµού που ακολούθησαν µεταπολεµικά. Σε αυτό το «σοσιαλιστικό» παρελθόν θα πρέπει 

να αναζητηθεί η ανυπαρξία δηµοκρατικής παράδοσης και των αντίστοιχων θεσµών και η 

οικονοµική αποσάθρωση που επήλθε µετά την κατάρρευση αυτών των καθεστώτων. Τα 

στοιχεία αυτά διαµόρφωσαν ένα κοινωνικό πλαίσιο που κυριαρχείται από πολιτικές και 

κοινωνικές ελίτ, χωρίς κοινωνικές αναφορές και µε µια αλλοπρόσαλλη πολιτική στρατηγική 

που επενδύει στον έξαλλο εθνικισµό και την υποδαύλιση των εθνοτικών παθών. Η απουσία 

οικονοµικών δοµών, ικανών να οδηγήσουν σε µια αναπτυξιακή διέξοδο, επιτείνουν τα 

οικονοµικά αδιέξοδα και ενισχύουν τον παρασιτισµό και τις άτυπες µορφές οικονοµικής 

δράσης. Έτσι τα φαινόµενα υψηλού ποσοστού παραοικονοµίας, αδύναµης φορολογικής 

διοίκησης και εκτεταµένης «µαύρης» εργασίας κυριαρχούν, χωρίς βεβαίως να παραβλέπεται η 

εκτεταµένη διαφθορά, η οποία αποτελεί σχεδόν µόνιµο χαρακτηριστικό των χωρών της 

περιοχής. 

Στο επίπεδο των πολιτικών δεικτών που διαµορφώνουν την δηµοκρατική εικόνα της κάθε 

χώρας και αποδίδουν τη ποιότητα της δηµοκρατίας (World Bank, 2016) καταγράφεται ότι το 

Μαυροβούνιο και η Σερβία υπερτερούν και έχουν σηµειώσει µεγαλύτερη πρόοδο αναφορικά 

µε τη πολιτική σταθερότητα και το κράτος δικαίου ενώ στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η Αλβανία. 

Τέλος, τα ζητήµατα προστασίας και σεβασµού των δικαιωµάτων των µειονοτήτων και των 

ευάλωτων κοινωνικών οµάδων (ιδίως των Ροµά, οι οποίοι καθίστανται θύµατα ρατσισµού και 

κοινωνικού αποκλεισµού από όλες τις χώρες των ∆Β) είναι περίπλοκα ως προς την εφαρµογή 
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και καθώς αποτελούν προϋπόθεση για την πρόοδο των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων «πρέπει 

να ενθαρρυνθεί µια νοοτροπία αποδοχής των µειονοτήτων και να αντιµετωπιστεί η εχθρότητα 

της κοινωνίας µέσω εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης», σύµφωνα µε έκθεση της ΕΕ 

(European Commission, 2014b). 

2.3. Αλβανία  

Η Αλβανία υπέβαλε αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ στις 28 Απριλίου 2009, λίγες µέρες µετά 

την έναρξη ισχύος της ΣΣΣ ΕΕ-Αλβανίας. Τον Οκτώβριο του 2012, η Επιτροπή συνέστησε να 

ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις, αφού η χώρα θεωρήθηκε ότι πληρούσε τις 

απαιτήσεις για τις 12 «βασικές προτεραιότητες». Η Επιτροπή κατέγραψε θετική πρόοδο της 

χώρας κατά το 2012 και συνέστησε να δοθεί στη χώρα το καθεστώς της υποψήφιας για ένταξη, 

υπό την προϋπόθεση της έγκρισης ορισµένων µεταρρυθµίσεων που εκκρεµούσαν. Αυτές οι 

προϋποθέσεις εκπληρώθηκαν κατά το πλείστον πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 

του 2013 και αξιολογήθηκαν θετικά από τους διεθνείς παρατηρητές. Η Αλβανία έλαβε τελικά 

το καθεστώς υποψήφιας χώρας από το Συµβούλιο τον Ιούνιο του 2014 (European Commission, 

2015a).  

Ωστόσο, σύµφωνα µε ορισµένους αναλυτές, η Αλβανία «υπονοµεύει από µόνη της τη 

διαδικασία ένταξης», µε κυριότερα προβλήµατα την πολιτική πόλωση και τη διαφθορά που 

αποτρέπουν την ανάπτυξη και εµποδίζουν τις µεταρρυθµίσεις (Koktsidis et al, 2014). 

Α) Πολιτικό κριτήριο 

Η «διχαστική πολιτική κουλτούρα», η «µέτρια προετοιµασία της δηµόσιας διοίκησης», η 

«ευρέως διαδεδοµένη διαφθορά» και «οι ουσιαστικές ελλείψεις του δικαστικού συστήµατος, 

αποτελούν σηµεία αιχµής στην µεταρρυθµιστική προσπάθεια της χώρας (European 

Commission, 2015a). 

Από τον Φεβρουάριο του 2014, η µεταρρυθµιστική προσπάθεια στηρίζεται σ’ ένα νέο 

νοµοθέτηµα, τον «New Service Law» και σε σχετική δευτερογενή νοµοθεσία που ρυθµίζουν 

ζητήµατα προσλήψεων σε δηµόσιους φορείς, διαφάνειας και διαφθοράς, µε στόχο η διοίκηση 

να θεµελιωθεί σε ένα νέο εκσυγχρονιστικό πλαίσιο (European Commission, 2014b). Το 

Κοινοβούλιο της χώρας συναίνεσε µε ψήφισµα για την ευρωπαϊκή ένταξη, ενισχύοντας τοµείς 

πολιτικής σχετικούς µε την δικαιοσύνη, την καταπολέµηση της διαφθοράς και του 
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οργανωµένου εγκλήµατος (ξέπλυµα χρήµατος, trafficking) και τη νοµοθετική και δικαστική 

νοµοθεσία.  

Η κυβέρνηση διόρισε εθνικό συντονιστή για την καταπολέµηση της διαφθοράς, ο οποίος 

ελέγχει ένα δίκτυο συντονιστικών κέντρων σε όλα τα Υπουργεία.  

Για την µεταρρύθµιση του δικαστικού συστήµατος απαιτείται αποφασιστική δράση και 

εποικοδοµητική συνεργασία µε ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας των δικαστών και 

των εισαγγελέων µέσω του πειθαρχικού συστήµατος. Ωστόσο όπως επισηµαίνεται 

χαρακτηριστικά και σε Έκθεση της Ε Επιτροπής κεντρικό πρόβληµα παραµένει η εφαρµογή 

των νόµων και όχι η έλλειψη νόµων (European Commission, 2015a). 

Στον τοµέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των ευάλωτων οµάδων η 

Αλβανία αναγνωρίζει πολιτικά δικαιώµατα σε µειονότητες όπως οι Έλληνες και οι 

Μαυροβούνιοι. Το 2014, το Συµβούλιο της Ευρώπης κάλεσε την Αλβανία να εφαρµόσει το 

πλαίσιο της Συµφωνίας για την προστασία των διαλέκτων των µειονοτήτων και να προωθήσει 

µέτρα για τη στήριξη της εκπαίδευσης αυτών. Η ελευθερία της έκφρασης, 

συµπεριλαµβανοµένων και των µέσων ενηµέρωσης αποτελούν προκλήσεις και αδυναµίες που 

θα πρέπει να αντιµετωπίσει η χώρα (European Commission, 2015a).  

Β) Οικονοµικό κριτήριο 

Η Παγκόσµια Τράπεζα στην έκθεση που δηµοσίευσε (World Bank, 2016), κατέταξε την 

Αλβανία στην 97η θέση, αποδεικνύοντας ότι η κατάσταση της χειροτερεύει σε σχέση µε 

προηγούµενη κατάταξη (62η). Η έκθεση αυτή που αξιολογεί την ευκολία του επιχειρείν και τις 

µεταρρυθµίσεις σε 189 χώρες, καταδεικνύει ότι η υποβάθµιση επηρεάσθηκε από τις άδειες 

κατασκευής, τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας και την πληρωµή φόρων. 

Η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος εξακολουθεί να αποτελεί επιτακτική ανάγκη 

για τη χώρα καθώς η «µέτρια απόδοση» και «δηµοσιονοµική εξυγίανση» αποτυπώνονται ως 

χαρακτηριστικά (European Commission, 2015a). Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat (2014), το 

ΑΕΠ της χώρας εξακολουθεί να είναι από τα χαµηλότερα στη περιοχή. Η Αλβανία 

αντιµετωπίζει υψηλό επίπεδο δηµόσιου χρέους και ανεργία (17,5%) και µια εκτεταµένη 

παράλληλη άτυπη οικονοµία. Οι ξένες επενδύσεις παραµένουν χαµηλές καθώς δεν έχει 

δηµιουργηθεί το κατάλληλο επιχειρηµατικό περιβάλλον για να τις προσελκύσει.  
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Ο τοµέας της ενέργειας, κοµβικό σηµείο για τις επενδύσεις, «σηµείωσε πρόοδο» σύµφωνα µε 

την ετήσια έκθεση προόδου της ΕΕ, καθώς και µε εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε το κοινοτικό 

κεκτηµένο (European Commission, 2015a).  

Η Αλβανική οικονοµία βρίσκεται σε θετική τροχιά αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις, η ζήτηση, 

η παραγωγή και η απασχόληση κυµαίνονται σε κατώτερα επίπεδα του δυναµικού τους. Η 

χαµηλή παραγωγή και το κλίµα αβεβαιότητας της οικονοµίας συρρίκνωσε την πιστωτική 

επέκταση στις επιχειρήσεις ενώ παράλληλα αύξησε τα καταναλωτικά δάνεια. Γίνονται 

προσπάθειες τόνωσης της αγοράς µε φορολογική απαλλαγή των ΜΜΕ και περιορισµό της 

αξίας των εισαγωγών και καταβάλλονται προσπάθειες ο πληθωρισµός να επιστρέψει σταδιακά 

στο 3%. Η Συµφωνία των ΥΠΕΞ των ∆Β για την ίδρυση Ταµείου ∆υτικών Βαλκανίων στα 

Τίρανα, αποτελεί δείγµα περιφερειακής συνεργασίας και στοχεύει στην χρηµατοδότηση 

µικρών και µεσαίων έργων σε τοµείς: εκπαίδευσης, πολιτισµού, περιβάλλοντος, διασυνοριακής 

συνεργασίας κ.α. (Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων, 2015).  

Γ) Κοινοτικό κεκτηµένο 

Το καθαυτό άνοιγµα των διαπραγµατεύσεων εξαρτάται από την πρόοδο της Αλβανίας σε πέντε 

βασικές προτεραιότητες και την διενέργεια ευρύτερου πολιτικού διαλόγου ανάµεσα στα 

κόµµατα. Ειδικότερα, η εντατικοποίηση των προσπαθειών επικεντρώνεται: στην 

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης (αποκοµµατικοποίηση), στη µεταρρύθµιση του 

δικαστικού συστήµατος, στη καταπολέµηση της διαφθοράς, του οργανωµένου εγκλήµατος, και 

στη λήψη µέτρων για τη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (European Commission, 

2015a).  

Σε όλες αυτές τις προϋποθέσεις που θέτουν τα κοινοτικά όργανα, η αλβανική κυβέρνηση 

ανταποκρίνεται σε διαφορετικό βαθµό, µε µεγαλύτερη υστέρηση στην καταπολέµηση της 

διαφθοράς και του οργανωµένου εγκλήµατος. Η χώρα κατατάσσεται από τους διεθνείς 

οργανισµούς (Sakellariou and Sotiropoulos, 2014) στις υψηλότερες θέσεις ως προς την 

διαφθορά. Το γεγονός αυτό επιβάλλει ουσιαστικότερες προσπάθειες για την καταπολέµηση της 

διαφθοράς και του οργανωµένου εγκλήµατος αλλά και σηµαντικές παρεµβάσεις στο δικαστικό 

σύστηµα της χώρας (European Commission, 2015a). 

 



 

19 

 

∆) Σχέσεις καλής γειτονίας 

Σύµφωνα µε τον Αλβανό διανοητή Fatos Lubonja, «το Αλβανικό όνειρο για ενοποίηση αποτελεί 

τµήµα µιας συλλογικής συνείδησης, χωρίς να έχει καταστεί πολιτικό πρόγραµµα, καθώς οι 

Αλβανοί είναι πολύ αδύναµοι» (Iskenderov, 2015). 

Στους χάρτες της Μεγάλης Αλβανίας που κυκλοφορούν ευρέως σε χώρες των ∆Β 

αποτυπώνεται µια µεγάλη περιοχή που περιλαµβάνει την Αλβανία, το Κόσοβο, τη Ν. Σερβία 

που έχει µεικτούς πληθυσµούς, τµήµατα από την  πΓ∆Μ και το Μαυροβούνιο και το κοµµάτι 

της Ηπείρου από την Ελλάδα. Εύλογο είναι ότι τέτοιου τύπου προσδοκίες διαταράσσουν της 

σχέσεις καλής γειτονίας και επηρεάζουν τις διµερείς σχέσεις των γειτονικών κρατών µε την 

Αλβανία.  

Σε έρευνα που πραγµατοποίησε το Balkan Monitor το 75% των ερωτηθέντων στο Κόσοβο και 

το 70% στην Αλβανία υποστηρίζει την ιδέα της «Μεγάλης Αλβανίας». Το όραµα της Μ. 

Αλβανίας δεν είναι καινοφανές δεδοµένου ότι προϋπήρχε από το 1878, και αναθερµάνθηκε 

κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου για να µπει στο περιθώριο την περίοδο της 

κοµµουνιστικής επικράτησης. Η Αλβανική ελίτ αποφεύγει τον όρο Μεγάλη Αλβανία ή «Παν-

Αλβανία» αλλά εντέχνως θέτει «Αλβανικό Εθνικό πρόβληµα» ερµηνεύοντάς το ως µια 

απελευθερωτική κίνηση γαιών από ξένη κυριαρχία και συγκρότηση αυτών σ’ ένα κυρίαρχο 

κράτος (Iskenderov, 2015).  

Στις διµερείς σχέσεις της χώρας µε την Ελλάδα το Τσάµικο ζήτηµα αποτελεί σηµείο αιχµής για 

τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, καθώς η Αλβανική πλευρά διεκδικεί τον επαναπατρισµό των 

Αλβανών της Θεσπρωτίας (Τσάµηδες), την επιστροφή των περιουσίων τους και την 

αναγνώριση της τσάµικης γενοκτονίας. Το θέµα εξακολουθεί να διχάζει τις σχέσεις των δυο 

πλευρών ενώ η αλβανική πλευρά θέτει το ζήτηµα ως εκκρεµότητα. Αντιθέτως η Ελλάδα θεωρεί 

ότι υπάρχει ασφαλές πλαίσιο συνεργασίας σε διµερές και πολυµερές επίπεδο, ισχυριζόµενη ότι 

«την ειρηνική κατάσταση µεταξύ των δυο χωρών την έχει επισήµως διακηρύξει το ελληνικό 

Υπουργικό Συµβούλιο το 1987. Από το 1986 δε, οποιοσδήποτε έχει κάτι να προστατεύσει στην 

ελληνική επικράτεια και στην ελληνική έννοµη τάξη, έχει το δικαίωµα ατοµικής προσφυγής στο 

∆ιεθνές ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, στο Στρασβούργο» κλείνοντας µε τον τρόπο 

αυτό το θέµα που υποκινεί η Αλβανία (Υπουργείο Εξωτερικών, 2013).  
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Αν και η προσπάθεια εξοµάλυνσης των σχέσεων της Αλβανίας µε γειτονικές χώρες στηρίζεται 

µε ανταλλαγή επισκέψεων ή καθησυχαστικών δηλώσεων εντούτοις δυναµιτίζεται εκατέρωθεν 

µε καθηµερινά περιστατικά. 

