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Közismert, hogy hazánk az integ
rált Európa szerves részévé kíván 
válni. Az is nyilvánvaló, hogy az 
Európai Unióval kiépíthető kap
csolatok nem alakíthatók korlát
lanul, hanem részletes előírások 
szabályozzák őket. Az „Európai 
Integráció“ sorozatának első kö
teteként megjelent könyv hasznos 
információkat nyújt a csatlako
zási tárgyalásokról. A szerző Ma
gyarország európai integrációs 
stratégiájához keres támpontokat, 
s megvizsgálja az integráció új 
esélyeit és feltételeit.

Az Európai Unió -  korábbi nevén 
Európai Közösség -  megalaku
lása óta a nemzeti határokon túl
mutató politikát folytat, jelentő
sége és tekintélye egyre fokozó
dik, kereskedelmi, vám- és tár
sulási szerződésekkel a nemzet
közi kapcsolatok széles hálózatát 
hozta létre. A kívülálló államok
hoz és különböző nemzetközi 
szervezetekhez fűződő kapcso
latai azon alapulnak, hogy a tag
államok a szervezetet a Római 
Szerződésben jogi személyi
séggel ruházták fel (210. cikk). 
Ugyancsak a Római Szerződés 
foglalkozik az Egyesült Nemze
tekkel, az Általános Vám- és 
Kereskedelmi Egyezménnyel, az 
Európai Tanáccsal és az Európai 
Gazdasági Együttműködés Szer
vezetével kialakítandó multilate
rális kapcsolatokkal (229., 230. és 
231. cikk). A további megállapo
dások ismertetése után a külkap- 
csolatok fejlődésének szakaszai
ról, a kapcsolatok gazdasági tar
talmáról tájékozódhatunk. A szer

ző bemutatja hazánknak a nyu
gat-európai integrációhoz történő 
felzárkózását (PHARE-program), 
a hazánkkal kötött társulási meg
állapodás értékét á Közösség kül
kapcsolati rendszerében. Kétség
telen, hogy a társulási szerződés 
nagy előrelépést jelent, főleg ha 
figyelembe vesszük a korábbi 
harminc év diszkriminatív hátrá
nyait.

Kétségtelen, hogy Magyarország 
számára e társulás keretében 
szervezhető az európai integrá
ciós felzárkózás. A könyv bemu
tatja: miként illeszkedik az 
Európai Unió külkapcsolati rend
szerébe a magyar társulási megál
lapodás. A szerző megvizsgálja a 
szabadkereskedelem kiterjedésé
nek, a közép- és kelet-európai 
periféria piacra jutásának problé
máit, az európai integráció kibő
vülésének újabb lehetőségeit.

Ezzel kapcsolatban olvashatunk a 
kibővülések gazdasági és politi
kai indítékairól, Kelet-Európa kö
zeledésének buktatóiról, a várha
tó konfliktusokról, nehézségek
ről. Szó van a továbbiakban Ma
gyarország gazdasági és politikai 
motívumairól, az integrációval 
kapcsolatos diplomáciai közelítés 
kérdéseiről, az Európai Unióhoz 
való csatlakozás gazdasági felté
teleiről. Arra is választ kapunk a 
könyvből, hogy milyen perspek
tívája van hazánk Európai Unió
hoz való csatlakozásának.

Végül -  az integrációs tagság kül
kapcsolati követelményei kereté
ben -  a vámunió problémái, a 
csatlakozó országok nemzetközi 
kötelezettségei, a csatlakozás po
litikai, jogi és gazdasági feltételei 
kerülnek tárgyalásra a könyvben. 
Áttekintést kapunk a felzárkózás 
változatairól, a korábbi csatlako
zások tapasztalatairól, a várható
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tárgyalási konfliktusokról, a Ma
gyarország számára lehetséges 
integrációs variánsokról. A szer
ző kedvezően ítéli meg hazánk 
integrációs esélyeit, rámutatva, 
hogy a cselekvés lehetősége min
denekelőtt saját kezünkben van. 
Végig kell menni az integráció 
megvalósulásához vezető út ál
lomásain, az Európai Uniónak 
pedig megoldást kell találnia, 
hogy a már bentlevők érdekeinek 
sérelme nélkül befogadja a piac- 
gazdaság és a parlamenti demok
rácia útjára lépett összes európai 
országot.

A szerző könyve legvégén leszö
gezi: „Közép-Kelet-Európa inte
grációs betagozódását egyrészről 
a politikai szándék sürgeti, más
részről a gazdasági teljesítőké
pesség lassítja. A következmé
nyek kiszámításával és az alkal
mazkodás tudatosabb megszer
vezésével e folyamat serkent
hető. Az európai integrálódásnak 
nincs igazi alternatívája, Ma
gyarország számára ez az egyet
len modernizációs út“.

A könyv Függelékében statisz
tikai adatokat, táblázatokat ta
lálunk, amelyek Magyarország és 
az Európai Unió kereskedelmi 
kapcsolatait szemléltetik (import, 
export adatok, külkereskedelmi 
egyenleg stb. országcsoportok 
szerint). Ezeket és a szöveg közti 
számszerű táblázatokat Szemlér 
Tamás statisztikus állította össze. 
Balázs Péter a témát sok oldalról 
megvilágító alapos tanulmánya 
teljes körű áttekintést ad az Eu
rópai Unióval kapcsolatos elkép
zelésekről, feladatokról, a jelenle
gi problémákról. Hasznos infor
mációkat nyújt mindazoknak, 
akik az Európai Unióhoz való 
csatlakozásunk kérdéseit köze
lebbről és behatóan megismerni, 
megérteni kívánják.
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