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POVZETEK
Konec osemdesetih let dvajsetega stoletja je koncept Srednje Evrope zopet prišel v ospredje
mednarodnopolitičnih razprav. Padec blokovske delitve je namreč vodil v geopolitično reorientacijo držav Vzhodne Srednje Evrope z vzhoda na zahod. Po obdobju intenzivne
gospodarske, politične in družbene tranzicije držav tega območja je bila re-orientacija
dejansko zaključena z integracijo oziroma vstopom Poljske, Češke, Slovaške, Madžarske in
Slovenije v Evropsko unijo in zvezo NATO.
Namen magistrskega dela je po enoletnem članstvu novih srednjeevropskih držav članic v
Evropski uniji narediti prerez stanja in ugotoviti, v kolikšni meri se je Vzhodna Srednja Evropa,
kot prostor nenehnega "zgodovinskega prepiha", v času od padca Berlinskega zidu končno
uspela notranje integrirati. V ta namen je bila izdelana kratka analiza geopolitičnih,
gospodarskih, socialnih in upravno-teritorialnih sprememb v obravnavanem območju, tako na
nacionalni kot na subnacionalni ravni.
Na osnovi teze, da je integracija obravnavanega prostora najbolj vidna prav v obmejnih
območjih omenjenih držav, ki so bila desetletja obremenjena z nepropustnimi državnimi
mejami mlajšega nastanka, je empirični del magistrske naloge osredotočen zlasti v krepitev
čezmejnega sodelovanja v Vzhodni Srednji Evropi. V slednji je namreč v devetdesetih letih
prejšnjega stoletja opazna občutna porast institucionaliziranih oblik čezmejnega sodelovanja,
t.i. evroregij. Avtor je v ta namen izdelal pregled obstoječih evroregij tega dela Evrope, njihovo
tipizacijo ter kratko analizo intenzivnosti njihovega sodelovanja s politično-geografskega,
ekonomskega, socialnega in upravno-teritorialnega vidika.
Ključne besede: Srednja Evropa, Vzhodna Srednja Evropa, politična geografija, čezmejno
sodelovanje, evroregije, regionalizem

ABSTRACT
In the late eighties, the concept of the Central Europe again came in the forefront of debates in
international arena. One of the consequences of the demise of bi-polar world order was also
geopolitical re-orientation of the countries of East-Central Europe from the east to the west.
After the period of intensive economic, political and social transition of the region, the reorientation was finally realized through the integration of Poland, Czech Republic, Slovakia,
Hungary and Slovenia to the European Union and NATO.
The aim of the master’s thesis is to examine the state of play after a year of the new Central
European states’ membership of the European Union and to learn to what degree the EastCentral Europe – as a space of continuous "historical turbulence" – has finally managed to
integrate. In this respect, a short analysis of geopolitical, economic, social and administrative
changes in the region was made on the national as well as sub-national level.
On the hypothesis that the integration of the analyzed region is most obvious in the border
areas – which were in this region for decades hampered by closed national borders of young
origin – the empirical part of this work focuses primarily on the enhancement of cross-border
co-operation in East-Central Europe. In this part of the continent, numerous Euroregions as
the institutionalized form of cross-border co-operation emerged throughout the nineties.
Accordingly, the author made a geographical overview of the Euroregions in the region, their
typology as well as a short analysis of the intensity of their co-operation from the politicalgeographical, economic, social and administrative perspectives.
Keywords: Central Europe, East-Central Europe, political geography, cross-border cooperation, Euroregions, regionalism
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1. UVOD
Ob padcu Berlinskega zidu je prostor Srednje Evrope ponovno prišel v ospredje
strokovnih razprav. To zelo geografsko, družbeno in kulturno raznoliko območje s še
danes nejasno definiranimi mejami je po stoletjih burne zgodovine namreč postalo tisti del
svetovne politične karte, za katerega naj bi se po pričakovanjih končno začelo obdobje
notranje konsolidacije, za njegov vzhodni del pa tudi obdobje stabilnosti in socialnoekonomskega napredka. Konec blokovske delitve Evrope je namreč za ta del stare celine
pomenil začetek dejanske neodvisnosti narodov, procesa demokratizacije, napredka in
posledično (ponovno) vključitev oziroma vrnitev v razvojne tokove razvitejšega dela
Evrope.
Zunanje politike držav t.i. Vzhodne Srednje Evrope, kamor štejemo Poljsko, Češko,
Slovaško, Madžarsko in Slovenijo, so med poglavitne cilje uvrstile članstvo v Evropski uniji
in zvezi NATO. Za dosego teh ciljev so morale omenjene države ubrati pot zahtevne
tranzicije ne le gospodarstva, temveč tudi družbenega in političnega sistema. Poti in
izkušnje so bile za vsako izmed držav različne, kot so bili različni tudi njihovi problemi,
izhajajoči iz specifičnega gospodarskega in družbenega razvoja pred in v času hladne
vojne. Tranzicija je bila seveda nujna, v kolikor so se države želele kar najhitreje razviti na
raven najnaprednejših držav, se vključiti v globalne gospodarske in politične tokove ter
posledično doseči težko pričakovano življenjsko raven Zahoda.
V večini omenjenih držav so reforme potekale sprva relativno počasi. Njihova intenzivnost
se je povečala sredi devetdesetih let, s podpisi t.i. Evropskih sporazumov o pridružitvi, s
čimer so tudi formalno stopile na pot pogajanj za članstvo v Evropski uniji. Države
kandidatke za vstop v EU so morale sprva zadostiti osnovnim političnim in gospodarskim
merilom, postavljenim v Koebenhavnu leta 1993, ter do konca pogajalskega procesa
prevzeti pravni red Evropske skupnosti. Vse to je, ob sočasni (pred)pristopni pomoči
Unije, vsekakor močno pospešilo številne že tako ali tako potrebne notranje reforme ter
naposled dovedlo do največje širitve v zgodovini Evropske unije.
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja smo bili torej priča nekakšni geopolitični reorientaciji držav Vzhodne Srednje Evrope, ki so se po več kot štirih desetletjih nadvlade z
vzhoda načrtno preusmerile na zahod in želele kar najhitreje postati del evropskih
integracijskih procesov.
Vendar se evropski integracijski procesi ne vršijo le na horizontalni ravni, torej v obliki
širitve, temveč tudi na vertikalni ravni, s poglabljanjem sodelovanja in ustvarjanjem
gospodarsko in politično enotnega ter posledično močnega območja na globalni ravni. V
okvir slednjega sodi tudi t.i. Lizbonska strategija, s katero so se države članice leta 2000
zavezale, da Evropska unija do leta 2010 postane najbolj konkurenčno in dinamično, na
1
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znanju temelječe gospodarsko območje na svetu (Presidency…, 2000). Doseganje
slednjega se vsekakor prične na regionalni, torej subnacionalni ravni.
O posledicah padca Berlinskega zidu, tranziciji držav nekdanje Vzhodne Evrope ter
procesu vključevanja omenjenih držav v evropske integracijske procese se je doslej
nabralo že obilo tuje in domače literature. Vendar si upamo trditi, da se literatura nanaša
predvsem na spremembe med posameznimi državami in znotraj njih, torej na nacionalni
ravni. Znatno manj pa je raziskav o posledicah opisanih sprememb na subnacionalni
ravni, zlasti v obmejnih območjih, kjer bi bilo moč pričakovati mnogo občutnejše
spremembe.

1.1.