Η πτήση Drone, µε τη σηµαία της Αλβανίας και του χάρτη της Μ. Αλβανίας που πέταξε πάνω 

από το στάδιο του Βελιγραδίου κατά την διάρκεια του αγώνα µεταξύ των εθνικών οµάδων 

Σερβίας και Αλβανίας ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει βίαια επεισόδια µεταξύ των παικτών 

και των οπαδών της Σερβίας και της Αλβανίας στο Βελιγράδι (14/10/2014) αλλά και να 

προκαλέσει διπλωµατική κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών, καθώς αναβλήθηκε η επίσκεψη 

του Πρωθυπουργού της Αλβανίας για πρώτη φορά µετά από εβδοµήντα χρόνια στο Βελιγράδι. 

Το γεγονός δε ότι υποκινητής του περιστατικού σύµφωνα µε τον Σέρβο ΥΠΕΞ ήταν ο αδελφός 

του Πρωθυπουργού της Αλβανίας Olsi Rama, αφήνει περιθώρια για πολλές ερµηνείες. Οι 

εύθραυστες σχέσεις των δύο χωρών επιδεινώθηκαν από τους πανηγυρισµούς στα Τίρανα και 

την Πρίστινα ενώ η Σερβία µέσω της εφηµερίδας “Blic” διερωτήθηκε «Αν κάποιος Σέρβος 

αναρτούσε σηµαία «της Μεγάλης Σερβίας» στα Τίρανα ή στην Πρίστινα µε ποιο τρόπο θα 

αντιµετώπιζε το περιστατικό το Συµβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΕ», αφήνοντας την 

απάντηση στην κοινή γνώµη (Mitrovic, 2014a). 

2.4. Σερβία 

H Σερβία αποτέλεσε τον κεντρικό κορµό της πρώην Γιουγκοσλαβίας και τον αποφασιστικό 

παράγοντα των εξελίξεων στη Βαλκανική καθ’ όλη την δεκαετία του 90. Ενεπλάκη σε 

πολεµικές συγκρούσεις µε όλες σχεδόν τις αποσχισθείσες δηµοκρατίες (Σλοβενία, Κροατία, 

Βοσνία και Κόσοβο) και υπό αυτή την έννοια υπήρξε το κλειδί για την επίλυση των 

ενδοβαλκανικών διενέξεων. Η διαµάχη της Σερβίας µε την ευρωατλαντική συµµαχία έληξε 

τελικά µε την κατάρρευση του καθεστώτος Milocevic. Οι νέες πολιτικές ηγεσίες αξιολογώντας 

ως πρώτη προτεραιότητα της χώρας την ένταξή της στην ΕΕ συµµορφώθηκαν προς όλες τις 

υποδείξεις της ∆ύσης για αναγνώριση των συνόρων και ειρηνική συνύπαρξη µε τις χώρες της 

περιοχής. Αποτέλεσµα αυτής της µεταστροφής της σερβικής εξωτερικής πολιτικής ήταν η 

ενθάρρυνσή της εκ µέρους της Ένωσης για υποβολή υποψηφιότητας (European Forum for 

Democracy and Solidarity, 2015a). 

Η Σερβία υπέβαλε αίτηση ένταξης στην ΕΕ τον ∆εκέµβριο του 2009 και απέκτησε καθεστώς 

υποψήφιας για ένταξη χώρας τον Μάρτιο του 2012. Αναγνωρίζοντας την πρόοδο της Σερβίας 
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ως προς την εξοµάλυνση των σχέσεων µε το Κόσοβο, ιδίως µέσω του συνεχιζόµενου διαλόγου 

-µε τη µεσολάβηση της ΕΕ- Βελιγραδίου-Πρίστινας, στη συνεδρίασή του τον Ιούνιο 2013, το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Επιτροπής για έναρξη ενταξιακών 

διαπραγµατεύσεων µε τη Σερβία. Η ΣΣΣ ΕΕ-Σερβίας τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέµβριο του 2013 

και οι διαπραγµατεύσεις ξεκίνησαν επίσηµα στις 21 Ιανουαρίου 2014 (European Commission, 

2014c). 

Σύµφωνα µε την έκθεση της Ε. Επιτροπής, στην περίπτωση της Σερβίας δίνεται µεγάλη 

βαρύτητα στη Περιφερειακή συνεργασία και προσδιορίζεται ως «ιστορικό έτος το 2013 για τη 

πορεία προσχώρησης της Σερβίας στην Ένωση». Η χώρα πρέπει να τηρήσει τη δέσµευση της 

εξοµάλυνσης των σχέσεών της µε γείτονες και να παραµείνει προσηλωµένη στη βελτίωση των 

σχέσεών της µε το Κόσοβο. Η εφαρµογή της Πρώτης ιστορικής συµφωνίας µεταξύ 

Βελιγραδίου-Πρίστινας στις 19 Απριλίου του 2013, ως µια «Πρώτη συµφωνία αρχών που 

διέπουν την εξοµάλυνση των σχέσεων µε τη Σερβία» (Πρώτη Συµφωνία), αποτέλεσε ένα ισχυρό 

στοιχείο της Ευρωπαϊκής επιρροής µε το δέλεαρ της ευρωπαϊκής προοπτικής. Επιπρόσθετα 

σηµειώνεται ότι στο διάλογο της Σερβίας µε το Κόσοβο υπάρχει δέσµευση για µη 

αναστρέψιµες εδαφικές αλλαγές και σεβασµό του υπάρχοντος εδαφικού status quo. Η οριστική 

εξοµάλυνση των σχέσεων της Σερβίας µε το Κόσοβο θα αποτελέσει το πρόκριµα για την 

επίσπευση των διαπραγµατεύσεων για την ένταξη της χώρας στην Ένωση (European 

Commission, 2014c). 

Α) Πολιτικό κριτήριο 

Οι πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές του Μαρτίου 2014 επιβεβαίωσαν ότι κύριος στόχος της 

κυβέρνησης παραµένει η ενταξιακή προοπτική, καθώς όπως προκύπτει από την σύνθεση του 

νέου Κοινοβουλίου της Σερβίας, τα 2/3 των µελών του υποστηρίζει τις βασικές µεταρρυθµίσεις 

και στο οικονοµικό και στο πολιτικό επίπεδο. Η χώρα πληροί σε ικανοποιητικό βαθµό τα 

πολιτικά κριτήρια και έχει δώσει βαρύτητα στη βελτίωση του κράτους δικαίου προσεγγίζοντας 

τα κεφάλαια 23 «∆ικαιοσύνη και Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα» και 24 «∆ικαιοσύνη-Ελευθερία και 

Ασφάλεια». Ωστόσο υπάρχουν ζητήµατα για τα οποία απαιτείται µεγάλη προσπάθεια και 

πολιτική βούληση. Ιδιαίτερα, η καταπολέµηση της διαφθοράς απαιτεί ισχυρή πολιτική 

βούληση ώστε να δηµιουργηθούν οι απαραίτητοι µηχανισµοί προστασίας και να αποφευχθεί η 

υπερβολική προσφυγή σε ποινικές υποθέσεις. Το σοβαρότερο ζήτηµα που ετέθη εξ αρχής, ως 

βασική προϋπόθεση από την Ένωση, ήταν η επίδειξη πνεύµατος συνεργασίας στις υποθέσεις 
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του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία. Παρά τις αρχικές 

δυσκολίες στο ζήτηµα αυτό, τελικά η Σερβία συνεργάζεται πλήρως µε το ∆ιεθνές Ποινικό 

∆ικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (European Commission, 2014c). 

Σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης υπάρχει πολιτική ώθηση για την καταπολέµηση της διαφθοράς 

και γίνονται βελτιωτικές προσπάθειες για διαφάνεια και αξιοκρατία. Η χώρα συµµετέχει 

ενεργά στην περιφερειακή αστυνοµική συνεργασία και θα πρέπει να καταβάλλει περαιτέρω 

προσπάθειες για τη δηµιουργία ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Κλειδί στη προσπάθεια αυτή 

αποτελεί η προώθηση της νοµοθετικής διαδικασίας όπως ο νόµος περί δωρεάν νοµικής 

συνδροµής, περί πληροφοριών και περί συγκεκριµένων συµφερόντων (European Commission, 

2014c). 

Σε γενικές γραµµές, η Σερβία τηρεί το νοµικό πλαίσιο για τη προστασία των µειονοτήτων, 

χρήζει όµως περαιτέρω προσπάθειας για την συνολική εφαρµογή των κανόνων προστασίας 

τους (π.χ. κατοχύρωση µειονοτικών γλωσσών, πρόσβαση σε θρησκευτικές τελετές κ.α). Η 

προστασία ευάλωτων οµάδων, συµπεριλαµβανοµένων των Ροµά θα πρέπει πέραν της θεσµικής 

προστασίας να τύχει χρηµατοδότησης και να επιβεβαιωθεί ακόµη περισσότερο µε την ανάδειξη 

µετά από εκλογές των εθνικών συµβουλίων µειονοτήτων (European Commission, 2014c).  

Β) Οικονοµικό κριτήριο 

Στην έκθεση Doing Business 2016 της Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank, 2016), η Σερβία 

βρίσκεται στην 59η θέση από την 68η της προηγούµενης χρονιάς, γεγονός που αποδεικνύει ότι 

η θέση της χώρας βελτιώνεται µε τη συµβολή ξένων επενδύσεων, όπως το άνοιγµα 

εργοστασίου της FIAT και «ένα κύµα νέων ιδιωτικοποιήσεων». Το κατά κεφαλή εισόδηµα 

ανέρχεται στα 5,820 δολάρια σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπεζα, ενώ η χώρα αντιµετωπίζει 

υψηλή ανεργία, ύφεση (1,7% το 2012) και δηµόσιο χρέος.  

Στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής µεταρρύθµισης και εξυγίανσης, οι ευρωπαϊκοί θεσµοί 

συστήνουν ιδιωτικοποιήσεις δηµοσίων επιχειρήσεων, οι οποίες συσσωρεύουν ζηµίες µέσω 

κρατικών ενισχύσεων, µείωση της γραφειοκρατίας και του κρατικού παρεµβατισµού ώστε να 

αποκατασταθεί η δηµοσιονοµική βιωσιµότητα και ανάπτυξη του επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος (European Commission, 2014c).  
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Ο τραπεζικός τοµέας χρήζει επίσης βελτιώσεων, παρά την ανεξαρτησία της Κεντρικής 

Τράπεζας, ενώ ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις απαιτούνται και στη δηµόσια διοίκηση για να 

εξαλειφθεί η βραδύτητα που παρουσιάζεται στον τοµέα των επενδύσεων (εκτέλεση 

συµβάσεων, φορολογική εισπραξιµότητα, κλπ.) (World Bank, 2012). 

Γ) Κοινοτικό κεκτηµένο  

Η χώρα εξακολουθεί να ευθυγραµµίζεται µε την κοινοτική νοµοθεσία και να εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της ΣΣΣ. Ωστόσο τοµείς όπως η διαχείριση υδάτων, αποβλήτων, 

και το άνοιγµα της αγοράς ενέργειας απαιτούν περαιτέρω προσπάθεια παρακολούθησης και 

εποπτείας, ώστε να εναρµονίζονται µε το κεκτηµένο της ΕΕ. Έχει συσταθεί Εθνική Επιτροπή 

Επενδύσεων ώστε να συντονίσει τους φορείς που θα επενδύσουν στον αγωγό φυσικού αερίου 

South Stream και στις υποδοµές της χώρας (European Commission, 2014c). 

Η σχετική νοµοθεσία για τις οδικές, σιδηροδροµικές και αεροπορικές µεταφορές προχωρά ενώ 

έχει τεθεί ως προτεραιότητα ο εσωτερικός δηµοσιονοµικός έλεγχος. Είναι εµφανές από την 

έκθεση της Επιτροπής (European Commission, 2014c) ότι πολλά επιµέρους ζητήµατα σε τοµείς 

ενέργειας, περιβάλλοντος, ασύλου, κρατικών ενισχύσεων, ιδιωτικοποιήσεων, γενετικά 

τροποποιηµένων οργανισµών, συστήµατος υγείας και κοινωνικής προστασίας χρήζουν στενής 

παρακολούθησης, ώστε να εναρµονιστούν µε το δίκαιο της ΕΕ. 

Γ) Σχέσεις καλής γειτονίας  

Το πρόβληµα των σχέσεων γειτονίας της Σερβίας µε τις γειτονικές της χώρες και ιδίως µε τη 

Βοσνία και το Κόσοβο αποτελεί το κυριότερο ζήτηµα για συνολική εξοµάλυνση των σχέσεων 

των χωρών των ∆Β. Η επιτυχία του θα αποτελέσει το πρόκριµα για έναρξη ουσιαστικών 

σχέσεων καλής γειτονίας µεταξύ τους και συνάµα την βασική προϋπόθεση για ανάπτυξη των 

οικονοµικών και εµπορικών τους σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της ΕΕ υπήρξε και 

συνεχίζει να είναι κρίσιµος. Οι επίµονες προσπάθειες λοιπόν της ΕΕ και αλλά η 

αποφασιστικότητα των ηγετών της Σερβίας και του Κοσόβου, οδήγησε σε µια εποικοδοµητική 

προσέγγιση που επισφραγίσθηκε τελικά µε την ιστορική συµφωνία Βελιγραδίου-Πρίστινας την 

19η Απριλίου 2013, ως µια «Πρώτη Συµφωνία Αρχών που διέπουν την εξοµάλυνση των 

σχέσεων µε τη Σερβία». Συνέπεια της προσπάθειας που κατέβαλε η Σερβία για την εξοµάλυνση 

των σχέσεων της µε το Κόσοβο ήταν η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για έναρξη 

διαπραγµατεύσεων µε προοπτική προσχώρησης (European Commission, 2014c).  
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Στο πλαίσιο των χειρονοµιών καλής θέλησης εντάσσονται ακόµη πράξεις όπως αυτή του 

Προέδρου της Σερβίας να ζητήσει συγγνώµη για τα εγκλήµατα που διέπραξαν Σέρβοι στη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, γεγονός που αποτελεί προοίµιο για την εξοµάλυνση των σχέσεων των δυο 

χωρών. 

Στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση κινείται η δήλωση του Αλβανού Πρωθυπουργού Έντι 

Ράµα ότι «η Μεγάλη Αλβανία είναι ο εφιάλτης της Σερβίας» και η απάντηση του Πρωθυπουργού 

της Σερβίας ότι µια τέτοια δήλωση αποτελεί εφιάλτη για κάθε φυσιολογικό άνθρωπο και ότι 

ως Πρωθυπουργός επιθυµεί συνοµιλίες µε την Αλβανία σε ζητήµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος, 

όπως η οικονοµία, καθώς κύριο έργο του αποτελεί η ειρήνη, η σταθερότητα και οικονοµική 

ανάπτυξη της χώρας του. Τα ανωτέρω γεγονότα αποδεικνύουν πόσο εύθραυστες είναι οι 

σχέσεις των χωρών αυτών και πόσο µεγάλη οπισθοδρόµηση στις διµερείς σχέσεις µπορούν να 

επιφέρουν οι άστοχες δηλώσεις πολιτικού εντυπωσιασµού (Mitrovic, 2014b).  

Παράλληλα αναδεικνύουν τις αντιπαλότητες που υποβόσκουν µεταξύ των χωρών της περιοχής, 

οι οποίες είναι ικανές να ακυρώσουν κάθε προσπάθεια για εξοµάλυνση των διµερών σχέσεων. 

Αναδεικνύουν όµως κατά κύριο λόγο την συµπεριφορά των πολιτικών ελίτ στις χώρες αυτές 

που δεν διστάζουν να υποδαυλίζουν εθνοτικά πάθη και ανέφικτους αλυτρωτισµούς µε µόνο 

στόχο τα προσωρινά εκλογικά κέρδη. 

2.5. Μαυροβούνιο 

Μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, το Μαυροβούνιο απέκτησε την ανεξαρτησία του, τον 

Ιούνιο του 2006, µετά την διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος. Η µικρή αυτή πληθυσµιακά χώρα 

(625.266 κάτοικοι) περιλαµβάνει µια πανσπερµία εθνοτήτων, θρησκειών και γλωσσών. Η 

χώρα είναι ήδη µέλος των Ηνωµένων Εθνών και του Οργανισµού Ασφάλειας και Συνεργασίας 

στην Ευρώπη (European Forum for Democracy and Solidarity, 2015b). 

Το Μαυροβούνιο συνδέθηκε µε Συµφωνία Σύνδεσης και Συνεργασίας µε την ΕΕ το 2007 και 

υπέβαλε αίτηση ένταξης τον ∆εκέµβριο του 2008, δύο χρόνια µετά τη διακήρυξη της 

ανεξαρτησίας του (η οποία αναγνωρίστηκε από όλα τα κ-µ). Η χώρα απέκτησε καθεστώς 

υποψηφιότητας τον ∆εκέµβριο του 2010, οι δε ενταξιακές διαπραγµατεύσεις ξεκίνησαν τον 

Ιούνιο του 2012. Όπως αναφέρει η Έκθεση του ΕΚ του 2014, έχουν πραγµατοποιηθεί βήµατα 

προόδου και η αναλυτική εξέταση του κεκτηµένου της ΕΕ έχει ολοκληρωθεί από τον Μάιο 
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2014. Η χώρα έχει πραγµατοποιήσει σηµαντικά βήµατα προόδου στις ενταξιακές 

διαπραγµατεύσεις (European Commission, 2014b). 

Α) Πολιτικό κριτήριο 

Σύµφωνα µε την Έκθεση της Επιτροπής (European Commission, 2014b) Μαυροβούνιο 

εξακολουθεί να εκπληρώνει επαρκώς τα πολιτικά κριτήρια προσχώρησης στην ΕΕ και να 

παραµένει προσηλωµένο στις υποχρεώσεις του. Οι βουλευτικές και προεδρικές εκλογές του 

2012 και 2013 ήταν µια δύσκολη διαδικασία λόγω του «πολωµένου πολιτικού κλίµατος» ενώ 

οι εκλογές στους δήµους το 2014 σηµαδεύτηκαν από αξιόποινες πράξεις. Σύµφωνα µε 

συστάσεις του ΟΑΣΕ/ ODIHR κρίνεται αναγκαία η βελτίωση της εκλογικής διαδικασίας µε τη 

σύνταξη ενιαίου εκλογικού καταλόγου και τροποποιήσεις του νόµου περί δελτίων ταυτοτήτων 

καθώς και την τροποποίηση του νόµου για την χρηµατοδότηση των κοµµάτων. 

Η µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης αποτελεί προτεραιότητα ώστε το Μαυροβούνιο να 

αντιµετωπίσει την κοµµατικοποίησή της, να εφαρµόσει το κεκτηµένο και να αυξήσει τη 

διαφάνεια και τον επαγγελµατισµό. Το πνεύµα δικαιοσύνης στις προσλήψεις και η 

ανταγωνιστική διαδικασία θα ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης. 

Οι θεσµοί δοκιµάζονται ενώ η εµπιστοσύνη των πολιτών κλονίζεται από περιστατικά 

διαφθοράς και κατασπατάλησης πόρων (European Commission, 2014b).  

Στον τοµέα του κράτους δικαίου οι µεταρρυθµίσεις έχουν αρχίσει να εφαρµόζονται. Το 

Κοινοβούλιο προωθεί ρυθµίσεις για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και η 

χώρα συµµετέχει ενεργά στη διεθνή αστυνοµική και δικαστική συνεργασία, ενώ πρωτοστατεί 

στη προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας (πρόταση για εξαµερή συνεργασία στα 

Βαλκάνια) (European Commission, 2014b). 

Τα κεφάλαια για την επιστήµη-έρευνα και την εκπαίδευση και πολιτισµό προσωρινά έχουν 

κλείσει ενώ έχουν οριστεί κριτήρια ανοίγµατος για έξι κεφάλαια σχετικά µε ελεύθερη 

κυκλοφορία εµπορευµάτων, δικαίωµα εγκατάστασης και ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, 

πολιτική ανταγωνισµού, γεωργία, περιφερειακή πολιτική. 

Η δικαστική µεταρρύθµιση κρίνεται επιβεβληµένη, ειδικότερα στη θέσπιση ενιαίου εθνικού 

συστήµατος προσλήψεων δικαστών και εισαγγελέων, αντικειµενικού και διαφανούς 
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συστήµατος δικαιοσύνης και συστήµατος προστασίας των ευάλωτων πληθυσµιακών οµάδων 

(Ροµά) (European Commission, 2014b).  

Τα ζητήµατα διαφθοράς σε πολλούς τοµείς παραµένουν σηµείο αιχµής και επηρεάζουν τη 

λειτουργία θεσµών ενώ παράλληλα δεν δηµιουργούν κλίµα εµπιστοσύνης για ένα υγιές 

επιχειρηµατικό περιβάλλον. Η πάταξη του οργανωµένου εγκλήµατος (π.χ. εµπορία ανθρώπων, 

ηλεκτρονικό έγκληµα και καταπολέµηση νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες) θα πρέπει να µην υπονοµεύεται.  

Ωστόσο, παρά τα βήµατα µετάβασης στην πολιτική σταθερότητα και τον εκδηµοκρατισµό, το 

Μαυροβούνιο εξακολουθεί να κυβερνάται από την ίδια πολιτική ελίτ, από την εποχή της 

µετάβασής του στη δηµοκρατία. Το γεγονός αυτό γίνεται αντικείµενο κριτικής που αγγίζει την 

ίδια την ποιότητα της δηµοκρατίας στη χώρα αυτή και γενικότερα αποτελεί ένα 

χαρακτηριστικό που δεν είναι σπάνιο στη Βαλκανική (Sakellariou and Sotiropoulos, 2014).  

Β) Οικονοµικό κριτήριο 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank, 2016) η χώρα συγκαταλέγεται 

στις οικονοµίες ανωτέρου µεσαίου εισοδήµατος µε τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και στην 

46η θέση της έκθεσης της Παγκόσµιας Τράπεζας. Με βάση στοιχεία της Eurostat (2014), το 

ΑΕΠ της χώρας βρίσκεται στην υψηλότερη θέση µεταξύ των χωρών των ∆Β και η οικονοµία 

θωρακίστηκε την περίοδο της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, λόγω της σύνδεσής της µε το ευρώ. 

Η ανάπτυξη της χώρας µεταξύ 2006-2008 έφθασε το 9% ενώ την περίοδο 2010-2011 έκλεισε 

µε 2,9%. 

Μετά από παρατεταµένη ύφεση, η οικονοµία του Μαυροβουνίου ανέκαµψε το 2013 καθώς ο 

τοµέας των επενδύσεων στον τουρισµό, την αγορά ακινήτων και την εξαγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας προδιαγράφεται ανθηρός. Εγγενείς αδυναµίες παραµένουν οι µεταρρυθµίσεις στην 

γραφειοκρατία, η δηµοσιονοµική εξυγίανση και η θωράκιση του τραπεζικού συστήµατος, ώστε 

να τεθούν οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση των ξένων επενδύσεων και την µείωση της 

ανεργίας (18%) (European Commission, 2014b). 

 Γ) Κοινοτικό κεκτηµένο 

Το Μαυροβούνιο εναρµονίζεται οµαλά µε το κοινοτικό κεκτηµένο και αποτελεί την πρώτη 

χώρα των ∆Β που έχει ανοίξει 12 Κεφάλαια ως προς την ενταξιακή διαδικασία. Τοµείς όπως 
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το εταιρικό δίκαιο, οι δηµόσιες συµβάσεις, η φορολογία και τα µέσα επικοινωνίας έχουν 

προχωρήσει σε ικανοποιητικό επίπεδο, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα στο Μαυροβούνιο να 

ανοίξει τις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης. Θεωρείται η χώρα που έχει προσαρµοσθεί 

περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα των ∆Β µε τα κοινοτικά προαπαιτούµενα και ίσως 

η «ωριµότερη» για προσχώρηση στην Ένωση (European Commission, 2015b).  

∆) Σχέσεις καλής γειτονίας 

Το Μαυροβούνιο σε στενή συνεργασία µε την Κροατία, Β-Ε και Σερβία προσπαθεί να επιλύσει 

προβλήµατα προσφύγων και εκτοπισµένων από την περίοδο του πολέµου (74.000 άτοµα), 

ακολουθώντας την Sarajevo Declaration Process. Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση της Ε. 

Επιτροπής, η χώρα υπολείπεται σε συνεργασία µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο και δεν έχει 

συµµορφωθεί µε τις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ αναφορικά µε διµερείς συµφωνίες 

ασυλίας (διατηρεί διµερή συµφωνία από το 2007 µε τις ΗΠΑ) (European Commission, 2015b). 

Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στη Βιέννη (Αύγουστος 2014) υπέγραψε συµφωνίες 

οριοθέτησης συνόρων µε Β-Ε και Κόσοβο ενώ σε εκκρεµότητα παραµένουν αντίστοιχες µε 

Κροατία και Σερβία. 

Η διµερής συνοριακή συµφωνία µεταξύ Μαυροβουνίου και Β-Ε κινδυνεύει να δυναµιτιστεί 

εξαιτίας της αµφιλεγόµενης περιοχής της Sutorina (ακτογραµµής επτά χλµ). Η Sutorina 

αποτελεί πόλο έλξης επιχειρηµατικών τουριστικών συµφερόντων και όπως είναι φυσικό 

διαταράσσει τις διµερείς σχέσεις και εγείρει πρόβληµα στην υιοθέτηση της Συµφωνίας για τα 

σύνορα Μαυροβουνίου και Β-Ε. Από την πλευρά του Μαυροβουνίου υποστηρίζεται ότι η 

περιοχή τού ανήκει από το 1947, όταν η Γιουγκοσλαβία οριοθέτησε τα σύνορα των τότε 

σοσιαλιστικών δηµοκρατιών (Dragojlovic, 2014).  

Αντίθετα, Βόσνιοι ιστορικοί και γεωγράφοι της Βοσνίας εγείρουν ζήτηµα αποδοχής της 

Συµφωνίας χαρακτηρίζοντας την “treason of the highest rank” («υψίστης µορφής προδοσία»). 

Σε Συνέδριο που διοργανώθηκε στο Σεράγεβο µε τίτλο “Whose is Sutorina- from Illusion to 

truth” αναφέρεται ότι θα ζητηθεί η επίλυση του ζητήµατος από το ∆ικαστήριο της Χάγης καθώς 

η περιοχή της Sutorina απεδόθη στη Βοσνία πριν το Συνέδριο του Βερολίνου (1878) και 

αποτελούσε τµήµα της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας (Dragojlovic, 2014). 
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2.6. Συµπεράσµατα 

Παρά τα προβλήµατα που συνεχίζουν να παρουσιάζονται στις χώρες που αναλύθηκαν 

παραπάνω, η διαδικασία πολιτικού και οικονοµικού εκσυγχρονισµού φαίνεται να προχωράει 

ικανοποιητικά. Οι διαδικασίες µετασχηµατισµού αυτών των χωρών είναι εξαιρετικά 

περίπλοκες και γι’ αυτό το λόγο δεν είναι απαλλαγµένες από πισωγυρίσµατα. Ωστόσο οι 

προσπάθειες θα πρέπει να συνεχιστούν σε όλους τους τοµείς, µε κυριότερο αυτόν της 

διαµόρφωσης σχέσεων καλής γειτονίας που θα αποτελέσει και το πρόκριµα για την ένταξή τους 

στην ΕΕ. 

Η Αλβανία θα πρέπει να παραµερίσει τον µεγαλοϊδεατισµό που την διακατέχει, αν θέλει να 

οικοδοµήσει σχέσεις καλή γειτονίας και να επενδύσει σε πολιτικές και πολιτιστικές επαφές οι 

οποίες θα προάγουν την πολυπολιτισµικότητα και θα υπερκεράσουν τις θρησκευτικές 

διαφορές. Οι πολιτικές κινήσεις εντυπωσιασµού δυναµιτίζουν τις σχέσεις και δεν προάγουν 

την συµφιλίωση. 

Η Σερβία αποδεικνύει ότι έχει µεγαλύτερη ωριµότητα και πιο σαφή ευρωπαϊκή προοπτική ώστε 

να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις των γειτόνων και να υιοθετήσει και να επενδύσει στην 

συµφιλίωση και την επανεκκίνηση στις σχέσεις της µε τους γείτονες. Ο δρόµος είναι µακρύς 

και επίπονος για τους πολίτες αλλά µονόδροµος για την κοινωνική ευηµερία και ασφάλεια της 

περιοχής. 

Τέλος το Μαυροβούνιο, δείχνει προσηλωµένο στην πορεία προς την ΕΕ αλλά θα πρέπει να 

επικεντρωθεί στην πολιτική σταθερότητα και τον εκδηµοκρατισµό και να αντιµετωπίσει µε 

θάρρος τις κακές πρακτικές της διαφθοράς. 