NAMEN IN CILJI MAGISTRSKEGA DELA

Širitev Evropske unije je zelo kompleksen proces. Slednjega v tem delu v časovnem
smislu pojmujemo kot obdobje od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja pa vse do
dejanske vključitve območja Vzhodne Srednje Evrope v Evropsko unijo. Gre torej za
obdobje od geopolitične re-orientacije tega dela stare celine do njegove dejanske
integracije v evropske, torej mednarodne povezave in razvojne tokove.
Na podlagi navedenega je razumljivo, da vseh posledic in vidikov širitve v študiji, kot je
pričujoče magistrsko delo, ni smiselno analizirati. Osnovna pozornost magistrskega dela
je tako usmerjena v območje držav Vzhodne Srednje Evrope, torej tistega dela Srednje
Evrope, v katerem so posledice širitvenega procesa najbolj vidne. To še posebej velja za
obmejne regije tega dela stare celine, ki so z geopolitično re-orientacijo in odprtjem
državnih meja po koncu blokovske delitve Evrope doživele praktično največje
spremembe. Slednje so prišle do izraza predvsem v času vključevanja omenjenih držav v
Evropsko unijo, ko so se, ob sočasnih upravnih in gospodarskih reformah, pospešeno
vzpostavljale nove oblike poglobljenega čezmejnega sodelovanja na subnacionalni ravni.
Tovrstno sodelovanje izhaja predvsem iz temeljnih gospodarskih, socialnih in kulturnih
potreb obmejnega prebivalstva, posledično pa se s čezmejnim sodelovanjem vzpostavlja
tudi ekonomska, socialna in teritorialna kohezija tega zgodovinsko venomer razdeljenega
dela Evrope.
Namen magistrskega dela je torej po enoletnem članstvu novih srednjeevropskih držav
članic v Evropski uniji narediti prerez stanja in ugotoviti, v kolikšni meri se je prostor
Vzhodne Srednje Evrope kot zgodovinsko (z redkimi izjemami) vseskozi nepovezan del
stare celine, v času od padca Berlinskega zidu uspel notranje integrirati in v kolikšni meri
so v integracijo tega dela Evrope vključene tudi subnacionalne enote novih držav članic.
Ocenjujemo, da je slednje v največji meri mogoče ugotoviti prav z analizo sprememb v
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obmejnih območjih oziroma analizo naraščajočega čezmejnega sodelovanja v tem delu
Evrope.
Da bi dosegli namen magistrskega dela smo oblikovali naslednje cilje:
1. opredeliti glavne spremembe v geopolitičnem položaju območja Vzhodne Srednje
Evrope in ugotoviti, ali je slednje upravičilo svoj položaj "mostiščnega območja", kot je
ta del Evrope na začetku devetdesetih let označil Saul B. Cohen;
2. ugotoviti, kakšne izzive in priložnosti prinašajo v območje Vzhodne Srednje Evrope
evropski integracijski procesi, zlasti z vidika čezmejnega sodelovanja;
3. ugotoviti, ali so se v času vključevanja v Evropsko unijo ekonomska, socialna in
teritorialna kohezija Vzhodne Srednje Evrope povečale in pri tem posebej izpostaviti
razvoj obmejnih območij;
4. ugotoviti stopnjo procesov decentralizacije in dekoncentracije v državah Vzhodne
Srednje Evrope ter primerjati omenjene procese z izkušnjami drugih držav Evropske
unije;
5. izdelati pregled čezmejnega sodelovanja v Vzhodni Srednji Evropi s posebnim
poudarkom na evroregionalnem sodelovanju, izdvojiti osnovne tipe tovrstnega
sodelovanja ter proučiti vključenost subnacionalnih enot držav tega prostora v
evropske integracijske procese.

1.2.

DELOVNA HIPOTEZA

Z geopolitično re-orientacijo Vzhodne Srednje Evrope v začetku devetdesetih let
prejšnjega stoletja in z njenim postopnim vključevanjem v Evropsko unijo je prišlo do
velikih gospodarskih, družbenih in nenazadnje tudi prostorskih sprememb, ki so na eni
strani postopno vodile v integracijo omenjenega območja v Evropsko unijo, na drugi strani
pa v njegovo notranjo konsolidacijo.
Na podlagi zgoraj navedenega želimo v okviru tega magistrskega dela preveriti veljavnost
treh domnev delovne hipoteze:
Prvič, da se je kohezija dotlej slabo povezanega območja Vzhodne Srednje Evrope
končno okrepila;
Drugič, da se je ob reformah lokalne samouprave in uveljavljanju kohezijske politike
Evropske unije v srednjeevropskih državah kandidatkah (sedaj novih članicah EU)
okrepila tudi subnacionalna raven uprave, ki je na začetku tretjega tisočletja postala
vse bolj vključena v procese evropskih integracij;
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Tretjič, da se subnacionalne enote tega dela Evrope, zlasti tiste ob meji nekdanje
Železne zavese, ne zavzemajo več le za zmanjšanje regionalnih razlik znotraj lastnih
držav, temveč se vse bolj povezujejo preko nacionalnih meja z namenom aktivno
soustvarjati razvojne regije, konkurenčne najbolj razvitim območjem v Evropi. Vzrok za
porast tovrstnega sodelovanja je nenazadnje iskati tudi v finančnih vzpodbudah
Evropske unije.

1.3.

ZASNOVA DELA

Zasnova magistrskega dela sledi zastavljenim ciljem oziroma potrjevanju domnev delovne
hipoteze. V drugem poglavju želimo tako najprej kronološko osvetliti ključne razloge za
razmere, ki so veljale za prostor Srednje Evrope konec osemdesetih let prejšnjega
stoletja. Pomanjkanje notranje konsolidacije zlasti vzhodnega dela Srednje Evrope ima
namreč širše zgodovinske in geopolitične osnove, zato je njihovo poznavanje bistveno za
razumevanje pomena geopolitične re-orientacije Vzhodne Srednje Evrope ter procesa
evropske integracije nasploh.
Tretje poglavje je namenjeno predstavitvi osnovnih značilnosti procesov evropske
integracije, pri čemer je posebna pozornost posvečena politiki ekonomske, socialne in
teritorialne kohezije v Evropski uniji. Z vključevanjem držav Vzhodne Srednje Evrope v
Evropsko unijo so morale slednje prevzeti tudi osnovna načela, pravila in politike, ki
veljajo v Uniji. To še posebej velja za težnjo po zagotavljanju čim večje konsolidacije
oziroma integriranosti prostora Unije ter aktivno vključevanje čim večjega števila
prebivalstva oziroma regionalnih in lokalnih skupnosti v ta proces. Izhajajoč iz
zgodovinskih dejstev je slednje v prostoru Vzhodne Srednje Evrope pozitivna novost.
Če je namen drugega in tretjega poglavja podati širše osnove za boljše razumevanje
položaja, v katerem se nahaja prostor Vzhodne Srednje Evrope, želimo v četrtem poglavju
izpostaviti predvsem nekatere pomembnejše posledice omenjene geopolitične reorientacije oziroma procesa širitve Evropske unije na vzhod. Zanima nas predvsem stanje
ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v regiji ter pomen lokalne samouprave v tem
delu Evrope. Z navedenim želimo proučiti regionalne razlike obravnavanega območja,
razvojne trende in možnosti, ki jih imajo njegovi posamezni deli ter vključenost regionalnih
in lokalnih skupnosti v proces evropske integracije. Nenazadnje želimo s tem poglavjem
preveriti prva dva dela hipoteze magistrskega dela.
Peto poglavje predstavlja nekakšno sintezo magistrskega dela. Osredotočeno je namreč v
obmejni prostor držav Vzhodne Srednje Evrope. Slednji je bil namreč v preteklosti zaradi
različnih geopolitičnih vzrokov venomer zapostavljen, z geopolitično re-orientacijo oziroma
s širitvijo Evropske unije pa se je njegov položaj občutno spremenil. Razvojne možnosti, ki
4
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so se mu ponudile so bile in so še vzpodbujene tudi s finančno podporo kohezijske
politike Evropske unije. Intenzivno čezmejno sodelovanje, zlasti v obliki t.i. evroregij, je
kmalu postalo najbolj vidna posledica vključevanja držav obravnavanega območja v
Evropsko unijo. Lokalne in regionalne skupnosti obmejnih območij so tako postale
pomemben dejavnik ne le pospeševanja razvoja obmejnega prostora, temveč tudi
integriranosti prostora Vzhodne Srednje Evrope kot celote. Namen tega poglavja je torej
narediti pregled čezmejnega, predvsem evroregionalnega sodelovanja na obravnavanem
območju ter na ta način preveriti tretji del zastavljene hipoteze.
Šesto poglavje je tako namenjeno predvsem sklepnim ugotovitvam, v katerih želimo
povezati rezultate zadanih ciljev in na tej osnovi nenazadnje tudi preveriti hipotezo
magistrskega dela.

1.4.