Οι τρεις χώρες έχουν ήδη διαµορφώσει ένα ευνοϊκό πλαίσιο και µια προοπτική ένταξης που 

φαίνεται να τους δίνει ένα σαφές προβάδισµα ως προς τις υπόλοιπες χώρες των ∆Β, οι οποίες 

έχουν να αντιµετωπίσουν εντονότερα προβλήµατα και µεγαλύτερες προκλήσεις µέχρι την 

οριστική τους ενσωµάτωση στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οι Χώρες µε Προβλήµατα Προσχώρησης 

3.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι τρεις χώρες,  ΠΓ∆Μ, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Κόσοβο, 

οι οποίες συµπληρώνουν την οµάδα των χωρών των ∆Β και οι οποίες σύµφωνα µε τις σχετικές 

εκθέσεις της ΕΕ αντιµετωπίζουν τα περισσότερα προβλήµατα για την προσχώρησή τους. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται, υπάρχει «στασιµότητα» στη περίπτωση της Βοσνίας και 

«οπισθοδρόµηση» στην  ΠΓ∆Μ ενώ το Κόσοβο συνεχίζει να αντιµετωπίζεται ως µια ιδιάζουσα 

περίπτωση (Balkan Monitor, 2015a).  

Οι χώρες αυτές αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα ως προς την «ποιότητα» της δηµοκρατίας 

τους και την εξέλιξη των δηµοκρατικών θεσµών και βρίσκονται στις τελευταίες βαθµίδες ως 

προς τη συµµόρφωσή τους µε τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές.  

Παρά τις ανοµοιογένειες που παρουσιάζουν µεταξύ τους υπάρχουν κοινά στοιχεία που 

µπορούν να εντοπισθούν. Το γεγονός αυτό δεν σηµαίνει φυσικά ότι τα στοιχεία αυτά δεν 

εντοπίζονται και στις τρεις χώρες που εξετάσαµε στο δεύτερο κεφάλαιο αυτής της εργασίας. 

Ωστόσο η διαφοροποίησή τους καταγράφεται κυρίως ως προς την ένταση και την έκταση στην 

οποία παρουσιάζονται. 

3.2. Κοινά Προβλήµατα των Χωρών µε Καθυστέρηση 

Με εξαίρεση την  ΠΓ∆Μ όπου τα προβλήµατα είναι εντελώς διαφορετικής φύσης από αυτά 

των υπολοίπων δύο χωρών, η Βοσνία και το Κόσοβο αντιµετωπίζουν σοβαρά πολιτειακά 

προβλήµατα ως προς την κρατική τους υπόσταση αλλά και προβλήµατα διακυβέρνησης και 

εκπροσώπησης. Ιδιαίτερα προβληµατική είναι η εύθραυστη πολιτειακή ισορροπία που 

εγκατέστησε η Συµφωνία του Dayton στην Βοσνία, η οποία διαµόρφωσε ένα εξαιρετικά 

δυσλειτουργικό κρατικό µόρφωµα µε αµφίβολη προοπτική (NDI, 2009) αλλά και η πρόσφατη 

ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου η οποία δεν γίνεται αποδεκτή από πέντε κοινοτικές 

χώρες (Ελλάδα, Σλοβακία, Ρουµανία, Ισπανία, Κύπρος) (Koktsidis et al, 2014). Είναι προφανές 

ότι υπό αυτές τις συνθήκες οι δύο χώρες θα πρέπει να διανύσουν µια µακρά περίοδο 

προπαρασκευής και προετοιµασίας για να επιτύχουν να λάβουν το καθεστώς υποψήφιας 
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χώρας. Η ανωτέρω κατάσταση δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα ακόµη και στο ζήτηµα των 

διαπραγµατεύσεων των χωρών αυτών µε τα όργανα της ΕΕ. 

Επιπρόσθετα τα βασικά ζητήµατα εκδηµοκρατισµού και γενικότερου εκσυγχρονισµού των 

θεσµών (δηµόσια διοίκηση, δικαστικό σύστηµα κ.λπ.) παρουσιάζονται µε µεγαλύτερη ένταση 

σ’ αυτές τις χώρες. Η δύσκολη προσαρµογή στους δηµοκρατικούς θεσµούς είναι οπωσδήποτε 

και απότοκος του γεγονότος ότι αυτές οι νεοσυσταθείσες χώρες δεν υπήρξαν ποτέ στο 

παρελθόν ανεξάρτητα κράτη αλλά συνιστώσες άλλων κρατικών οντοτήτων (Αυστροουγγαρία, 

Γιουγκοσλαβία). Αυτή η ιστορική πραγµατικότητα παρεµβάλλεται και στις προσπάθειες 

σχηµατισµού στέρεων και λειτουργικών θεσµών διακυβέρνησης αλλά και στη προσπάθεια 

διαµόρφωσης µιας λειτουργικής οικονοµίας της αγοράς. Οι τοπικές ελίτ συµπεριφέρονται µε 

βάση το παραδοσιακό πλαίσιο των πελατειακών δικτύων και στο πολιτικό και στο οικονοµικό 

επίπεδο, αποκλείοντας συστηµατικά σχεδόν τις άλλες µειονότητες θρησκευτικές ή εθνοτικές 

από τη συµµετοχή τους στα δηµόσια πράγµατα και στο οικονοµικό γίγνεσθαι (NDI, 2009). 

Κοινό πλαίσιο προβληµάτων αντιµετωπίζουν οι χώρες αυτές και ως προς την έντονη παρουσία 

µουσουλµανικού στοιχείου το οποίο προσελκύει και το ενδιαφέρον άλλων µουσουλµανικών 

χωρών (χώρες του Κόλπου, Σαουδική Αραβία, Τουρκία). Οι τελευταίες επιδιώκουν ανοικτά 

την ισχυροποίηση του µουσουλµανικού στοιχείου αλλά και της επιρροής τους στις χώρες αυτές 

µε συστηµατική οικονοµική βοήθεια αλλά και παρεµβάσεις ανθρωπιστικού και πολιτιστικού 

περιεχοµένου. Ωστόσο η παρουσία του µουσουλµανικού στοιχείου προκαλεί πολλές 

επιφυλάξεις εκ µέρους των δυτικών χωρών αλλά και σοβαρότατες καταγγελίες για εκπαίδευση 

σε στρατόπεδα φανατικών µουσουλµάνων και τροµοκρατών µε σκοπό τη διασπορά τους σε 

διάφορα πεδία µαχών (Venetis, 2015). 

Στο ζήτηµα των µειονοτήτων παρουσιάζεται σοβαρή υστέρηση για τις χώρες αυτές –µε 

εξαίρεση την πΓ∆Μ- δεδοµένου ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις προστασίας τους. 

Ανεπαρκής κρίνεται και η προστασία µειονοτικών οµάδων όπως οι Ροµά µε συνέπεια να είναι 

αναγκαία µεγαλύτερη προσπάθεια για την κατοχύρωση των δικαιωµάτων τους (European 

Commission, 2014b). 

Τέλος τα διµερή ζητήµατα που ανακύπτουν στις σχέσεις των χωρών αυτών µε τις γειτονικές 

τους χώρες υπονοµεύουν τη διαδικασία προσχώρησης και αποσταθεροποιούν τις ήδη 

εύθραυστες σχέσεις τους δηµιουργώντας πρόσφορο έδαφος στα πολιτικά κόµµατα για την 
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εκµετάλλευσή τους για ιδιοτελείς σκοπούς. Η ιδιοτέλεια αυτή συνίσταται πολλές φορές και 

στη υποδαύλιση εθνοτικών και αλυτρωτικών επιδιώξεων που παρεµποδίζουν την διαδικασία 

εµπέδωσης εµπιστοσύνης και οδηγούν τις µεταξύ τους σχέσεις σε οπισθοδρόµηση (Balkan 

Monitor, 2015b). 

3.3. Βοσνία-Ερζεγοβίνη  

Το πολύπλοκο πολιτικό σύστηµα της Βοσνίας έχει τις ρίζες του στο τέλος του κοµµουνισµού 

και τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας στις «πρώτες κρίσιµες εκλογές» του 1990 όταν τα 

συµφέροντα των τριών εθνοτικών οµάδων Κροατών, Βόσνιων και Σέρβων δηµιούργησαν το 

Bosniaks Party of Democratic Action (SDA), το Croat Democratic Union (HDZ BiH) και το 

Serb Democratic Party (SDS). Το δηµοψήφισµα του 1992 για την ανεξαρτησία πυροδότησε 

«εθνικιστικές και αποσχιστικές διαµάχες στην εθνική ετερογένεια της χώρας» και είχε ως 

αποτέλεσµα τον αιµατηρό διχαστικό πόλεµο του 1992-95. Η Ειρηνευτική Συµφωνία του 

Dayton το 1995 τερµάτισε τον πόλεµο αλλά «απέτυχε να διασφαλίσει αποτελεσµατική 

συνεργασία στις εθνοτικές οµάδες» (European Parliament, 2015). H Dayton δηµιούργησε ένα 

αποκεντρωµένο σύστηµα, που προσοµοιάζεται µε τη δοµή της Βυζαντινής διοίκησης 

“Byzantine Administrative structure” (Tzifakis and Tsardanidis, 2006). Κλειδί στην 

µεταρρυθµιστική προσπάθεια της χώρας παραµένει η µεταρρύθµιση του Συντάγµατος, το 

οποίο εξαιτίας των θεσµικών περιορισµών του δηµιουργεί εµπόδια για µια δυτική τύπου 

δηµοκρατία. Καθώς η Dayton δηµιουργήθηκε από την ενοποίηση δύο αντιµαχόµενων 

πολιτικών αφηγήσεων που είχε δηµιουργήσει ο πόλεµος στη Βοσνία, τον µονο-εθνικισµό (µε 

την ενσωµάτωση του παρακρατικού σχηµατισµού RS Croat Herceg-Bosna) και τον πολύ-

εθνικισµό (δικαίωµα επαναπατρισµού προσφύγων) (Weber, 2014). 

Είκοσι χρόνια µετά, η Β-Ε εξακολουθεί να µην έχει βρει τις αναγκαίες πολιτικές ισορροπίες 

της εξαιτίας του ανταγωνισµού των εθνοτήτων που την απαρτίζουν (Σέρβοι, Βόσνιοι 

Μουσουλµάνοι, Κροάτες). Η κρατική αυτή οντότητα λειτουργεί ως Οµοσπονδιακό κράτος 

(Federation of BiH- FBiH), στο οποίο επί της ουσίας λειτουργούν δυο κράτη: της Σερβικής 

∆ηµοκρατίας (Republica Srbska-RS) µε αποσχιστικές τάσεις και της Οµοσπονδίας της 

Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, οι οποίοι επιδιώκουν µια ισχυρή κεντρική εξουσία µαζί µε τους 

Κροάτες. Η πολιτική ηγεσία εξακολουθεί να στερείται πυξίδας και να µην έχει σαφή 
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κατεύθυνση για τη πορεία της χώρας µε τριµερή ανά οκτάµηνο εναλλασσόµενη Προεδρία 

(European Parliament, 2015). 

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη αναγνωρίστηκε ως εν δυνάµει υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ κατά 

τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2003. 

Τον Ιούνιο του 2004 το Συµβούλιο, σε συνέχεια των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 

(∆εκέµβριος 2003) για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, υιοθέτησε συνολική 

στρατηγική για τη Βοσνία η οποία προέβλεπε την ανάληψη στρατιωτικής αποστολής της ΕΕ 

στη χώρα, µέσω της αποστολής EUFOR Althea για τη διασφάλιση της ειρήνης και της 

σταθερότητας στη περιοχή (Τζιφάκης, 2002). 

Τον Ιούνιο του 2012 δροµολογήθηκε διάλογος υψηλού επιπέδου για να µπορέσει η χώρα να 

προχωρήσει και να προετοιµαστεί για την υποβολή αίτησης προσχώρησης στην ΕΕ, η οποία 

πάντως έχει παγώσει. Πρόσφατα (1/6/2015) έχει τεθεί σε ισχύ η Συµφωνία Σταθεροποίησης 

και Σύνδεσης (ΣΣΣ). Σύµφωνα µε την έκθεση της Επιτροπής η έλλειψη αποτελεσµατικού 

συντονιστικού µηχανισµού ο οποίος να διαχειρίζεται τα θέµατα ΕΕ και να συνοµιλεί εξ΄ 

ονόµατος ολόκληρης της χώρας, «δηµιουργεί αρνητική αλληλεπίδραση στις σχέσεις της χώρας 

µε την ΕΕ» (European Commission, 2015c).  

Σε αντίθεση µε γειτονικές χώρες η Β-Ε δεν έχει σηµειώσει ιδιαίτερη πρόοδο παρά τις 

προσπάθειες που καταβάλλει η διεθνής κοινότητα να οικοδοµήσει και να εκδηµοκρατίσει τη 

χώρα. Οι πολιτικές ελίτ οδηγούν τη χώρα σε απρόβλεπτες συνέπειες µε την εθνικιστική 

ρητορική τους και κρατούν τους πολίτες όµηρους σε ένα θέατρο του παραλόγου, διατηρώντας 

την ελπίδα ότι µε την είσοδο τους στην ΕΕ θα µειωθεί η ανεργία και η διαφθορά και θα 

ενισχυθεί το κράτος δικαίου (Weber, 2014). 

Α) Πολιτικό κριτήριο 

Οι πολιτικές και εθνοτικές διαφωνίες δηµιουργούν αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του 

κράτους καθώς η πολιτική ηγεσία δεν συµπορεύεται και στερείται κοινής αντίληψης για το 

µέλλον και την ευρωπαϊκή προοπτικής της χώρας, σύµφωνα µε την Έκθεση της Επιτροπής. To 

πολύπλοκο και δαπανηρό πολιτικό σύστηµα της Βοσνίας (δαπανάται το 50% ΑΕΠ) αντανακλά 

την πολυεθνική υφή και την περίπλοκη ιστορία της χώρας. Μετά τις εκλογές του 2014 

υπάρχουν 10 κόµµατα και 3 συνασπισµοί, οι οποίοι συναινούν για την ευρωπαϊκή πορεία της 

χώρας αλλά δεν έχουν πραγµατική πολιτική βούληση να ασχοληθούν µε το ζήτηµα διότι οι 
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εθνοτικές διαµάχες βρίσκονται πιο ψηλά στην ατζέντα των πολιτικών ελίτ και αποδυναµώνουν 

το έργο τους σε κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο. Οι κοινωνικές αναταραχές και οι 

διαµαρτυρίες των πολιτών κατάφεραν να συνετίσουν τις πολιτικές ελίτ και να αναδείξουν στην 

προεκλογική τους εκστρατεία ζητήµατα κοινωνικά και οικονοµικά έναντι εθνοτικών διαφορών 

(Balkan Monitor, 2015a). 

Η δυσλειτουργία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Βοσνίας αποτυπώνεται 

χαρακτηριστικά στην περίπτωση της υπόθεσης Sejdic-Finci5, η οποία προσκρούει στο 

Σύνταγµα της χώρας (DPA Annex IV) και παραµένει µια δισεπίλυτη και χρονοβόρα πολιτικά 

υπόθεση. Η Βοσνία θα πρέπει να εφαρµόσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στην υπόθεση Sejdic-Finci (22/12/2009) και να αποφασίσει να 

τερµατίσει την πρακτική των διακρίσεων καθώς σύµφωνα µε το Σύνταγµα της, οι πολίτες της 

χώρας κατηγοριοποιούνται σε «συνιστώντες λαούς» (constituenty people) και «άλλους». Η 

πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει Σέρβους- Βόσνιους-Κροάτες και η άλλη εθνικές µειονότητες, 

οι οποίες αποκλείονται από υποψηφιότητα για την Προεδρία ή τη Βουλή των λαών της 

Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. «…σε επίπεδο οντότητας, ο νόµος εγγυάται την ελάχιστη εκπροσώπηση 

των τριών συστατικών λαών, η οποία εάν δεν πληρούνται, υλοποιείται µέσω αντισταθµιστικών 

εντολών» (Koktsidis et al, 2014). 

Παρόλο που η εθνική στρατηγική που ακολουθείται για εγκλήµατα πολέµου κατά της 

ανθρωπότητας σε συνεργασία µε την Κροατία και τη Σερβία κρίνεται ότι παρουσιάζει 

σηµαντικό έργο, η περιορισµένη πρόοδος στην εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων 

συµπληρώνεται από υψηλά επίπεδα διαφθοράς καθώς και αναποτελεσµατικότητας του τοµέα 

της δικαιοσύνης (Dragojlovic, 2016a). 

Το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο διαφθοράς του πολιτικού συστήµατος µε τα πελατειακά δίκτυα 

και την έλλειψη αντικειµενικής απονοµής δικαιοσύνης αποτελεί ανασχετικό παράγοντα για την 

προοπτική ένταξης της χώρας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της σύλληψης του 

                                                           

5Στην εν λόγω υπόθεση οι Dervo Sejdiζ και Jakob Finci, οι οποίοι ανήκουν στην εθνοτική οµάδα των Ροµά και 
των Εβραίων αντίστοιχα, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη καθώς θεωρήθηκαν ως «άλλοι» και ως εκ τούτου, βάσει 
του Συντάγµατος της Βοσνίας (άρθρα 4 και 5) και του Εκλογικού Νόµου του 2001 (άρθρο 8), αποκλείστηκαν από 
τη διεκδίκηση αξιωµάτων στη Βουλή και την Προεδρία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Από της εκδόσεώς της 
απόφασης από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, στις 22 ∆εκεµβρίου 2009, η συγκεκριµένη 
απόφαση έγινε αντικείµενο Ενωσιακού ενδιαφέροντος και προαπαιτούµενου για την οµαλή εξέλιξη των σχέσεων 
της χώρας µε την ΕΕ. (Koktsidis et al, 2014) 
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Προέδρου Randocic του κόµµατος “Alliance for better future BiH” και Υπουργού Ασφαλείας 

(«κοινό µυστικό» ότι είναι ιδιοκτήτης του συγκροτήµατος Avaz Empire-εφηµερίδα, περιοδικά, 

σταθµός) για παρεµπόδιση της δικαιοσύνης, καθώς προσπάθησε να επηρεάσει µάρτυρες που 

εµπλέκονται στην εν εξελίξει υπόθεση του βαρόνου των ναρκωτικών Naser Kelmendi. Στην 

κατηγορία εµπλέκεται και ο συνεργάτης και άλλα µέλη του κόµµατος του 

συµπεριλαµβανοµένου του Bakir Dautbasic υποψηφίου Υπουργού για µεταφορές & 

επικοινωνίες (Dragojlovic, 2016a).  

Επιπρόσθετα την ενταξιακή πορεία της χώρας εξακολουθούν να δυσχεραίνουν ζητήµατα 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ελευθερίας της έκφρασης, µειονοτήτων, και νοµοθετικά κενά για 

επιστροφή και βιώσιµη ένταξη προσφύγων στο εσωτερικό της Βοσνίας (European 

Commission, 2015c). 

Β) Οικονοµικό κριτήριο 

Το Συνταγµατικό αδιέξοδο, οι δυσλειτουργικές δοµές της χώρας και οι ιδιοτελείς ελίτ 

συµπορεύονται µε αποτέλεσµα τη στασιµότητα της οικονοµίας. Παρόλο που µετά τις εκλογές 

του 2014 επιδεικνύεται µια σχετική πολιτική ωριµότητα και διαφαίνονται µέσω της 

πρωτοβουλίας του Βερολίνου «καλές προθέσεις» των εµπλεκοµένων πλευρών –π.χ. γραπτή 

δήλωση των πολιτικών ελίτ εγκεκριµένη από το Κοινοβούλιο για την λειτουργία των θεσµών, 

την προάσπιση κράτους δικαίου και προώθηση οικονοµικών και κοινωνικών µεταρρυθµίσεων, 

οι οποίες θα παρακολουθούνται από ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσµούς –εντούτοις ο δρόµος 

είναι ανηφορικός και η αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα 

(Balkan Monitor, 2015b). 

Σύµφωνα µε την ΕΕ (European Commission, 2014b) η απόσταση στην οικονοµία της χώρας 

από τις άλλες χώρες των ∆Β είναι µεγάλη, δεδοµένου ότι η ανεργία είναι υψηλή ιδίως η ανεργία 

των νέων, η γραφειοκρατία ισχυρή και η έλλειψη συναίνεσης, δηµιουργεί πλαίσιο που δεν 

ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις. Το ΑΕΠ της χώρας βρίσκεται στα 

3.641ευρώ, µια θέση πάνω από την ουραγό Αλβανία και ο πολυπληθής και ιδιαίτερα 

δαπανηρός δηµόσιος τοµέας λειτουργεί αποτρεπτικά για την ελεύθερη οικονοµία. Η ανεργία 

αγγίζει το 27,6% ενώ στους νέους το 62% (European Commission, 2015c). H έλλειψη προόδου 

και η ασυµφωνία σε εθνική στρατηγική εγκυµονεί κίνδυνο απώλειας προενταξιακών 

κονδυλίων στους τοµείς ενέργειας, µεταφορών, περιβάλλον παρόλο που συγκροτήθηκε κοινή 
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οµάδα δράσης ΕΕ-Βοσνίας για την υλοποίηση των έργων που χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ 

και την οικονοµική διακυβέρνηση. Οι τρείς ανισορροπίες που θα πρέπει να µεταρρυθµίσει η 

χώρα συνοψίζονται στον υπερµεγέθη δηµόσιο τοµέα έναντι του περιορισµένου ιδιωτικού- στην 

οικονοµία της κατανάλωσης έναντι της παραγωγικής οικονοµίας (αγαθά και υπηρεσίες)καθώς 

η κατανάλωση είναι πάνω από 100% του ΑΕΠ- στις χαµηλές εξαγωγικές επιδόσεις, οι οποίες 

αποδίδονται στο φτωχό δίκτυο µεταφορών, το υψηλό κόστος απασχόλησης και την αδύναµη 

ανταγωνιστικότητα (European Commission, 2015c). 

Η χώρα θεωρείται από τους αρµόδιους ∆ιεθνείς Οργανισµούς από τις περισσότερο 

διεφθαρµένες (Sakellariou and Sotiropoulos, 2014) γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δυσχερή 

την οµαλή λειτουργία της οικονοµίας.  

Γ) Κοινοτικό κεκτηµένο 

«Στάσιµη παραµένει η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της χώρας» (European 

Commission, 2015c) καθώς υπολείπεται σε µεταρρυθµίσεις σε όλα τα επίπεδα. Η Βοσνία είναι 

η µόνη χώρα της περιοχής που δεν έχει εναρµονίσει τη νοµοθεσία της µε τις οδηγίες της ΕΕ 

για τις δηµόσιες συµβάσεις. Βρίσκεται σε δυσµενή θέση εξαγωγής προϊόντων ζωικής 

προέλευσης καθώς δεν έχει εναρµονίσει τη νοµοθεσία της σε θέµατα κτηνιατρικά και 

ασφάλειας τροφίµων. Θετική εξαίρεση υπάρχει στη προετοιµασία για την εναρµόνιση µε 

πρότυπα της ΕΕ και στο πεδίο των δικαιωµάτων πνευµατικής και εµπορικής ιδιοκτησίας. Η 

πορεία της είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την αποτελεσµατικότητα και λειτουργία των 

πολιτικών θεσµών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και την πολιτική συναίνεση που θα πρέπει 

να υιοθετηθεί.  

Τέλος είναι προφανές ότι το πολιτικό πρόβληµα εκπροσώπησης που αντιµετωπίζει η χώρα και 

οι εσωτερικές διαφορές ως προς τις αρµοδιότητες έχουν σαν αποτέλεσµα περιορισµένη πρόοδο 

στο πλαίσιο της εναρµόνισης της νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο (European 

Commission, 2015c). 

∆) Σχέσεις καλής γειτονίας 

Η περίπτωση του Μοστάρ έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τον τύπο και την κοινή γνώµη και αφορά 

στη βαθιά πολιτική διαµάχη µεταξύ Κροατών, Σέρβων και Βοσνιών καθώς και τις καταστροφές 

που υπέστη αυτός ο σερβικός θύλακας κατά τον πόλεµο της Βοσνίας. Στην πόλη κατοικούσαν 
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29.000 Σέρβοι πριν τον πόλεµο, οι περισσότεροι των οποίων εκδιώχθηκαν και σήµερα εκκρεµεί 

η επίλυση προβληµάτων εθνικών συµφερόντων των 9.500 κατοίκων που έχουν αποµείνει 

(Dragojlovic, 2016b).  

Στο διµερές εµπόριο µε την Κροατία αρνείται να προσαρµοστεί σε εµπορικές παραχωρήσεις 

που χορηγούνται δυνάµει της ΣΣΣ ενώ µε την Σερβία έχει υπογραφεί Σύµφωνο Φιλίας το 2001. 

Οι αποσχιστικές τάσεις των Σερβοβοσνίων χωρίς να είναι ουσιαστικές έχουν περισσότερο 

πλέον ένα χαρακτήρα πολιτικής πίεσης µε στόχο την µεγαλύτερη ανάµιξη τους στα ζητήµατα 

διακυβέρνησης της χώρας παρά µια πραγµατική πρόθεση ανεξαρτητοποίησης. Συνεπώς στο 

επίπεδο των σχέσεων µε τις γειτονικές χώρες (Μαυροβούνιο, Κροατία, Σερβία) δεν 

παρουσιάζονται στοιχεία έντασης που να επιβάλλουν περαιτέρω προσπάθειες εξοµάλυνσης 

των σχέσεων τους (European Commission, 2015c). 

3.4. Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας  

Για πολλά χρόνια η πΓ∆Μ αποτελούσε το «παράδειγµα προς µίµηση» για την περιοχή καθώς 

είχε αποφύγει τη σύρραξη, δεν αντιµετώπιζε ζητήµατα επικράτειας/συνόρων και προσπαθούσε 

να οικοδοµήσει ένα σύγχρονο κράτος. Ήταν η πρώτη χώρα που υπέγραψε ΣΣ∆ µε την ΕΕ το 

2001 και από τις πρώτες (το 2004) που υπέβαλε αίτηση ένταξης στην ΕΕ. Απέκτησε το 

καθεστώς υποψήφιας για ένταξη χώρας τον ∆εκέµβριο του 2005 καθώς και την υπόσχεση 

ένταξης της στο ΝΑΤΟ. Το 2009 η Ε. Επιτροπή εκτίµησε ότι η χώρα πληροί τα πολιτικά 

κριτήρια και συνέστησε να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις της, µια σύσταση που 

υποστηρίχθηκε από το Κοινοβούλιο και επαναλαµβάνεται έκτοτε σε κάθε έκθεση προόδου της 

Επιτροπής και σε κάθε ψήφισµα του ΕΚ. Το Συµβούλιο, ωστόσο, δεν έχει ακόµη προβεί σε 

κάποια ενέργεια για τη σύσταση αυτή. Μετά τις εκλογές του 2014 η χώρα διέρχεται «βαθιά 

πολιτική κρίση» και εµφανίζει έντονα στοιχεία πολιτικής οπισθοδρόµησης (περιορισµοί στην 

ελευθερία του τύπου, δικαστική προστασία, περιστολή ελευθεριών και δικαιωµάτων κλπ.) που 

δηµιουργούν αντικειµενικά προβλήµατα στην περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας 

προσχώρησης (European Commission, 2015d). 

Όπως χαρακτηριστικά αποτυπώνεται «Η διαδικασία προσχώρησης της πΓ∆Μ βρίσκεται σε 

αδιέξοδο και χρειάζεται να αναληφθεί δράση για την αντιστροφή της οπισθοδρόµησης, ιδίως 

όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης και των µέσων ενηµέρωσης, καθώς και την ανεξαρτησία 

της δικαιοσύνης». Το πολιτικό τοπίο µετά τις εκλογές του 2014 εµφανίζεται ιδιαίτερα 
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συγκρουσιακό δεδοµένου ότι η αντιπολίτευση κατήγγειλε τις εκλογές για βία και νόθευση του 

εκλογικού αποτελέσµατος και επιδιώκει την αποσταθεροποίησή της µε συνεχείς διαδηλώσεις 

και διαµαρτυρίες. Ωστόσο όπως σηµειώνεται στην Έκθεση της Επιτροπής, η κυβέρνηση και 

αντιπολίτευση θα πρέπει να οµονοήσουν σε πολιτικό διάλογο και εύρεση αποδεκτών λύσεων 

(European Commission, 2015d). 

Το κύριο όργανο παρακολούθησης των µεταρρυθµίσεων, ελλείψει διαδικασίας 

διαπραγµατεύσεων, είναι ο Ε∆ΥΕ (Ενταξιακός ∆ιάλογος Υψηλού Επιπέδου) και τα όργανα 

στο πλαίσιο της ΣΣΣ). Όπως αποτυπώνεται στην Έκθεση αναφορικά µε τα γεγονότα που 

έλαβαν χώρα στο Κοινοβούλιο το 2013, το πολιτικό κατεστηµένο της χώρας διέρχεται βαθιά 

διχαστική κρίση που επηρεάζει τις λειτουργίες του Κοινοβουλίου και των θεσµών. Μόνο µέσα 

από συναίνεση και πολιτική βούληση η χώρα θα αµβλύνει τις πολιτικές διαφορές και θα 

στοχεύσει στο κοινό εθνικό συµφέρον. 

Α) Πολιτικό κριτήριο 

H πολιτική κατάσταση στην πΓ∆Μ διαµορφώνεται από δύο βασικά κόµµατα το Social 

Democrat Union of Macedonia (SDSM) µε µετριοπαθή πολιτική εναντίον των µειονοτήτων και 

δέσµευση για την ενταξιακή πορεία της χώρας, και το VMRO-DPMNE το οποίο ακολουθεί 

την οδό της πόλωσης, υπερασπιζόµενο κατά το παρελθόν το µοντέλο της εθνικής διχοτόµησης. 

Από το 2002, που αναλαµβάνει τα ηνία ο Ν. Γκρουέφσκι, ακολουθείται πιο κεντρώα 

τοποθέτηση. Στο πολιτικό αυτό πλαίσιο προστίθεται η Αλβανική µειονότητα, που 

εκπροσωπείται από το DPA (Democratic Party of Albanians) και το DUI (Democratic Union 

for Integration), επικαλείται άνιση κοινοβουλευτική συµµετοχή - σύµφωνα µε στοιχεία του US 

Department of State s 201 3Country Report on Human Rights Practices, 23 θέσεις από τις 123 

Κοινοβουλευτικές έδρες καλύπτονται από Αλβανούς και 13 έδρες από άλλες µειονότητες 

(European Forum for Democracy and Solidarity, 2016). 