METODOLOŠKI OKVIR DELA

Pričujoče magistrsko delo je vsebinsko zasnovano iz dveh neločljivo povezanih sestavnih
delov – teoretičnega in empiričnega, ki se skozi nalogo prepletata in dopolnjujeta z
namenom doseganja zastavljenega namena in ciljev ter preverjanja predpostavk delovne
hipoteze.
Teoretični del, ki obsega prva štiri poglavja, je zasnovan na podlagi obsežnega
proučevanja tuje in domače literature. Osnovna spoznanja so bila nato aplicirana na
obravnavano območje Vzhodne Srednje Evrope, poslužili pa smo se tudi metode
komparacije oziroma primerjanja spoznanj med različnimi območji oziroma različnih
spoznanj, ki se nanašajo na isti prostorski okvir.
Del tretjega in celotno peto poglavje predstavljata empirično jedro magistrskega dela. V
tretjem poglavju smo se poslužili tako analize osnovnih kazalcev gospodarskega razvoja
na nacionalni in regionalni ravni (kvantitativna obdelava statističnih podatkov) kot tudi
sinteze v širša spoznanja o stanju socialne, ekonomske in teritorialne kohezije
obravnavanega območja. Podobno velja za peto poglavje, ki v empiričnem smislu
predstavlja osrednje jedro magistrskega dela. Tudi tukaj zbiranju osnovnih podatkov o
evroregijah Vzhodne Srednje Evrope, kjer smo med drugim uporabili tudi intervju, sledita
analiza in končno sinteza v širša spoznanja o evroregijah tega dela Evrope. Omenjena
sinteza je nato na podlagi izbranih ključnih dejavnikov nadgrajena s tipizacijo, katere
siceršnji namen je »na preprost način prikazati poglavitne zakone, zveze in pojave v
pokrajini« (Vrišer, 1998, str. 112). Tipizacija evroregij Vzhodne Srednje Evrope ne zadosti
le temu namenu, ampak služi še nadaljnjemu soočanju ugotovitev z razvojnimi možnostmi
obravnavanega prostora.
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Iz navedenega je razvidno, da je delo potekalo v duhu klasične induktivno-ideografske
metode, torej v smeri od identifikacije in lociranja pojavov, zbiranja gradiva ter iskanja
zvez z drugimi pojavi, preko njihove analize, sinteze do povezave in interpretacije
ugotovljenih dejstev ter pojavov v obravnavanem geografskem okolju s splošnimi zakoni
(Vrišer, 1998, str. 102, 111; Plut, 2004, str. 7-8).
Tudi v empiričnem delu je bila uporabljena metoda komparacije in sicer tako s primerjavo
značilnosti in širših spoznanj o evroregijah obravnavanega območja s tistimi na območju
avstrijsko-nemške meje, kot tudi s primerjavo spoznanj o evroregijah z najnovejšimi
pojavnimi oblikami čezmejnega regionalnega sodelovanja.
Izsledki tako teoretičnega kot empiričnega dela magistrskega dela so predstavljeni tudi z
ustreznimi kartografskimi prikazi. Pri tem naj dodamo, da je največja dodana vrednost
pričujočega magistrskega dela predvsem analiza čezmejnega sodelovanja v Vzhodni
Srednji Evropi, zlasti popis, izdelava kartografskega pregleda in tipizacije evroregij, ki jih
doslej ni bilo moč zaslediti v nobeni domači ali tuji literaturi.
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2. SREDNJA EVROPA IN NJEN SPREMINJAJOČI SE GEOPOLITIČNI POLOŽAJ
Padec blokovske delitve konec osemdesetih let prejšnjega stoletja je imel za posledico
velike geopolitične spremembe v Evropi, ki so bile hkrati tudi pogoj za kasnejšo
mednarodno integracijo držav nekdanje Vzhodne Evrope. S pričujočim poglavjem želimo
tako na kratko opredeliti pojem Srednje Evrope kot območja proučevanja magistrskega
dela, utemeljiti zakaj govorimo o geopolitični re-orientaciji le-tega ter predstaviti ključne
razloge za stanje, v katerem se je zlasti vzhodni del Srednje Evrope znašel konec
osemdesetih let prejšnjega stoletja. Končno želimo s tem poglavjem doseči prvi cilj tega
dela.
Pojem Srednje Evrope je bil in je še vedno predmet številnih strokovnih razprav. Kljub
temu pa tako geografskim, politološkim kot tudi drugim znanstvenim krogom enotne
definicije Srednje Evrope ni uspelo izluščiti. Enotno je le stališče, da gre za območje med
Sredozemljem in Baltikom, za osrednji del Evrope torej. Določanje "sredine" nekega
območja seveda terja poznavanje njegovih meja. Zlasti vzhodne meje Evrope pa celo v
geografski literaturi nimajo enotne definicije.
Ob predpostavki, da se evropski kontinent (brez Islandije) razteza med 11º ZGD in 55º
VGD ter 35º SGŠ in 72º SGŠ, se geometrično središče Evrope nahaja na ozemlju
Poljske. Ob upoštevanju naravnogeografskih kriterijev se osrednji del Evrope razprostira
med maritimnim zahodom in kontinentalnim vzhodom, toplim mediteranskim jugom in
hladnim borealnim severom. Ta prostor je razdeljen v nižine, sredogorja ter predalpska in
alpska območja, med katerimi so široki prehodi. Upoštevajoč slednje je po Neffu (1970, v:
Ruppert, 1994, str. 69) na severu prostor srednje Evrope omejen z izrazitimi obalnimi
mejami (problem je v vključevanju Danske), proti zahodu se razprostira do Renskega
jarka in švicarske Jure, na jugu pa obsega večji del območja Alp. Problem se pojavi ob
določanju vzhodnih meja, kjer pasovi srednjeevropskih nižin nejasno prehajajo v
vzhodnoevropsko ploščo, tako da Neff kot vzhodno mejo srednje Evrope smatra mejo
nekdanje Sovjetske zveze oziroma današnje Ukrajine, Belorusije in baltskih republik.
Vendar geografska regionalizacija Evrope zahteva bistveno kompleksnejši pristop, ki
vključuje tudi družbenogeografske kriterije. Ob siceršnjem upoštevanju gornjih dejstev,
težnja po definiranju Srednje Evrope tako izhaja predvsem iz zgodovinskega, kulturnega
in gospodarskega razvoja srednjeevropskega prostora. Ruppert (1994, str. 70-74) se je
zaradi problematičnega postavljanja vzhodne meje srednje Evrope poslužil analize razlik v
prostorskih strukturah, zlasti hierarhije naselij in razvejanosti ter razvoja prometne
infrastrukture. Ugotovil je, da imajo naselja vzhodno in jugovzhodno od črte Zagreb Budimpešta - Varšava šibkejša zaledja dnevnih migracij delovne sile ter mnogo slabšo in
redkejšo prometno infrastrukturo. Na teh osnovah Ruppert v območje Srednje Evrope,
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upoštevajoč državne teritorije, uvršča Nemčijo, Švico, Avstrijo, Liechtenstein, Poljsko,
Češko, Slovaško, Madžarsko, Slovenijo in Hrvaško.
Bufon (2004, str. 98), upoštevajoč naravnogeografske in družbenogeografske dejavnike,
prostor srednje Evrope definira v nekoliko manjšem obsegu in sicer kot območje med 7º in
24º VGD ter 45º in 51º SGŠ, torej območje Švice, severne Italije, južne Nemčije, Avstrije,
Češke, Slovenije, severne Hrvaške, južne Poljske, Madžarske, Slovaške, Vojvodine,
severozahodne Romunije in severozahodne Ukrajine. Meja med vzhodnim in zahodnim
delom srednje Evrope tako poteka med Prago in Brnom, Linzem in Dunajem ter Ljubljano
in Zagrebom.
Pri regionalizaciji Evrope je pomenljiva misel francoskega geopolitika Fouchera, ki navaja,
da so končne meje Evrope premikajoči se koncepti, saj so historično pogojene oziroma so
odraz dolgoročnih geopolitičnih projektov in strateških politik (Foucher, 2000). Enako velja
seveda tudi za Srednjo Evropo. Dejstvo je namreč, da ko govorimo o Srednji Evropi,
govorimo o političnogeografski delitvi stare celine, ki pa je seveda spremenljiva, pač
odvisno od družbenih in političnih razmer in interesov v danem časovnem obdobju. Iz tega
vidika je razprave o Srednji Evropi še najbolje označil O'Loughlin (2001, str. 609) s
trditvijo, da "lahko vsak izbere tisto verzijo Srednje Evrope, ki najbolje ustreza njegovim
namenom oziroma vnaprej določenim geopolitičnim kodam". Namesto določanja
geografske lege Srednje Evrope je torej smotrneje opredeliti njen geopolitični položaj med
evropskimi centri moči (Bufon, 2004).
In kaj sploh je geopolitični položaj? Termin se v domači in tuji literaturi relativno redko
pojavlja, v anglosaksonski literaturi pa ga skorajda ni moč zaslediti. Iz tega razloga so
definicije geopolitičnega položaja redke. Pavić (1973, str. 94) na primer geopolitični
položaj definira kot "vrsto geografskega položaja, ki upošteva zlasti tiste dejavnike, ki so
pomembni bodisi za notranjepolitične razmere bodisi, kar je še pomembneje, za
zunanjepolitični položaj neke države. Geopolitični položaj potemtakem vključuje oceno
pomena kombinacije geografskih in političnih dejavnikov". Podobno kot Pavić geopolitični
položaj (sicer na primeru Slovenije) definira Zupančič (1997, str. 53), ki ga pojmuje kot
rezultanto

notranjih

in

zunanjih

dejavnikov;

odvisen

je

od

notranje

strukture

obravnavanega območja, njegove geografske lege in vsakokratne situacije ter procesov v
ožji in širši okolici. Določanje geopolitičnega položaja dane regije zahteva torej
kompleksen pristop, saj se omenjeni dejavniki, ki položaj opredeljujejo, v današnji družbi
zelo hitro spreminjajo.
Zavedajoč se neenotno določenih meja Srednje Evrope za potrebe pričujočega
magistrskega dela slednjo pojmujemo kot območje držav Avstrije, Češke, Madžarske,
Nemčije, Poljske, Slovaške, Slovenije, Švice in Liechtensteina. Takšna regionalizacija se
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je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja v tuji in domači literaturi ter zlasti v javnosti
dodobra uveljavila (glej npr. Brinovec et al., 1996), čeprav je njena pomanjkljivost v
izločanju nekaterih manjših ozemelj, ki smiselno vendarle sodijo v ta del Evrope (npr.
severna Italija) oziroma vključevanju ozemelj, ki bi jih zlahka lahko uvrstili tudi drugam
(npr. vzhodna Poljska).