Κατά τον Willemsen (2006), διακοµµατική υποστήριξη για τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ και 

µεταρρυθµίσεις σε ζητήµατα µειονοτήτων και διαφθοράς αποτυπώνονται µετά το 2001. Τα 

εθνικά θέµατα προκαλούν µεγαλύτερη ευαισθησία στη κοινή γνώµη από τη διαφθορά, η οποία 

αποτελεί σηµείο στο οποίο οµονοούν και ταυτίζονται οι κυβερνήσεις συνασπισµού (Hislope 

2004). O επαναπροσανατολισµός των µεγάλων κοµµάτων να ασχοληθούν µε τις µειονότητες 
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και τη διαφθορά λειτούργησε µε την στροφή των ΜΜΕ και την δραστηριοποίηση των διεθνών 

οργανισµών στα ζητήµατα αυτά). 

Η αποτίµηση της έκθεσης της ΕΕ εστιάζει σε «επείγουσες µεταρρυθµιστικές προτεραιότητες» 

(European Commission, 2015d) καθώς η χώρα βρίσκεται σε κρίσιµο σταυροδρόµι.  

Αν και η χώρα πληροί σε ικανοποιητικό βαθµό τα πολιτικά κριτήρια καθώς έχει επιφέρει 

σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στον δικαστικό τοµέα, στη καταπολέµηση της διαφθοράς και 

βρίσκεται σε ψηλό επίπεδο εναρµόνισης συγκριτικά µε τις άλλες υποψήφιες χώρες, 

παρουσιάζει υστέρηση στην εφαρµογή και επιβολή κυρώσεων του νοµοθετικού πλαισίου 

καθώς και σε ζητήµατα εξωτερικών συνόρων και εφαρµογής της Σένγκεν. Σοβαρά προβλήµατα 

παρουσιάζονται στο ζήτηµα της ελευθερίας της έκφρασης και της σχέσης της Κυβέρνησης µε 

τα µέσα ενηµέρωσης. Έχει διαπιστωθεί ότι ασκούνται οικονοµικές και πολιτικές πιέσεις σε 

δηµοσιογράφους και ιδιοκτήτες ΜΜΕ µε στόχο τον έλεγχο της ελευθερίας του τύπου. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κατά την έγκριση του προϋπολογισµού του 2013 στο 

Κοινοβούλιο η βίαιη αποµάκρυνση του τύπου από το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε τις ανωτέρω 

καταγγελίες (European Commission, 2015d). 

Εθνικές αντιπαλότητες στη πΓ∆Μ µε την Αλβανική κοινότητα, η οποία αποτελεί το 1/3 του 

πληθυσµού και πάγια αιτήµατα για περισσότερα δικαιώµατα και ισότιµη εκπροσώπηση στη 

πολιτική και διοικητική ζωή της χώρας πυροδοτούν βίαια επεισόδια και οξύνουν τις σχέσεις 

των δύο πλευρών. Μετά τον πόλεµο του Κοσόβου χιλιάδες Αλβανοί εγκατέλειψαν τη χώρα και 

εγκαταστάθηκαν στην ΠΓ∆Μ, η Συµφωνία της Οχρίδας (2001) στηρίζει µεν την ειρηνική 

συµβίωση και τα δικαιώµατα των µειονοτήτων καθώς «ο πολυεθνικός χαρακτήρας της χώρας 

θα προστατεύεται και θα αντικατοπτρίζεται στην δηµόσια ζωή και στη δηµόσια διοίκηση», 

γεγονός που ενισχύθηκε και από την υποψηφιότητα της πΓ∆Μ στην ΕΕ το 2005, δεν 

επιτυγχάνει όµως τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα (European Forum for Democracy and 

Solidarity, 2016).  

Στην ήδη υπάρχουσα εύθραυστη εθνοτική διαµάχη για περισσότερα πολιτικά και θρησκευτικά 

δικαιώµατα της αλβανικής µειονότητας ήρθε να προστεθεί µια έκρυθµη πολιτική κατάσταση 

από το 2012 µεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, προκαλώντας µια άνευ προηγουµένου 

πολιτική κρίση η οποία τροφοδοτείται από εκατέρωθεν κατηγορίες για κατασκοπεία, για µη 

νόµιµη επιτήρηση πολιτών, εκλογικές απάτες, συγκάλυψη αξιόποινων πράξεων κ.α. Η 
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διαµεσολαβητική συµβολή της ΕΕ δια του Επιτρόπου Fule ήταν καθοριστική για την 

διεξαγωγή εκλογών και την σχετική σταθεροποίηση της κατάστασης (European Forum for 

Democracy and Solidarity, 2016). 

Β) Οικονοµικό κριτήριο 

Σύµφωνα µε την Έκθεση του 2015 της ΕΕ (European Commission, 2015d) παρ’ όλο που η  

πΓ∆Μ «εξακολουθεί να προχωρεί ικανοποιητικά σε ορισµένους τοµείς», οι µεταρρυθµίσεις είναι 

«περιορισµένες». Η υψηλή ανεργία και η διαφθορά σε συνδυασµό µε την αύξηση του δηµόσιου 

χρέους και των ελλειµµάτων καθιστούν την οικονοµία της χώρας ευάλωτη και τις προοπτικές 

ανάπτυξης περιορισµένες. Απαιτείται αποφασιστικότητα στη λήψη µέτρων µε στόχο την 

δηµοσιονοµική πειθαρχία σε συνδυασµό µε τη µείωση της γραφειοκρατίας και την 

αποκατάσταση ισότιµων όρων ανταγωνισµού. Η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από 

υπερβολική δυσκαµψία και χρήζει ιδιαίτερων παρεµβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία 

η προσαρµογή των δεξιοτήτων των εργαζοµένων µε τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και η 

προώθηση της µεταρρύθµισης της εκπαίδευσης καθώς και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 

Η προοπτικές για βελτίωση της απασχόλησης εξαρτώνται από τις εξελίξεις στον ιδιωτικό τοµέα 

της οικονοµίας ο οποίος υφίσταται τον ασφυκτικό κρατικό παρεµβατισµό.  

Στο επίπεδο των δηµόσιων οικονοµικών απαιτείται βελτίωση των διαδικασιών κατάρτισης του 

προϋπολογισµού και διασύνδεσής του µε µια µεσοπρόθεσµη δηµοσιονοµική στρατηγική. 

Απαιτείται µεγαλύτερη δηµοσιονοµική πειθαρχία και διαφάνεια στις δηµόσιες δαπάνες µε 

παράλληλη µετατόπισή τους προς παραγωγικές επενδύσεις. 

Γ) Κοινοτικό κεκτηµένο 

Η  πΓ∆Μ βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο νοµοθετικής εναρµόνισης και έχει βελτιώσει την 

ικανότητα ανάληψης υποχρεώσεων που συνεπάγεται η προσχώρηση της στην ΕΕ. Σύµφωνα 

µε την Ανακοίνωση της Επιτροπής «η χώρα έχει ευρείας κλίµακας συνεργασία µε την ΕΕ σε 

όλους τους τοµείς του κεκτηµένου τόσο σε στρατηγικό όσο και θεσµικό επίπεδο» ενώ σε επόµενο 

στάδιο προτείνεται να δοθεί «έµφαση στη διοικητική ικανότητα και την ουσιαστική εφαρµογή» 

(European Commission, 2014b). 
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∆) Σχέσεις καλής γειτονίας 

Το κυριότερο πρόβληµα της πΓ∆Μ για την προσχώρησή της στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ είναι η 

οριστική επίλυση της διένεξης της µε την Ελλάδα για το όνοµα αυτής της χώρας. Η εξεύρεση 

αµοιβαίας αποδεκτής λύσης στο «ζήτηµα της ονοµασίας» παραµένει ακανθώδες σηµείο στις 

σχέσεις των δύο χωρών. Η ΕΕ εξακολουθεί να επενδύει µετά από είκοσι χρόνια στη πολιτική 

βούληση των εµπλεκοµένων και στη διεθνή διαµεσολάβηση για την εξεύρεση λύσης. Το 

ζήτηµα του ονόµατος ετέθη επίσηµα το 1991, όταν η πΓ∆Μ αποσχίστηκε από την Οµοσπονδία 

της Γιουγκοσλαβίας και ανακήρυξε την ανεξαρτησία της υπό το όνοµα «∆ηµοκρατία της 

Μακεδονίας». Η Ελλάδα αντέδρασε έντονα στην υποκλοπή της ιστορικής της κληρονοµιάς και 

της υφέρπουσας αλυτρωτικής διάθεσης της πΓ∆Μ, φέρνοντας το θέµα στο Συµβούλιο των ΗΕ 

το οποίο συνέστησε την επείγουσα διευθέτηση του ζητήµατος ώστε να εδραιωθούν σχέσεις 

καλής γειτονίας στη περιοχή (Koktsidis et al, 2014). 

Μετά από χρονοβόρες διαπραγµατεύσεις η Ελλάδα προέβη σε συµβιβαστική πρόταση, 

αποδεχόµενη σύνθετη ονοµασία µε γεωγραφικό προσδιορισµό και χρήση έναντι όλων (erga 

omnes). H επίλυση του ζητήµατος όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΕ για τη 

στρατηγική της διεύρυνσης θα άρει το σηµείο τριβής στις σχέσεις των δύο χωρών και θα 

ενεργοποιήσει ταχύτερα τις διαδικασίες προσχώρησης (European Commission, 2012). Από το 

2012 η Βουλγαρία προστέθηκε στις χώρες που διατηρούν επιφυλάξεις για την ενταξιακή 

πορεία της πΓ∆Μ καθώς υποστηρίζει ότι επιχειρεί να οικειοποιηθεί την ιστορία της (Koktsidis 

et al, 2014). 

3.5. Κόσοβο 

Το Ψήφισµα του Συµβουλίου των ΗΕ (Resolution1244/1999) έθεσε το Κόσοβο υπό διεθνή 

κάλυψη και νοµιµότητα µε την διοίκηση της Αποστολής των ΗΕ καθώς η αδυναµία της ΕΕ να 

παρέµβει αποφασιστικά στον πόλεµο, κατέστησε προφανή την έλλειψη µηχανισµών και µέσων 

για την αντιµετώπιση κρίσεων που επιδρούν αποσταθεροποιητικά στη περιφέρεια της και 

επιτάχυνε τις εξελίξεις στον τοµέα της ασφάλειας και της άµυνας. Ωστόσο «το ζήτηµα του 

καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου εξακολουθεί να προκαλεί τριβές στην Ευρώπη»…και η 

Ευρωπαϊκή πολιτική παραµένει αντιφατική και αυτοαναιρούµενη…» (Τζιφάκης, 2009). Το 

Κόσοβο (Koktsidis et al, 2014) άλλωστε «παραµένει για την Μ. Βρετανία προτεραιότητα, 

εξαιτίας της σπουδαιότητας της ασφάλειας καθώς και για την Γερµανία η οποία λόγω 
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επενδύσεων εκεί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εδραίωση του νοµικού και δικαστικού 

συστήµατος. 

Το 2008 το Κόσοβο κήρυξε µονοµερώς την ανεξαρτησία του από τη Σερβία και πυροδότησε 

τις µεταξύ τους σχέσεις οδηγώντας την προσφυγή της Σερβίας στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της 

Χάγης. Σε γνωµοδότηση που εξέδωσε το ∆ικαστήριο το 2010, «η µονοµερής πράξη ανακήρυξης 

της ανεξαρτησίας του Κοσόβου, δεν αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου». Έκτοτε το 

Κόσοβο έχει αναγνωρισθεί από 108 κράτη παγκοσµίως ενώ πέντε κράτη της ΕΕ αρνούνται την 

αναγνώριση του –Κύπρος, Ισπανία, Ελλάδα, Ρουµανία, Σλοβενία καθώς «…εκφράζουν 

επιφυλάξεις τονίζοντας ότι το σχέδιο Αχτισάαρι δεν τυγχάνει διεθνούς αποδοχής και 

νοµιµοποίησης…» (Τζιφάκης, 2009) ενώ η πολιτική ηγεσία της Σερβίας παραµένει κάθετη στη 

προοπτική ανεξαρτησίας του. Το Συµβούλιο της ΕΕ ενηµέρωσε ότι τα κ-µ της, ότι θα 

αποφασίσουν για τις σχέσεις τους µαζί του σε συνάρτηση µε την εθνική τους πρακτική και το 

διεθνές δίκαιο.  

Η νεοσύστατη αυτή οντότητα, επτά χρόνια µετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της, εκτός 

από κρίση ταυτότητας εξακολουθεί να βρίσκεται αντιµέτωπη µε οικονοµική και κοινωνική 

κρίση, παρόλο που «η διοικούµενη από τον ΟΗΕ επαρχία έλαβε στο διάστηµα 1999-2004 πάνω 

από 2,5 δις ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια και αποκατάσταση φυσικών υποδοµών» καθώς «οι 

διεθνείς δωρητές κλήθηκαν να εξηµερώσουν (tame) την περιοχή» (Tzifakis and Huliaras, 2013). 

Παρά την υποστήριξη, σύµφωνα µε την ευρωβουλευτή Ulrike Lunacek, η νέα κυβέρνηση που 

εκλέχθηκε τον ∆εκέµβριο του 2014, δεν δηµιουργεί µεγάλες προσδοκίες για ουσιαστική 

αλλαγή και βελτίωση του οικονοµικού πεδίου. Έτσι 18 χρόνια µετά το τέλος του πολέµου, η 

χώρα είναι µια από τις φτωχότερες στην Ευρώπη µε 35% ανεργία ενώ το 55,3% αυτών είναι 

νέοι. Αξίζει να αναφερθεί ότι το Κόσοβο έχει το νεότερο πληθυσµό στην Ευρώπη που θα 

µπορούσε να αποτελέσει την κινητήρια δύναµη για την ανασυγκρότηση της χώρας (Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, 2015β). 

Η ΕΕ έχει ορίσει Ειδικό Εκπρόσωπο στο Κόσοβο και έχει εγκαταστήσει την πολυεθνική 

δύναµη EULEX «επιβολής κράτους δικαίου και συνεισφοράς εδραίωσης ανεξάρτητων και 

αποτελεσµατικών δοµών». Για την περίπτωση του Κοσόβου η ένταξη στην ΕΕ φαντάζει να 

είναι η µοναδική λύση σταθεροποίησης. «Το Κόσοβο είναι η µόνη χώρα των ∆. Βαλκανίων, που 

οι κάτοικοι της δεν µπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα στην ΕΕ για τρείς µήνες ενώ ο «ιός της 
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φυγής» προτρέπει τους Κοσοβάρους για αναζήτηση καλύτερης ζωής σε κάποια χώρα της ΕΕ» 

(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2015β). 

Α) Πολιτικό κριτήριο 

«Το Κόσοβο ακολουθεί λάθος δρόµο» και δεν µπορεί να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις αν δεν 

αλλάξει το υπάρχον πολιτικό σύστηµα και δεν αποµονώσει τη βία», υποστηρίζει ο William 

Walker, πρώην Πρεσβευτής OSCE στο Κόσοβο, 1998-99, ευρισκόµενος στη περιοχή ενόψει 

της 17ης Επετείου της σφαγής του Recak (Tota, 2016).  

Η ανεξαρτησία που διακήρυξε το Κόσοβο δεν συνάδει µε πρόοδο στη διακυβέρνηση, 

αποκατάσταση της ασφάλειας, εγκαθίδρυση δηµοκρατικού πολιτεύµατος ή κράτους δικαίου. 

Η οντότητα µέχρι σήµερα αδυνατεί να διασφαλίσει την ανθρώπινη ασφάλεια και ανάπτυξη, 

χαρακτηριστικά του κυρίαρχου κράτους, ενώ η αδύναµη πολιτική ηγεσία της έρχεται 

αντιµέτωπη µε τις διαµαρτυρίες των πολιτών από τη µαταίωση των προσδοκιών τους. 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ευρωπαϊκής Ένταξης, όπως αναφέρεται στη σχετική Έκθεση, εργάζεται 

προς την ευρωπαϊκή κατεύθυνση του Κοσόβου µέσω του κυβερνητικού έργου που πρέπει να 

υλοποιηθεί. Παρά ταύτα, οι προσπάθειες είναι λίγες και κρίνονται απαραίτητες αλλαγές στη 

δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και τη δηµοκρατική διακυβέρνηση, δοµές που αποτελούν 

ακρογωνιαίο λίθο για τη εύρυθµη λειτουργία της οντότητας. Ο τοµέας της δικαιοσύνης απαιτεί 

νέες δικαστικές και εισαγγελικές δοµές, αµεροληψία του δικαστικού συστήµατος, 

καταπολέµηση οργανωµένου εγκλήµατος και διαφθοράς (European Commission, 2013). 

Ένα βασικό πρόβληµα που απαιτεί άµεσες και ουσιώδεις ενέργειες αποτελεί η καταπολέµηση 

του οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς. Η χώρα µαζί µε την Αλβανία βρίσκεται στις 

πρώτες θέσεις κατάταξης ως προς το επίπεδο διαφθοράς µεταξύ των υπολοίπων χωρών των 

∆υτικών Βαλκανίων στους δείκτες της World Bank και της Transparency International 

(Sakellariou and Sotiropoulos, 2014). Η δράση του οργανωµένου εγκλήµατος διαπνέει όλες τις 

πτυχές του πολιτικού, νοµικού και οικονοµικού συστήµατος και απαιτείται πολιτική µηδενικής 

διαφθοράς για την αντιµετώπισή του αλλά και σαφής πολιτική βούληση. 

Το Όργανο του Συµβουλίου Παρακολούθησης της Υλοποίησης, στο οποίο µετέχουν οι αρχές 

του Κοσόβου και η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, λειτουργεί ικανοποιητικά. Σχετικά µε τις 

διακοινοτικές σχέσεις Σέρβων και Αλβανών του Κοσόβου έχουν γίνει κάποια βήµατα προόδου 
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όπως η δυνατότητα παρακολούθησης της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης στη σερβική γλώσσα, ο 

διορισµός νέου Επιτρόπου γλωσσών που ήδη ασκεί τα καθήκοντά του και ο θεσµός του 

∆ιαµεσολαβητή. Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί για την ΕΕ η εφαρµογή νοµοθεσίας για την 

προστασία των µειονοτήτων και της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας (European Commission, 

2014b). 

Εν αντιθέσει µε τη Βοσνία, η ευρεία πολιτική συναίνεση του Κοσόβου για σαφή ευρωπαϊκή 

προοπτική αποτυπώνεται σε επιτυχή αποτελέσµατα σχετικά µε το κράτος δικαίου, τη δηµόσια 

διοίκηση, τη προστασία µειονοτήτων, το εµπόριο, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν πρέπει να 

ενταθεί περαιτέρω η προσπάθεια. Η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση προς το Συµβούλιο για 

συµφωνία-πλαίσιο που να επιτρέπει στο Κόσοβο να συµµετάσχει σε προγράµµατα της ΕΕ 

(European Commission, 2014b).  

Η Συµφωνία σταθµός µεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας τον Απρίλιο του 2013 δηµιούργησε 

αισιοδοξία για τις σχέσεις των δυο χωρών και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε να 

ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη ΣΣΣ τον Ιούνιο του 2013. Η ΣΣΣ µονογραφήθηκε 

τον Ιούλιο του 2014 και αποτελεί ορόσηµο στις σχέσεις ΕΕ- Κοσσυφοπεδίου. Υπεγράφησαν 

συµφωνίες σε τοµείς ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και κράτους δικαίου. Η ΕΕ δήλωσε ότι το 

Κόσοβο έχει σαφή «ευρωπαϊκή προοπτική» και στηρίζει την υποστήριξη της για τη δηµιουργία 

θεσµών και την οικονοµική του σταθεροποίηση (European Commission, 2014b). 

Β) Οικονοµικό κριτήριο 

Ο υψηλός στόχος της αυτοδιάθεσης και της ανεξαρτησίας φέρει τη χώρα αντιµέτωπη µε 

µεγαλύτερες προκλήσεις. Η περίπτωση του Κοσόβου είναι ενδεικτική καθώς δεν διαθέτει 

βιώσιµη οικονοµική δοµή, ανεξάρτητη από εξωτερικές ενισχύσεις και παράλληλα 

αντιµετωπίζει εθνικούς ανταγωνισµούς και πολιτική ρευστότητα (European Commission, 

2014b). 

Η ΕΕ αντιµετωπίζει την τεχνική και οικονοµική συνεργασία στη περίπτωση του Κοσόβου µε 

δύο τρόπους: αφενός προσπαθεί να ενισχύσει τη δηµιουργία θεσµών για τις 

κοινωνικοοικονοµικές ανάγκες και αφετέρου να συνδράµει στη παρουσία της πολυεθνικής 

δύναµης. Στο πλαίσιο εφαρµογής αυτής της πολιτικής η ΕΕ χρηµατοδότησε την περίοδο 2007-

2010 µε πάνω από 1 δις ευρώ την οικονοµική και πολιτική ανασυγκρότηση. Στο ίδιο πλαίσιο 
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η Επιτροπή ανταποκρινόµενη στην απαίτηση του Συµβουλίου για την οικονοµική και πολιτική 

ανάπτυξη του Κοσόβου διοργάνωσε το 2008 στις Βρυξέλλες µια Συνάντηση ∆ωρητών (Donors 

Conference), ώστε να γεφυρώσει το οικονοµικό κενό (funding gap) των 1,4 δις ευρώ που 

παρουσίασαν οι Αρχές της Κοσόβου για το διάστηµα 2009-2011 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008).  

Προς την κατεύθυνση αυτή και για να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά το ζήτηµα των δωρεών, η 

ΕΕ επιδιώκει να ενισχύσει τα δίκτυα κοινωνίας των πολιτών σε όλες τις υποψήφιες χώρες προς 

την κατεύθυνση του ελέγχου, της λογοδοσίας και της διαφάνειας. Στη περίπτωση του Κοσόβου 

έχει µάλιστα αναπτυχθεί µια εικονική πλατφόρµα (virtual platform) επικοινωνίας για τις CSOs 

(Civil Society Organisations), ώστε να ενισχυθεί ο διάλογος των εµπλεκοµένων και η 

ανταλλαγή καλών πρακτικών (EEAS, 2015).  

Γ) Κοινοτικό κεκτηµένο 

Η Επιτροπή είναι προφανές ότι στηρίζει, ως ειδική περίπτωση το Κόσοβο, µε την προϋπόθεση 

ότι οι κυβερνώντες σέβονται τις δηµοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τις 

µειονότητες και υιοθετούν τους κανόνες και τις αξίες της ΕΕ. Σύµφωνα µε την Ανακοίνωση το 

Κόσοβο πρέπει «να εργαστεί ενεργά για το ενωσιακό πρόγραµµα και να δεσµευτεί για συνολική 

µεταρρύθµιση και νοµοθετική εναρµόνιση µε το κεκτηµένο της ΕΕ, ιδίως στο κράτος δικαίου, τη 

δηµόσια διοίκηση, την οικονοµία, τον ανταγωνισµό και το εµπόριο». Το µέλλον και η ευρωπαϊκή 

προοπτική του Κοσόβου βρίσκεται στα χέρια των δικών του ανθρώπων για να φέρει σε πέρας 

την προενταξιακή διαδικασία και τη σταθερότητα στη περιοχή (European Commission, 

2014b). 

Το κράτος δικαίου αποτελεί θεµελιώδη αξία και βασική προτεραιότητα στη διαδικασία 

προσχώρησης. Είναι προφανές ότι η απελευθέρωση των θεωρήσεων παρέχει σηµαντικά 

κίνητρα για τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια των χωρών τα οποία ενισχύουν την εσωτερική 

διακυβέρνηση. Παρόλο που το ζήτηµα της απελευθέρωσης της βίζα για τους πολίτες ήταν ψηλά 

στην Ατζέντα της Θεσσαλονίκης, εντούτοις µόλις το 2007-2008 η ΕΕ αποφάσισε να 

αντιµετωπίσει το θέµα, αναδεικνύοντας θέµατα διασυνοριακού ελέγχου και αντικατάστασης 

παλαιών µε βιοµετρικά διαβατήρια, παρόλο που το Κόσοβο εξαιρείται της απελευθέρωσης της 

βίζα . Παρά τα οφέλη για τις χώρες των ∆Β, σηµειώνεται ότι έχει προκύψει πρόβληµα υψηλού 

ποσοστού αιτηµάτων ασύλου σε χώρες της ΕΕ, µε αποτέλεσµα πολλά κ-µ να µην βλέπουν 

θετικά την παραχώρηση αυτή (Prifti, 2013). 
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∆) Σχέσεις καλής γειτονίας 

Το κυριότερο ζήτηµα που αναφύεται είναι η εξοµάλυνση των σχέσεων µε την Σερβία. Η οµαλή 

ενσωµάτωση των σερβικών πληθυσµών αποτελεί πρόκληση αλλά και ουσιαστικό πρόκριµα για 

την περαιτέρω πρόοδο της νέας αυτής κρατικής οντότητας. Η καταλυτική παρουσία της ΕΕ 

στην προαγωγή του διαλόγου µεταξύ Σερβίας και Κοσόβου αποδίδει αποτελέσµατα που 

ικανοποιούν τις δύο πλευρές και θέτουν τις βάσεις για ειρηνική συνύπαρξη (European 

Commission, 2014b). Στο πλαίσιο αυτό έχουν επιτευχθεί επιµέρους διµερείς συµφωνίες (για 

την προστασία των πολιτιστικών και θρησκευτικών µνηµείων, τελωνειακές συµφωνίες κ.λπ.) 

που οικοδοµούν µια σχέση εµπιστοσύνης και αποτρέπουν την επιδείνωση των σχέσεων των 

δύο χωρών.  

Ωστόσο η κατάσταση των διµερών σχέσεων απαιτεί περαιτέρω προσπάθειες εξ αιτίας της 

πολυπλοκότητας των σχέσεων που δηµιουργούνται από την ύπαρξη διάσπαρτων πληθυσµών 

εκτός από τα βόρεια σύνορα του Κοσόβου και σε άλλες περιοχές της επικράτειάς του. 

3.6. Συµπεράσµατα 

Mε εξαίρεση την πΓ∆Μ, η οποία ξεκίνησε από διαφορετική αφετηρία και συγκυριακά 

βρίσκεται στις» εν δυνάµει υποψήφιες χώρες», οι άλλες δυο, Β-Ε και Κόσοβο, καταδεικνύουν 

σοβαρότατη υστέρηση στην πορεία ενσωµάτωσής τους. Η περίπτωση της πΓ∆Μ είναι 

διαφορετική µε την έννοια ότι για την χώρα προέχει η εξοµάλυνση των σχέσεών της µε µια 

κοινοτική χώρα καθώς και η οµαλοποίηση της πολιτικής ζωής της χώρας. Αφενός µε την 

διαφύλαξη του πολυεθνικού χαρακτήρα της κοινωνίας, που καθιστά εύθραυστες τις σχέσεις 

Σκοπιανών-Αλβανών (γεγονότα Κουµάνοβου), αφετέρου περιθωριοποιώντας τη διχαστική 

πολιτική κουλτούρα και οµονοώντας σε ζητήµατα εκδηµοκρατισµού-διαφάνειας και κράτους 

δικαίου. 

Η περίπτωση της Β-Ε παραπέµπει σε πολιτικό αδιέξοδο µε τα πολιτικά φέουδα που έχουν 

δηµιουργηθεί. Οι πολιτικές ελίτ αδυνατούν να ακολουθήσουν µια σταθερή διακυβέρνηση, 

απαλλαγµένη από τα «βαρίδια» των εθνικών περιορισµών και να εµπνεύσουν τους «constituent 

people», ότι προχωρούν σε λογικές µεταρρυθµίσεις, απαλλαγµένες από συναίσθηµα και εθνική 

ρητορική. Η άποψη ότι υπάρχει δεξαµενή υποψηφίων µε ευρωπαϊκό προσανατολισµό για τη 
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χώρα, δεν αποδεικνύεται από την κατάσταση την οποία έχει περιέλθει η χώρα, ούτε 

αποτυπώνεται στη µαταίωση που νιώθουν οι πολίτες της για το ευρωπαϊκό εγχείρηµα.  

Τέλος, η περιθωριοποίηση του Κοσόβου και ο διασυνοριακός χαρακτήρας πολλών 

εγκληµατικών δραστηριοτήτων καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της παρακολούθησης της 

περιφερειακής συνεργασίας µέσω ευρωπαϊκών οργανισµών (FRONTEX, EUROPOL) αλλά 

και της ιδιαίτερης προσοχής της ΕΕ στο ότι έχει ενδυναµωθεί η µουσουλµανική κοινότητα 

µέσω οικονοµικής και πολιτιστικής διπλωµατίας άλλων µουσουλµανικών κρατών στο Κόσοβο 

και την ευρύτερη περιοχή.  

Εν τούτοις είναι προφανές ότι οι χώρες αυτές έχουν να καλύψουν µεγάλο έδαφος µέχρι την 

έναρξη ουσιαστικών ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε την Ένωση. Για να γίνει εφικτό θα 

πρέπει να υπάρξουν µεγαλύτερες προσπάθειες όχι µόνο από τις χώρες αυτές αλλά και από την 

ΕΕ η οποία αποτελεί σήµερα την µόνη ρεαλιστική προοπτική για ειρηνική συνύπαρξη και 

ευηµερία. 
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Συµπεράσµατα  

Το µέλλον της διεύρυνσης και η ενσωµάτωση των ∆Β συνδέονται άρρηκτα µε την προοπτική 

της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τις νέες προκλήσεις που παρουσιάζονται στο διεθνές 

σύστηµα. Η ΕΕ στην ιστορική της διαδροµή πέρασε από πολλές διακυµάνσεις και γνώρισε 

περιόδους σοβαρών εσωτερικών κρίσεων τις οποίες πέτυχε τελικά να ξεπεράσει µέσω 

συµβιβασµών και συνεργασιών. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η ΕΕ βρίσκεται αντιµέτωπη µε 

µια οξύτατη και πολυεπίπεδη κρίση κύριες συνιστώσες της οποίας είναι η 

οικονοµική/νοµισµατική κρίση και τα προσφυγικά/µεταναστευτικά ρεύµατα προς την Ευρώπη. 