Srednja Evropa je kot območje prehoda tudi notranje diferencirana. Na podlagi
političnogeografskih dejstev, ki jih je nakazal že Bufon (2004) in ki jih podrobneje
navajamo v poglavju 2.3.3., je Srednjo Evropo namreč moč deliti na njen vzhodni del
oziroma Vzhodno Srednjo Evropo (Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija) ter
na zahodni del, ki ga lahko poimenujemo tudi Zahodna Srednja Evropa (Avstrija, Nemčija,
Švica, Liechtenstein), vendar tovrstno poimenovanje ni v rabi. Takšna regionalizacija, ki je
povezana tudi s procesom širitve Evropske unije v smislu "ponovne priključitve k
razvitemu Zahodu" (iz tega vidika je problematično uvrščanje nekdanje Vzhodne Nemčije
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v Zahodno Srednjo Evropo), je v mednarodni skupnosti, zlasti v anglosaksonski literaturi,
prisotna že od srede devetdesetih let prejšnjega stoletja, čeprav na območju samem ni
zaživela.
V pričujočem magistrskem delu se termina Vzhodna Srednja Evropa nenazadnje
poslužujemo tudi iz pragmatičnih razlogov, saj so geopolitične spremembe in širitev EU v
devetdesetih letih najbolj vplivale prav na ta del Srednje Evrope. Sicer bi bilo danes
možno za območje Vzhodne Srednje Evrope uporabljati tudi mnogo daljši termin "območje
novih srednjeevropskih držav članic Evropske unije".
Da bi čim bolje razumeli današnjo podobo srednjeevropskega prostora in sprememb v
njem, je seveda treba vsaj v grobih potezah orisati njegov zgodovinski razvoj ter pojasniti
geopolitične vizije tedanjih sosednjih velesil glede obravnavanega prostora. Geopolitično
vizijo pri tem razumemo kot "vsakršno idejo, ki se nanaša na odnos med območjem neke
osebe ali skupnosti in drugimi območji, ki vključuje občutke ne(varnosti) ali
prednosti/pomankljivosti ter/oziroma vzpodbuja ideje o poslanstvu ali zunanjepolitičnih
prednostih" (O'Loughlin, 2001, str. 609). Termin izhaja iz t.i. kritične geopolitike in v celoto
povezuje ideologijo in lokacijo. Gre torej za vrednostni odnos med "nami" in "drugimi" oz.
med našim in drugimi teritoriji. Geopolitična vizija je seveda tesno povezana s t.i.
geopolitičnimi oz. operativnimi kodami, ki se sestojijo iz niza političnogeografskih
predpostavk, na katerih temelji zunanja politika neke države. Tovrstne kode vključujejo
nacionalne interese, identifikacijo zunanjih nevarnosti tem interesom, načrtovane odzive
ter upravičenost tovrstnih odzivov. Geopolitičnih kod je torej toliko kot je držav (Taylor,
Flint, 2000, str. 62).

2.1.

GEOPOLITIČNI POLOŽAJ SREDNJE EVROPE DO KONCA DRUGE SVETOVNE
VOJNE

Delitev Evrope na vzhod in zahod izhaja že iz delitve Rimskega cesarstva leta 395 na
vzhodni in zahodni del ter kasnejšega razkola med zahodnim rimokatoliškim in vzhodnim
ortodoksnim krščanstvom. Oba dela Evrope sta sčasoma razvila različna politična sistema
in lastno socialno-ekonomsko strukturo. Medtem ko je zahodni del Evrope z razpadom
zahodnorimskega cesarstva preko fragmentiranih in decentraliziranih fevdalnih politik
postopoma razvil kapitalistični način mišljenja, je vzhodni del vse do prve svetovne vojne
ohranil imperialistično oz. avtokratsko raven (European…, 1996, str. 284).
Od konca 8. stoletja dalje so zahodnoevropski narodi prodirali proti vzhodu na območje,
poseljeno s Slovani in predniki današnjih Madžarov. S penetracijo zahodnoevropskega
civilizacijskega vzorca se je tako zahodni obronek Vzhoda spremenil v vzhodni obronek
evropskega Zahoda (Enyedi, 1990, str. 142). Vse od tega obdobja je srednji del Evrope
predstavljal nekakšno prehodno območje z nenehnim prepletanjem vplivov Vzhoda in
10
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Zahoda, kar je vodilo k nastanku svojevrstne mešanice vzhodno- in zahodnoevropske
civilizacije. Sčasoma so vplivi Zahoda vendarle prevladali, saj so narodi prevzeli zahodne
institucionalne sisteme in razvojne modele, vendar ne le s časovnim zamikom, temveč
tudi z določenimi modifikacijami. Do 16. stoletja je območje tako prešlo v roke
absolutistične Zahodne Evrope, ki jo je označeval čas razcveta humanizma, reformacije in
trgovine. Izjema je le Balkan, ki je po propadu Bizantinskega cesarstva konec 15. stoletja
prešel v okrilje muslimanskih Turkov (Otomanski imperij) in je bil tako kar pol stoletja
odrezan od zahodnoevropskih razvojnih tokov.
Izraz Srednja Evropa je pravzaprav "postal predmet diplomatskih razprav po Dunajskem
kongresu leta 1815, ko se je v 18. stoletju izoblikoval pojem Vzhodne Evrope, po koncu
Svetega rimskega cesarstva leta 1806 pa odprlo vprašanje o ureditvi nemškega ozemlja"
(Enciklopedija…, 1998, str. 247). Po Metternichu je "sredina Evrope" pomenila ozemlje
med Rusijo in Francijo, na katerem bi morali zlasti Habsburžani ohraniti prevladujoč vpliv
in igrati vlogo gospodarske vezi med zahodnim in vzhodnim delom Evrope, Balkanom in
Turčijo. Po nastanku nemškega cesarstva leta 1871 so začeli ideologi nemške širitve šteti
s Slovani poseljena ozemlja do Rusije za del nemškega kulturno-gospodarskega prostora
(ibid.).
V politično-geografskih krogih se je pojem Srednje Evrope uveljavil šele v knjigi Friedricha
Naumanna iz leta 1915 z naslovom "Mitteleuropa". Naumann se je namreč zavzel za
formiranje združene Srednje Evrope kot nemško-habsburške gospodarsko-vojaške
konfederacije, za območje proste trgovine s prevladujočim nemškim kulturnim, jezikovnim
in gospodarskim vplivom (ibid., str. 248; Kullberg, 2001, str. 4). Sicer v nekoliko sprevrženi
obliki je koncept Mitteleurope v ospredje prišel v času nemškega nacizma, ko so njegovi
zagovorniki želeli kulturno in gospodarsko nadvlado "nadgraditi" v politično združitev vseh
območij z nemškim prebivalstvom (Dictionary…, 1994, str. 165). Nacistična vizija nemške
prevlade v Mitteleuropi je bila upravičevana predvsem z doktrino življenjskega prostora
(Lebensraum), ozemlja, ki naj bi ga Nemčija kot večja in močnejša država potrebovala, da
bi lahko ustrezno preskrbela svoje naraščajoče prebivalstvo.
Koncept Mitteleurope in reakcije nanj je treba gledati v širšem geopolitičnem kontekstu
tedanjega časa. Ustanovitev nemškega cesarstva leta 1871 in njegov industrijski razvoj
sta namreč dala nov zagon združeni Nemčiji, hkrati pa močno zamajala britansko moč v
Evropi in svetu ter sčasoma vzpostavila boj za prevlado med starimi maritimnimi (Velika
Britanija, Francija) in novimi kontinentalnimi (Nemčija) imperialnimi velesilami. Slednje je
posledično dovedlo do delitve sveta na vplivna območja (Agnew, 2002, str. 54) in doseglo
svoj vrhunec v obeh svetovnih vojnah. Razumljivo je bila Naumannova ideja Mitteleurope
močno kritizirana s strani francoskih, angleških in slovanskih mislecev, ki so izoblikovali
lastne vizije Srednje Evrope.
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Francoska politična geografija je v tridesetih letih prejšnjega stoletja z Jacquesom
Ancelom in Emmanuelom de Martonnejem na čelu, v Naumanmovi Mitteleuropi videla
predvsem nevarnost nemškega ekspanzionizma proti vzhodu. Prepričani so bili, da ima
omenjena regija znatne razvojne potenciale, temelječe na velikem številu prebivalstva in
industrijskih virih. V kolikor bi Nemci to politično nestabilno, a strateško pomembno, regijo
uspeli politično povezati in si jo prisvojiti, bi imela Nemčija dejansko moč nadvlade v
Evropi. To bi posledično pomenilo veliko nevarnost za obstoj Francije. Tako so kot
odgovor nemški Mitteleuropi francoski avtorji območje med Porenjem, Odro in Alpami,
vključno s Podonavjem označili z "L'Europe Central". V okviru slednje so podpirali
ustanovitev pasu neodvisnih slovanskih držav, s čimer so v osnovi želeli ohraniti
"panslovansko" navezo, ki bi kot nekakšna tamponska cona zadržala nemški
ekspanzionizem proti vzhodu (Dictionary…, 1994, str. 76-77).
Podobnega mnenja je bil tudi znani angleški geograf in politik Halford J. Mackinder, ki je
opozarjal na strateško pomembnost pasu neodvisnih držav med Rusijo in Nemčijo. Menil
je namreč, da bi lahko politična združitev srednjeevropskega prostora dovedla do njegove
vključitve v središčno območje, t.i. Heartland (Mackinder, 1919, v: O'Loughlin, 2001;
Agnew, 2002, str. 66) oziroma do zavezništva med Rusijo in "razširjeno" Nemčijo, kar bi
seveda močno ogrozilo globalno razmerje moči. Mackinder je zato v svoji viziji
srednjeevropskega tamponskega območja, ki je bila načeloma v skladu z Wilsonovo
doktrino o samoodločbi narodov, predvidel sedem malih držav, temelječih na sedmih
narodih tega območja (Poljaki, Čehi, Romuni, Srbi, Bolgari in Grki) (ibid.).
Tako Mackinder kot Ancel sta se torej zavzemala za t.i. tamponsko območje (buffer zone),
ki ga O'Sullivan definira kot območje držav in neodvisnih območij med svetovnimi centri
moči. "V kolikor vpliv, ki ga center moči lahko izvaja preko svojih meja, upada z razdaljo
od tega centra, potem je njegovo vplivno območje definirano z območjem, v okviru
katerega je moč tega centra večja od moči drugih centrov moči" (Dictionary…, 1994, str.
32). V določenih primerih so vplivi centrov moči na določenem območju izenačeni, kar
pomeni, da v primeru oboroženega spopada zmagovalec na tem območju ni povsem
znan. Sosednji centri moči na tem območju izvajajo stalen politični, diplomatski, kulturni in
posredni vojaški pritisk oziroma medsebojno rivalstvo. Tamponske cone so tako
najverjetnejše prizorišče vojnih spopadov (ibid.). Seveda ima tamponsko območje, kot že
samo ime pove, tudi svojo razmejitveno funkcijo.
Območje med Nemčijo in Rusijo je bilo torej zlasti po koncu prve svetovne vojne s strani
evropskih centrov moči (Nemčije, Francije, Velike Britanije in Rusije) videno kot strateško
izredno pomembno območje, katerega zavzetje bodisi z ene ali druge strani bi lahko
močno spremenilo razmerje globalnih političnih in vojaških sil. Nič čudnega, da je že
James Fairgrieve leta 1915 v svojem delu "Geography and World Power" območje med
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Nemčijo in Rusijo označil kot "Crush zone" - območje malih držav, ki so postopoma
nastajale med evrazijskim jedrom in morskimi velesilami. Omenjene države je označil kot
"večinoma

preživele

iz

preteklosti,

obdobja

manjše

politične

in

gospodarske

organiziranosti... vsaka z zadostno individualnostjo, da so zdržale absorpcijske pritiske s
strani večjih držav, ki pa se ne morejo oz. ne želijo združiti v večjo celoto" (Fairgrieve,
1941, str. 330, v: O'Loughlin, 2001, str. 615). Po Fairgrievu gre za tamponsko "območje
bolj ali manj politično samostojnih, vendar gospodarsko odvisnih držav", med katere naj bi
sodile Finska, Švedska, Norveška, Danska, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Švica,
Poljska in Balkanski polotok, v podaljšku pa tudi Iran, Afganistan, Tajska in Koreji.
Posebnost teh dežel je tudi njihova vloga kot potencialnih centrov, iz katerih bi lahko bila
organizirana nova središčna območja (ibid.).

2.2.

RAZDELJENOST EVROPE V OBDOBJU HLADNE VOJNE

Fairgrievov "Crush zone" je bil po drugi svetovni vojni bolje poznan kot "Shatterbelt",
termin, ki ga je Saul B. Cohen (1973, v: O'Loughlin, 2001, str. 615) v svojem delu
"Geography and Politics in a World Divided" definiral kot veliko, strateško locirano regijo,
sestavljeno iz manjših med sabo nasprotujočih si držav in ujeto med nasprotujoče si
interese sosednjih velesil. Omenjena območja so največkrat vzrok bodočih konfliktov,
redkeje pa tudi odskočne deske prosperitete. Sam termin Shatterbelt naj bi v geografski
literaturi v svoji razpravi o Srednji in Vzhodni Evropi sicer prvič uporabil Gordon East, s
čimer je želel izpostaviti krhko ravnovesje tega območja. Gre za del Evrope, kjer so
etnične skupine najbolj pomešane in v katerem so zunanje (imperialistične) sile pustile
velike, ponekod uničujoče posledice v kulturni pokrajini. Kulturna razdrobljenost in
večstoletna politična nestabilnost sta osnovni značilnosti t.i. "pasu črepinj". Podobno je
Cohen identificiral tudi več tovrstnih pasov: Bližnji in Srednji Vzhod, Jugovzhodno Azijo in
Srednjo/Vzhodno Evropo (Gosar, 1996, str. 5; Gosar, 2001, str. 44).
Zaradi negativne konotacije v času nacizma je bil po drugi svetovni vojni pojem Srednje
Evrope umaknjen iz vsakdanje rabe. V prostoru, ki ga omenjena regija označuje, je bila
začrtana nova, umetno postavljena meja, ki je v naslednjih štirih desetletjih v
geopolitičnem smislu jasno razmejila kontinentalni del Evrope, nadzorovan s strani
Sovjetske zveze (Varšavski pakt, SEV), od oceanskega (NATO, EU) oziroma vzhodni
socialistični ideološki blok od demokratičnega zahodnega. Meja je zaradi svoje vloge
kmalu dobila ime "Železna zavesa".
Z razdelitvijo Evrope zgolj na vzhodni in zahodni del, po mnenju enega najvplivnejših
političnih geografov povojnega obdobja Saula B. Cohena, "Srednja Evropa ne obstaja
več. Gre le za geografski pojem brez geopolitičnega ozadja" (Cohen, 1973, v: O'Loughlin,
2001, str. 615). Cohenova trditev je popolnoma upravičena. Po mirovni konferenci na Jalti
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leta 1945 je velik del srednjeevropskega prostora prešel pod vpliv Sovjetske zveze. Stara
celina se je po letu 1945 na ta način razdelila na Vzhodno in Zahodno Evropo, dva
ideološka bloka s trdno razmejitveno linijo.