∆εν θα ήταν υπερβολή να ισχυρισθούµε ότι η κρίση αυτή θέτει σε αµφισβήτηση το Ευρωπαϊκό 

οικοδόµηµα, διαιρώντας την Ένωση σε πλούσιο Βορρά και φτωχό Νότο. Απόρροια της κρίσης 

αυτής είναι και η συνακόλουθη αµοιβαία καχυποψία µεταξύ των χωρών µελών της που φθάνει 

πολλές φορές στα όρια της ανοιχτής αντιπαράθεσης. 

Το διεθνές περιβάλλον σήµερα για την Ευρώπη των 28 κρατών µελών είναι ριζικά διαφορετικό 

από εκείνο της Ευρώπης των 6 ιδρυτικών µελών. Οι τελευταίοι κύκλοι διεύρυνσης δυσχέραναν 

ακόµη περισσότερο τη διαµόρφωση µια κοινής εξωτερικής πολιτικής. Σήµερα υπάρχουν κράτη 

που κλίνουν σαφώς προς τον ατλαντισµό και αποδίδουν µεγαλύτερο βάρος στις αµερικανικές 

εγγυήσεις ασφάλειας. Σε συνδυασµό µε την ανεπάρκεια ηγεσιών ικανών να εµπνεύσουν ή να 

αναζωογονήσουν το ευρωπαϊκό όραµα αλλά και τις σαφείς αποσχιστικές τάσεις της Μ. 

Βρετανίας οδηγούµαστε σ΄ ένα ιστορικό αδιέξοδο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  

Τα πρώτα στοιχεία αυτού του δυσοίωνου µέλλοντος φάνηκαν µετά τις τελευταίες διευρύνσεις 

προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ). Και τούτο διότι οι πολιτικές 

θεωρήσεις που πρυτάνευσαν για την προσχώρηση των χωρών αυτών ήταν ξεκάθαρα 

γεωπολιτικές και σε βάρος της εµβάθυνσης της Ολοκλήρωσης της Ένωσης. Οι διαδοχικές 

διευρύνσεις έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην εµπέδωση της δηµοκρατίας και την προάσπιση της 

ασφάλειας στην Ευρώπη παράλληλα όµως επιβράδυναν τις διαδικασίες ολοκλήρωσης και 

διαµόρφωσαν ένα εξαιρετικά αντιφατικό πλαίσιο εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.  

Το παράδειγµα της ένταξης των χωρών ΚΑΕ κατέδειξε ότι είναι δυνατός ο µετασχηµατισµός 

τους σε δηµοκρατικά, φιλελεύθερα πολιτεύµατα µε οικονοµικές και πολιτικές δοµές που 

συνάδουν µε το κοινοτικό κεκτηµένο (Nugent, 2010). Η συνέχιση της πολιτικής αυτής 

επιχειρείται να δράσει σταθεροποιητικά και στη περίπτωση των ∆υτικών Βαλκανίων και να 
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επιφέρει τις ζητούµενες δηµοκρατικές αλλαγές στη περιοχή. Η διεύρυνση συνεπώς προς τις 

χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων δεν λαµβάνει χώρα εν κενώ αλλά βασίζεται στην επιτυχηµένη 

προηγούµενη διεύρυνση του 2004 των ΧΚΑΕ. Το βασικό κίνητρο για τον µετασχηµατισµό των 

δοµών των χωρών αυτών αποτελεί η ένταξή τους στην ευρωπαϊκή οικογένεια η οποία θα 

αποτελέσει την προϋπόθεση ταχείας ανάπτυξης τους. Πέραν όµως των οικονοµικών 

ευεργετηµάτων αναµένονται ουσιαστικές αλλαγές στο πεδίο των κοινωνικών µεταρρυθµίσεων 

καθώς και στην επίλυση εθνοτικών και θρησκευτικών ζητηµάτων (Βάλντεν, 2005). 

Μετά από 20 και πλέον έτη από την διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας και την ανακήρυξη 

της ανεξαρτησίας των περισσοτέρων κρατών η πορεία µετασχηµατισµού των χωρών αυτών 

φαίνεται να επιβραδύνεται από ενδογενείς κυρίως παράγοντες που αφορούν την ίδια την 

κοινωνική και πολιτική τους δοµή. Οι παράγοντες αυτοί παρεµποδίζουν την διαµόρφωση ενός 

πολιτικού συστήµατος µε σεβασµό στις αρχές τις δηµοκρατίας και το κράτος δικαίου και τη 

λειτουργία του κοµµατικού συστήµατος. Κυρίαρχος παράγοντας είναι η δοµή του πολιτικού 

τους συστήµατος και οι «αντιστάσεις» των παραδοσιακών πολιτικών ελίτ που µε τα πελατειακά 

δίκτυα και τις σχέσεις πατρωνίας επιδιώκουν την χειραγώγηση της πολιτικής εξουσίας. Η 

συχνή υποδαύλιση των εθνοτικών και των θρησκευτικών παθών από τις πολιτικές ηγεσίες 

αποτρέπει τον µετασχηµατισµό τους σε σύγχρονες δηµοκρατίες και θέτει εµπόδια στην 

πολιτική ανάπτυξη αυτών των χωρών. Στο οικονοµικό πεδίο που µοιραία εξαρτάται από τις 

εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο εντοπίζεται σωρεία στρεβλώσεων και δυσλειτουργιών που 

παρεµποδίζουν την διαµόρφωση µιας λειτουργικής οικονοµίας της αγοράς. Η αδυναµίες του 

διοικητικού µηχανισµού αντανακλώνται σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας δυσχεραίνοντας 

τις επενδύσεις και το επιχειρείν.  

Η κοινωνική τους δοµή και διαστρωµάτωση µε το πολυπολιτισµικό στοιχείο να κυριαρχεί θέτει 

πρόσθετα εµπόδια στην οµαλή λειτουργία αυτών των κοινωνιών αλλά και των κρατικών τους 

δοµών. Τέλος ουσιαστικό ανασταλτικό παράγοντα της µετεξέλιξης αυτών των κοινωνιών 

αποτελεί η θρησκευτική διαφοροποίηση µε την παρουσία σηµαντικού αριθµού µουσουλµάνων.  

Η επιτυχής αντιµετώπιση των εγγενών προβληµάτων που οι χώρες αυτές αντιµετωπίζουν θα 

αποτελέσει το κλειδί για την επιτυχή ενσωµάτωση τους στους Ευρωπαϊκούς θεσµούς. 

Επισήµως διατυπώνεται «ότι δεν υπάρχει διευρυνσιακή κόπωση». Τα γεγονότα των τελευταίων 

χρόνων όµως µαρτυρούν ότι η αλληλεγγύη της Ευρώπης δοκιµάζεται από πολυποίκιλα 
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γεγονότα τα οποία µεταβάλλουν τις γεωπολιτικές συνθήκες και δυσχεραίνουν τη διαδικασία 

διεύρυνσης. Η οικονοµική κρίση στην ευρωζώνη πλήττει µοιραία εκτός από τις οικονοµίες του 

Ευρωπαϊκού Νότου και τις οικονοµίες των χωρών των ∆Β αυξάνοντας την εξάρτησή τους από 

την Ευρωπαϊκή οικονοµική βοήθεια. Τα δεδοµένα αυτά δηµιουργούν µια αρνητική επίδραση 

στη διεύρυνση και θέτουν εύλογες αµφιβολίες για το αν υπάρχουν προοπτικές περαιτέρω 

διεύρυνσης. Άλλωστε όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Σ. Σακελλαρόπουλος (Λεοντίδου 

Λ., Φραγκονικολόπουλος, Χ., Σακελλαρόπουλος, Σ., Κωνσταντινίδης, Σ., Μαραβέγιας, Ν., 

Κουρλιούρος, Η. και Τσαρδανίδης Χ., 2008) «η ευρωπαϊκή κοινή γνώµη στο ζήτηµα της 

διεύρυνσης χαρακτηρίζεται από έναν ιδιότυπο δυϊσµό», που τοποθετείται ανάλογα µε τη 

ταυτότητα του κράτους και των θεσµικών αποκλίσεων και του πολιτισµικού επιπέδου που αυτό 

βιώνει. Τα κράτη των ∆Β έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά εθνοτικά, πολιτισµικά, 

θρησκειολογικά κλπ. ώστε να δηµιουργούν στους εταίρους έντονο σκεπτικισµό και αµφιβολία 

για την επιτυχία του εγχειρήµατος. Παράλληλα οι εξελίξεις στις χώρες αυτές τα τελευταία 

χρόνια, δεν πείθουν µε κανένα τρόπο ότι η συµφιλίωση και η ειρηνική συνύπαρξη αποτελεί 

ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής τους. Οι πρόσφατες διενέξεις Σέρβων- Κροατών, πΓ∆Μ-

Αλβανίας, πΓ∆Μ-Βουλγαρίας καταδεικνύουν την περιορισµένη εµβέλεια των κοινοτικών 

παρεµβάσεων αλλά και την εθνικιστικές εµµονές και την εµπάθεια που ταλανίζει τις χώρες 

αυτές είκοσι πέντε χρόνια µετά την ανεξαρτησία τους.  

Από την πλευρά της Ένωσης είναι δύσκολο να παραβλεφθεί µια κόπωση διεύρυνσης που πλέον 

οµολογείται και επίσηµα. Στο πλαίσιο αυτό δηλώσεις όπως «την ανάγκη να δοθεί σηµασία στην 

ποιότητα και όχι στην ταχύτητα των διαβουλεύσεων µε τα υποψήφια προς ένταξη κράτη στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση» επισήµανε ο υποψήφιος Επίτροπος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας 

και ∆ιεύρυνσης, Γιοχάνες Χαν, κατά την ακρόασή του στο Ευρωκοινοβούλιο, διαµορφώνουν 

ένα ζοφερό µέλλον για τις προοπτικές ένταξης των ∆Β. Ο Γιοχάνες Χαν άλλωστε δεν έκανε 

τίποτε περισσότερο από το να επιβεβαιώσει τη θέση του ίδιου του Προέδρου της Επιτροπής, 

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, πως «για την επόµενη πενταετία δεν θα υπάρξει καµιά διεύρυνση της ΕΕ.» 

ενώ παράλληλα έδωσε έµφαση στη µελλοντική προσάρτηση των υποψήφιων χωρών 

υπογραµµίζοντας ότι: «Οι εταίροι δεν θα προσχωρήσουν στην Ένωση εάν δεν αποβάλλουν το 

ιστορικό βάρος του παρελθόντος και δεν υιοθετήσουν τον διάλογο και τις διαπραγµατεύσεις ως 

διόδους ένταξης» (European Commission, 2015e). 
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Υπό τις συνθήκες αυτές είναι εξαιρετικά δυσχερές να παραµένει κανείς αισιόδοξος αναφορικά 

µε την ταχεία προσχώρηση των χωρών αυτών στην ΕΕ. Και επειδή η διαδικασία προσχώρησης 

των ∆υτικών Βαλκανίων φαίνεται να έχει επικίνδυνα επιβραδυνθεί οι κοινοτικές χώρες µε την 

«Πρωτοβουλία του Βερολίνου» το 2014 επανέλαβαν εκ νέου την προσήλωσή τους αλλά και 

την πολιτική τους βούληση για ένταξη των ∆υτικών Βαλκανίων. Αφορά την πρωτοβουλία της 

Γερµανίας και της Βρετανίας µε τη συµµετοχή της Γαλλίας και της Αυστρίας γνωστή και ως 

«Berlin Process» η οποία διακηρύσσει την ισχυρή πολιτική βούληση για ένταξη των ∆υτικών 

Βαλκανίων και δεσµεύεται να ενισχύσει στο διάστηµα 2014-2018 την ευρωπαϊκή προοπτική 

των χωρών της περιοχής, να επιταχύνει τις µεταρρυθµίσεις, να αυξήσει τις οικονοµικές 

ευκαιρίες και να ενθαρρύνει τη συνεργασία (Berlin Process, 2014). Είναι συνεπώς προφανές 

ότι η περιοχή των ∆υτικών Βαλκανίων παραµένει µια βασική προτεραιότητα της γερµανικής 

εξωτερικής πολιτικής µε στόχο τη σταθεροποίηση της συγκεκριµένης περιοχής και την 

ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασία των κρατών σε µια περίοδο έντονων µεταναστευτικών 

ροών αλλά και διχασµού των κρατών-µελών της ΕΕ.  

Και ενώ για την ΕΕ το εγχείρηµα της διεύρυνσης προς τα ∆Β φαντάζει στην παρούσα χρονική 

συγκυρία µη ελκυστικό, θα ήταν τεράστιο πολιτικό λάθος να εγκαταλειφθεί η προσπάθεια των 

χωρών αυτών να εναρµονιστούν µε τις θεσµικές απαιτήσεις της Ένωσης. Για τις χώρες αυτές 

συνιστά µονόδροµο η πρόσδεσή τους στην ευρωπαϊκή οικογένεια και µοναδική προοπτική τους 

η ένταξη στην ΕΕ. Ωστόσο θα πρέπει να αναρωτηθούµε αν υπάρχει σήµερα µέλλον για την 

διεύρυνση προς τα ∆Β. Η απάντηση θα πρέπει να είναι ανεπιφύλακτα αρνητική. Και τούτο 

διότι στην παρούσα φάση η ΕΕ βιώνει µια βαθιά κρίση ταυτότητας η οποία εκτείνεται και στο 

οικονοµικό επίπεδο ιδίως στη Νότια Ευρώπη. Θα είναι περισσότερο ρεαλιστικό να αναµένουµε 

την ολοκλήρωση αυτής της φάσης της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης για να δοθεί νέα πνοή στην 

ενταξιακή προοπτική αυτών των χωρών. ∆ιότι είναι ευρέως γνωστό ότι η ΕΕ προχωρούσε 

πάντοτε µέσα από κρίσεις και οπισθοδροµήσεις. Είναι επίσης ευρύτατα αποδεκτό από όλους 

τους αναλυτές ότι η πορεία της ολοκλήρωσης δεν υπήρξε ποτέ ευθύγραµµη. Στην παρούσα 

φάση η Ένωση καλείται να αντιµετωπίσει πρωτοφανείς προκλήσεις και στο 

οικονοµικό/νοµισµατικό επίπεδο (κρίση του ευρώ) και στο πολιτικό επίπεδο (ενδεχόµενη 

απόσχιση της Βρετανίας). Είµαστε πεπεισµένοι ότι τελικά η Ένωση θα εξέλθει δυνατότερη από 

αυτές τις προκλήσεις και θα προχωρήσει τελικά στην διεύρυνση προς τα ∆Β, η πορεία ένταξης 

των οποίων προς την Ευρωπαϊκή οικογένεια µοιάζει ανεπίστρεπτη.  
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