2.2.1. Politični in družbeno-ekonomski razvoj Zahodne Evrope
V želji po obnovi porušene Evrope in zagotovitvi trajnega miru zlasti med Francijo in
zgodovinsko vedno problematično Nemčijo so zahodnoevropske države v 50. letih pričele
s procesom notranje gospodarske, družbene in politične integracije. Med mejnike
omenjenega napredka štejemo t.i. Evropsko deklaracijo, v okviru katere je francoski
zunanji minister Robert Schuman 9. maja 1950 v duhu združene Evrope predlagal
oblikovanje skupnega trga na področju industrije premoga in jekla. Leto kasneje, 18. aprila
1951, je tako šest zahodnoevropskih držav (Francija, Nemčija, Italija, Belgija, Nizozemska
in Luksemburg) v Parizu ustanovilo Evropsko skupnost za premog in jeklo (ESPJ).
Integracija Zahodne Evrope se je odtlej, nenazadnje tudi zaradi hladne vojne, samo še
poglabljala; leta 1957 sta bili ustanovljeni še Evropska gospodarska skupnost (EGS) in
Evropska skupnost za jedrsko energijo (Euroatom), leta 1968 je bila vzpostavljena tudi
carinska unija. Notranji integraciji so sledili trije valovi širitve Evropske skupnosti (Velika
Britanija, Irska in Danska leta 1973; Grčija 1981 ter Španija in Portugalska leta 1986). Do
kakovostnega preskoka v sodelovanju dvanajsterice je prišlo leta 1987 z uveljavitvijo
Enotnega evropskega akta, katerega cilj je bila dokončna vzpostavitev enotnega trga, s
katerim so bile zagotovljene t.i. štiri svoboščine (prost pretok blaga, oseb, storitev in
kapitala) ter omogočeno okrepljeno sodelovanje med članicami. Nadgradnja Enotnega
evropskega akta je 7. februarja 1992 v Maastrichtu podpisana Pogodba o Evropski uniji, ki
je poglobljenemu gospodarskemu sodelovanju dodala tudi politično dimenzijo. Evropski
uniji so se leta 1995 pridružile še Avstrija, Finska in Švedska, kmalu za tem pa se je pričel
proces največje širitve v zgodovini Unije - širitev na vzhod, ki se je realizirala s 1. majem
2004.
Zahodnoevropske države, ki se Evropski skupnosti iz različnih razlogov niso želele
pridružiti, so medsebojno sodelovanje nadgradile v okviru leta 1960 ustanovljene
Evropske skupnosti za prosto trgovino - EFTA. Gre za carinsko unijo, ki je do danes
nekoliko izgubila na pomenu, saj je večina njenih članic postala del Evropske unije. Tako
je EFTA danes sestavljena le še iz Norveške, Švice, Islandije in Liechtensteina, ki skupaj
s članicami Evropske unije od leta 1994 tvorijo t.i. Enotni gospodarski prostor.
Na vojaškem področju se je na pobudo ZDA leta 1949 formiral severnoatlantski pakt
oziroma zveza NATO. Slednja je bila kot politična in vojaška zveza eden ključnih akterjev
hladne vojne, obenem pa je igrala pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti in obnove
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Zahodne Evrope. Članica zveze NATO je kmalu postala tudi Zvezna republika Nemčija
(1955), Avstrija in Švica pa sta vztrajali na svoji vojaški nevtralnosti.

2.2.2. Politični in družbeno-ekonomski razvoj Vzhodne Evrope
Vzhodna Evropa je v obdobju hladne vojne doživljala povsem drugačen družbeni in
gospodarski razvoj. Povojno obdobje je namreč zaznamovala ponovna penetracija
vzhodnoevropskega (tokrat sovjetskega) vpliva v prehodno območje srednjega dela
Evrope. Novonastala Nemška demokratična republika ter Jugoslavija, Češkoslovaška,
Madžarska in Poljska so skupaj z Romunijo in Bolgarijo prevzele socialistično ureditev in
doživele korenite spremembe na gospodarskem, družbenem in zlasti političnem področju.
Sicer so omenjene spremembe v vsaki izmed naštetih držav potekale na svojstven način,
vendar jim je bila skupna močna nadvlada Sovjetske zveze. Slednja je zlasti v 60. letih
prišla brutalno do izraza v vojaških intervencijah Rdeče armade na Madžarskem (1956) in
Češkoslovaškem (1968).
Ena od posledic hladne vojne je bila tudi ustanovitev Sveta za vzajemno gospodarsko
pomoč (SEV, angl. COMECON) leta 1949 in t.i. Varšavskega pakta leta 1955. Ustanovitev
SEV je bila namenjena gospodarski izmenjavi in razvijanju mednarodne delitve dela,
povezovanju in usklajevanju prizadevanja članic za ekonomski razvoj in socialistično
integracijo, spodbujanju dviga produktivnosti ipd. Najpomembnejša oblika sodelovanja v
SEV pa je bila trgovina (Leksikon…, 1988, str. 1016). Ustanovitev Varšavskega pakta, s
katerim so se vzhodnoevropske socialistične države leta 1955 dogovorile o medsebojni
vojaški pomoči in skupnem (sovjetskem) vojaškem poveljstvu, pa je odziv vzhodnega
bloka na ustanovitev zveze NATO oziroma konkretneje na sprejem Zvezne republike
Nemčije v NATO.
Izjemo med vzhodnoevropskimi državami je predstavljala SFRJ, ki je bila leta 1948
izključena iz Informbiroja, s čimer se je razmerje sil v srednji Evropi spremenilo
(Enciklopedija…, 1997, str. 280). Odtlej je SFRJ tvorila nekakšno tamponsko cono med
blokoma, saj ni bila članica niti Varšavskega pakta niti zveze NATO. Kot nevtralna država
je bila socialistična Jugoslavija namreč na eni strani ideološko pro-vzhodno usmerjena, na
drugi pa gospodarsko relativno močno povezana z zahodom. Zlasti Slovenija je pri tem
izrazito izstopala.
Namen tega dela ni poglabljati se v vzroke in posledice ustanovitve in delovanja SEV.
Vsekakor pa je z določenim zgodovinskim zamikom smiselno podpreti Enyedijevo tezo,
da sta se notranja kohezija in medsebojno sodelovanje držav današnje Vzhodne Srednje
Evrope v času hladne vojne, v primerjavi z obdobjem med obema vojnama, le minimalno
okrepili. Njihovo sodelovanje je namreč temeljilo zgolj na nizu bilateralnih odnosov med
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posamezno državo in Sovjetsko zvezo kot centrom SEV-a oz. vzhodnega bloka (Enyedi,
1990). Pravzaprav so bile državne meje v tem delu Evrope zelo slabo prepustne,
maloštevilni mejni prehodi pa so služili bolj gospodarskemu sodelovanju kot pa pretoku
oseb (Ciechocinska, 1992). Bufon (2004, str. 101) govori celo o območju, razdeljenem s
številnimi "mini železnimi zavesami", katerih namen je bil preprečevanje kakršnega koli
multilateralnega sodelovanja, ki ni bilo usmerjeno v ali koordinirano preko Moskve.
Tabela 1: Mejni prehodi med izbranimi državami Vzhodne Evrope v juniju 1990
B
A

PL

PL
ČSR

13

SZ

3

ČSR

SZ

12 (3)

12 (3)

H

2 (1)

H

9

YU

BG

12 (6)

1

RO

RO

2 (1)
1

8 (3)
5 (2)

2

7 (2)

4

YU

10

BG

4 (2)
4

6 (3)
2 (1)

5

8

Legenda: A – cestni mejni prehodi; B – železniški tovorni mejni prehodi (v oklepaju število potniških železniških prehodov);
v kolikor državi med sabo ne mejita, so polja senčena. Vir: Ciechocinska, 1992, str. 195

O takšni multilateralni regionalni solidarnosti oziroma integraciji, kot jo je na zahodu
poznala Evropska skupnost (kasnejša Evropska unija), v Vzhodni Evropi torej ne moremo
govoriti.

Pomanjkanje

medsebojnega

sodelovanja

ter

vztrajanje

na

konceptu

monostrukturnega regionalnega gospodarstva, ki se je soočalo z vedno večjim
zaostajanjem tehnologije, sta bila med poglavitnimi vzroki za socialno-ekonomsko
zaostajanje Vzhodne Evrope za vse bolj razvijajočim se Zahodom.

2.2.3. Sodelovanje med blokoma - Delovna skupnost Alpe-Jadran
Ekonomski odnosi med Evropsko skupnostjo in SEV so bili iz političnih in gospodarskih
razlogov skromni. Obstajale so šibke bilateralne povezave med državami z obeh strani
Železne zavese, vendar so bile vzhodnoevropske države na dnu hierarhične lestvice
držav, s katerimi so bogatejše države Zahodne Evrope trgovale. Glavni oviri trgovanja sta
bili premalo povpraševanje po zahodnoevropskih izdelkih na vzhodu (predvsem zaradi
nestabilnosti valut) in slaba kakovost proizvodov z vzhoda, po katerih na zahodu ni bilo
povpraševanja (Barnes, 1995, str. 398). Intenzivnejše sodelovanje se je tako vzpostavilo
šele po razpadu Varšavskega pakta oziroma SEV v začetku devetdesetih let, ko so nastali
tudi novi trgovinski sporazumi.
Kljub ohlajenim odnosom med državami z obeh strani Železne zavese pa se je že konec
sedemdesetih let formirala svojevrstna oblika čezmejnega sodelovanja na subnacionalni
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ravni. V Benetkah je bila namreč leta 1978 ustanovljena Delovna skupnost dežel in regij
vzhodnoalpskega območja, bolj poznana kot Delovna skupnost Alpe-Jadran. Sodelovanje
se je pravzaprav razvilo iz zametkov prijateljskega sodelovanja sosednjih držav in sicer
tam, kjer je bila Železna zavesa še nekako najbolj prepustna. Delovna skupnost je bila
ustanovljena z namenom, da bi prispevala k boljšemu medsebojnemu razumevanju
narodov z obeh strani nekdanje Železne zavese (za predhodnico današnje Delovne
skupnosti lahko štejemo predvsem sodelovanje Furlanije-Julijske krajine, Slovenije in
Koroške) (Bučar, 1993, str. 154-157). Čeprav je časovno gledano Delovna skupnost AlpeJadran druga tovrstna medregionalna delovna skupnost (pred njo je bila leta 1972
ustanovljena Arge-Alp, sledile pa so ji COTRAO, Delovna skupnost Jure, Delovna
skupnost Pirenejev ipd.), gre vendarle za prvi primer čezmejnega sodelovanja regij z obeh
strani Železne zavese, torej preko meja zelo različnih gospodarskih, političnih in celo
vojaško-političnih sistemov (ibid., Bufon, 2001; Bufon, 2004).
Slika 2: Območje Delovne skupnosti Alpe-Jadran

Vir: Delovna skupnost Alpe-Jadran, 2005

Velik doprinos omenjene delovne skupnosti je zlasti v tem, da je v veliki meri vodila v
gospodarsko in politično konvergenco med njenimi članicami. Z izmenjavo informacij,
pospeševanjem političnega in gospodarskega sodelovanja ter koordinacijo načrtovanja na
številnih področjih vsakdanjega življenja je omenjena delovna skupnost dejansko
pripomogla k lajšanju življenja prebivalstva ob Železni zavesi. V okviru Delovne skupnosti
so se nenazadnje reševala vprašanja, ki jih na bilateralni ravni ni bilo možno doseči,
pospeševanje gospodarskih aktivnosti znotraj nje pa je vodilo celo v formiranje prave
ekonomske regije (Bučar, 1993, str. 156). Velik pomen je Delovna skupnost imela zlasti
za čezmejno sodelovanje na zgodovinsko konfliktnih območjih ob slovensko-italijanski
oziroma slovensko-avstrijski meji ter ob Železni zavesi med Avstrijo in Madžarsko. Upamo
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si celo trditi, da je Slovenija, s svojim geopolitičnim položajem in ugodno geografsko lego,
ravno z delovanjem v Delovni skupnosti Alpe-Jadran postala pravo "mostiščno območje"
Srednje Evrope (Luka Koper je npr. še vedno glavno okno v svet bavarskega
gospodarstva).
S padcem Železne zavese, osamosvojitvijo Slovenije in Hrvaške ter vse večjo politično in
gospodarsko integracijo Srednje Evrope je pričela Delovna skupnost Alpe-Jadran počasi
izgubljati svoj raison d'être. Delovna skupnost se tako danes nahaja v precejšnji krizi, zato
znotraj njenega območja že nastajajo nove, intenzivnejše oblike čezmejnega sodelovanja,
tako na regionalni (npr. EU-regija prihodnosti) kot lokalni ravni (evroregije). Več o tem v
poglavju 5.2.

2.2.4. Oživitev koncepta Srednje Evrope
Negativna konotacija termina "Mitteleuropa" in blokovska razdelitev stare celine sta pojem
Srednje Evrope, kot že rečeno, za nekaj desetletij potisnila v pozabo. Vsled vse težjih
družbenih in gospodarskih razmer je pojem Srednje Evrope v osemdesetih letih
prejšnjega stoletja predvsem v kulturnih krogih oz. krogih tedanjih vzhodnoevropskih
političnih disidentov (npr. Kundera in Havel na Češkem, Konrad na Madžarskem, Milosz
na Poljskem) zopet prišel v ospredje. Češki književnik Milan Kundera je leta 1983 v
svojem eseju "Ukradeni zahod ali tragedija Srednje Evrope" opozoril na izginjanje Srednje
Evrope kot posledice močne ruske dominacije, pri čemer naj bi Zahodna Evropa vitalni
pomen tega prostora popolnoma ignorirala. Kundera sicer Srednje Evrope v geografskem
smislu ne definira, meni pa, da gre za območje v središču Evrope, ki kulturno pripada
Zahodu, politično pa je "ukradeno" s strani Vzhoda (Sovjetske zveze). Druga svetovna
vojna in obdobje po njej sta namreč Srednjo Evropo spremenili iz območja kulturnega
pluralizma v območje monokultur različnih etnično zasnovanih nacionalnih držav. Kulturna
pripadnost Zahodu je pri tem vsekakor močnejša od trenutne politične povezave z
Vzhodom (O'Loughlin, 2001, str. 613; Hagen, 2003).
Kunderov madžarski somišljenik György Konrad je v svojih esejih sredi osemdesetih let
izpostavil pomen Srednje Evrope v nekoliko širšem smislu. V svojem izrazitem
nasprotovanju umetni bipolarnosti Evrope je menil, da je porajajoča se "zahodnoevropska
konfederacija" (Evropska skupnost) obsojena na propad, če v svoje okrilje ne bo zajela
tudi vzhodnega dela Srednje Evrope, pri čemer je imel v mislih Poljsko, Češkoslovaško in
Madžarsko. Do tega pa po njegovem mnenju lahko pride z nekakšno "finlandizacijo"
Vzhodne Srednje Evrope. Madžarska, Poljska in Češkoslovaška bi tako postale nevtralne
države, s prijateljskim paktom povezane s Sovjetsko zvezo, sicer pa široko odprte do
Zahodne Evrope oz. bi celo postale del t.i. Združenih držav Evrope (Konrad, 1988). Na ta
način naj bi omenjene države postale posrednik in moderator dialoga med Zahodom in
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Vzhodom, konkretno Sovjetsko zvezo. Z vidika tedanjega časa gre torej za sila drzno in
vizionarsko razmišljanje.
Konrad v svojih esejih analizira tudi notranje vzroke za odsotnost srednjeevropske
identitete. Zelo zanimiva je njegova teza, da "se Srednjeevropejci drug drugega še vedno
po malem sramujemo, kot se nekdo sramuje svojih revnih sorodnikov. Tako bo Srednja
Evropa ostala provincialna vse dotlej, dokler drug drugega zares ne spoznamo in se
povežemo" (Konrad, 1995, str. 165). Dokler torej znotraj Srednje Evrope ne pride do
tesnejšega povezovanja, bo to območje območje vakuuma, ki ga bo prej ali slej zapolnila
ena od velesil. "Kakor hitro pa bomo ugotovili, da so naši srednjeevropski sosedi dejansko
zanimivi, bomo zanimivi tudi mi. Srednje Evrope bo torej toliko, kolikor bo postala
vprašanje (in izziv, op.p.) sami sebi" (ibid., str. 171).

2.3.

PADEC BERLINSKEGA ZIDU IN POMEN SREDNJE EVROPE DANES

"Pred padcem komunizma je bila Evropa razdeljena na tiste na zahodu, ki so Evropo imeli
in na tiste na vzhodu, ki so vanjo verjeli" (Garton Ash, 1996).
Padec Železne zavese koncem osemdesetih let prejšnjega stoletja je v geopolitično
delitev Evrope vnesel velike spremembe. Prenehanje blokovske delitve je imelo za
posledico številne nove procese oziroma je prebudilo stare (Bufon, 2004), ki so bili
"zamrznjeni" v času hladne vojne. Poleg ponovne združitve Nemčije je v osrčju stare
celine nastalo oz. se je osamosvojilo število novih, po večini malih držav, s čimer je pojem
Srednje Evrope v mednarodni politiki postal ponovno aktualen.
Omenjene spremembe so v prostoru med združeno Nemčijo oz. Evropsko skupnostjo in
mejo Rusije ter med Baltikom in Črnim morjem kmalu v geopolitičnem smislu vodile v
nastanek nekakšne praznine oziroma, kot novo stanje imenuje O'Loughlin (2001, str.
620), do nekakšne "geopolitične črne luknje". Obstajala je bojazen, da v tej "črni luknji" v
času vzpostavljanja novih, demokratičnih vlad, pridejo na dan stare nacionalistične težnje,
kar bi seveda vplivalo na stabilnost celotne Evrope. Nejasna prihodnost tega dela Evrope
je v politično-geografskih krogih v začetku devetdesetih let povzročila vznik novih
geopolitičnih vizij in konceptov, kot je npr. "L'Europe médiane". Slednja temelji na
Penckovi Vmesni Evropi ("Zwischeneuropa") iz začetka 20. stoletja, njena osnovna ideja
pa je (ponovna) vzpostavitev novega, prehodnega območja med evropskim Zahodom in
Vzhodom (Dictionary…, 1994, str. 77), iz katerega bi ob ustrezni notranji integraciji tega
prostora lahko nastal celo nov politični blok t.i Tretja Evropa (O'Loughlin, 2001, str. 618).
Tunjić (2003) ugotavlja, da je Vmesna Evropa, kot prehodno periferno območje, skupek
bolj ali manj odvisnih držav oziroma "strateško mejišče" med regionalnimi centri moči
19

MED GEOPOLITIČNO RE-ORIENTACIJO IN MEDNARODNO INTEGRACIJO

(Bruselj, Moskva, Ankara), v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja pravzaprav
ponovno postala empirično dejstvo. Po njegovem mnenju lahko Vmesno Evropo
razdelimo na dva dela - na "vzhodno Vmesno Evropo" oziroma "pravo Vzhodno Evropo"
(baltske republike, Belorusija, Ukrajina in Moldavija kot deli nekdanje Sovjetske zveze) in
na "pravo Vmesno Evropo" (Finska, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska, Slovenija,
Romunija, Bolgarija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija in Črna gora, Makedonija,
Albanija in Grčija) (Tunjić, 2003, str. 65).
Ameriški teoretik Saul B. Cohen že leta 1991 nestabilno območje Vmesne Evrope (sam jo
imenuje Vzhodna Evropa, vendar vanjo ne vključuje Grčije) označil kot prehodno "mostiščno območje" ("Gateway area") med dvema geostrateškima makroregijama – med
Zahodom in Vzhodom. "Mostiščno območje" naj bi bilo v obliki nekakšnega posrednika
popolnoma odprto gospodarskim in političnim silam tako z zahoda kot vzhoda, kar bi mu
posledično lahko omogočilo gospodarski napredek, ali pa (kar je še bolj verjetno) zaradi
navzkrižja interesov sosednjih regionalnih velesil dovedlo do izbruha konfliktov (Cohen,
1991). Cohen je v svojem delu posebej izpostavil tudi t.i. "mostiščne države" ("Gateway
states"), območja znotraj večjih držav, ki pa se vendarle družbeno, kulturno, versko in
zlasti gospodarsko močno razlikujejo od držav gostiteljic. Gre za praviloma mala,
strateško locirana območja ob mejah velikih geopolitičnih makroregij, ki bi z morebitno
neodvisnostjo lahko temeljito izkoristile svoj ugoden geopolitični položaj in hitro prerasle v
območje gospodarskega napredka. Na območju Vzhodne Evrope je Cohen med
mostiščne države uvrstil vse tri baltske države in Slovenijo (ibid., str. 573). Cohen je tako
zlasti severnemu delu t.i. Vmesne Evrope pripisal relativno velike razvojne možnosti.
Čeprav je Vmesna Evropa bolj geostrateški kot geopolitični koncept, pa ima vendarle kar
nekaj vzporednic z v devetdesetih letih splošno uveljavljenim terminom "Srednja in
Vzhodna Evropa". Vzporednice je nenazadnje moč povleči tudi z Bufonovo delitvijo tega
prehodnega dela stare celine na Srednje-Vzhodno in Jugovzhodno Evropo. Po Bufonu
gre za regiji, v katerih "lahko prevlada bodisi element konflikta bodisi kohezije,… območji
ob nekdanji Železni zavesi, katerih geostrateški položaj je povezan tudi s procesom širitve
Evropske unije in zveze NATO" (Bufon, 2004, str. 98). In prav prevlada kohezije nad
konfliktom, konvergence nad divergenco, je tisti element, ki je od srede devetdesetih let
prejšnjega stoletja vodil v delitev Vmesne Evrope kot tistega območja, ki je po padcu
Berlinskega zidu doživel največje spremembe.

2.3.1. (Vzhodna) Srednja Evropa ni pas črepinj
Če so bili motivi za poudarjanje Srednje Evrope in njene identitete v osemdesetih letih
prejšnjega stoletja predvsem kulturno-politične narave, so v devetdesetih prešli v
(geo)politično-ekonomske. Zakaj? Okolje, v katerem se neka regija nahaja, še posebej, če
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je ta mala in slabše razpoznavna, neposredno opredeljuje tudi njen geopolitični položaj, s
tem pa vpliva na možnosti njenega razvoja. Po padcu Berlinskega zidu je bila pozornost
svetovne javnosti uprta v prostor Srednje in Vzhodne Evrope kot območja politične in
gospodarske tranzicije, pa tudi politične fragmentacije in etničnih konfliktov. Na območju
Vzhodne Srednje Evrope kot osrednjem prostoru tega dela kontinenta so nastale številne
nove države, ki so skupaj s starimi hitro uvedle načela tržne ekonomije. Svetovna družba
se je ob tem začela vse bolj povezovati na dveh ravneh: na globalni in regionalni ravni.
Razmere na svetovnem trgu vse bolj vplivajo na obnašanje nacionalnih ekonomij, za
razvoj le-teh so namreč vse pomembnejša tuja vlaganja. Povsem normalno je, da tuje
investitorje v prvi vrsti zanima varnost njihovih naložb, ta pa je seveda pogojena z
"imidžem" in varnostjo države, torej posredno tudi z njenim neposrednim okoljem oz.
regijo, kateri le-ta pripada (Mally, 2000, str. 17-18).
Z namenom čim jasnejšega distanciranja od mentalnega povezovanja z Vzhodom ter ob
nemirnih razmerah na Balkanu so si države Vzhodne Srednje Evrope v začetku
devetdesetih let prizadevale v mednarodni skupnosti izoblikovati oziroma bolje, ponovno
obuditi lastno srednjeevropsko regionalno identiteto in jo nenazadnje utemeljevati tudi s
skupnim zgodovinskim in družbeno-ekonomskim razvojem v okviru Avstro-Ogrske. S tem
so želele dokazati, da so njihove družbe na civilizacijsko, kulturno, gospodarsko in
politično višji in zrelejši ravni kot ostale države nekdanjega Vzhodnega bloka. Biti del
Srednje Evrope posredno pomeni biti del prostora, ki ga sestavljata tudi dve ekonomsko
razviti državi Evropske unije – Nemčija in Avstrija. Ustvarjanje imidža srednjeevropskosti
torej ni izhajalo le iz težnje po zagotavljanju stabilnosti in s tem pritegnitvi tujih naložb,
temveč se je na ta način izražala tudi jasna namera po formiranju kluba najprimernejših
držav za vstop v Evropsko unijo in NATO. V tem pogledu je pomenljiv tudi stavek
nekdanjega češkega predsednika Havla, ki je v svojem govoru leta 1991 v nemškem
Aachnu dejal: "Ne gre za vprašanje navdušenja nad drugim svetom. Nasprotno, po
desetletjih nenaravnega sledenja napačni poti hrepenimo po vrnitvi na pot, ki je bila
nekdaj tudi naša" (European…, 1996, str. 283).
Na območju Vzhodne Srednje Evrope se je iz zgoraj navedenih razlogov kmalu po padcu
Berlinskega zidu pričelo vzpostavljati regionalno sodelovanje, ki ga ta prostor v času
hladne vojne praktično ni poznal. Že leta 1991 so namreč Poljska, Madžarska in nekdanja
Češkoslovaška v madžarskem Višegradu podpisale deklaracijo o medsebojnem
sodelovanju na poti v evropsko integracijo. Namen deklaracije je bila mobilizacija skupnih
naporov za utrditev demokracije in političnega sodelovanja med omenjenimi državami, s
čimer bi si le-te s skupnimi močmi prizadevale za članstvo v tedaj nastajajoči Evropski
uniji (CEFTA, 2003). Leto kasneje so članice t.i. Višegrajske skupine v Krakovu podpisale
sporazum, s katerim so ustanovile Srednjeevropsko združenje proste trgovine (CEFTA) in
v okviru katerega so se dogovorile, da do leta 2001 postopno uveljavijo območje proste
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trgovine. Med cilji sporazuma so bili preko povečanja trgovine med podpisnicami
harmonizirati razvoj ekonomskih odnosov, povečati medsebojne investicije, omogočiti
boljše pogoje za razvoj delovnih mest ter okrepiti finančno stabilnost v regiji (ibid.). CEFTA
naj bi tako na eni strani služila kot nekakšen nadomestek izgubi vzhodnega trga, v
glavnem pa je predstavljala neke vrste čakalnico za vstop v Evropsko unijo, saj so njene
članice predhodno z EU že podpisale t.i. pridružitvene (evropske) sporazume. Leta 1996
je polnopravna članica združenja CEFTA postala tudi Slovenija, kasneje pa so se ji
pridružile še Romunija, Bolgarija in Hrvaška.
Ustanovitvi

Višegrajske

skupine

in

združenja

CEFTA

sta

redka

poskusa

institucionaliziranega regionalnega sodelovanja v tem delu Evrope. Prvotni zagon
sodelovanja je izhajal prav iz omenjene obuditve koncepta Srednje Evrope in njene
identitete, hkrati pa je poglobljeno sodelovanje na politični in gospodarski ravni dajalo
velike obete skupnim naporom k hitrejši tranziciji in vstopu v Evropsko unijo. Vendar so se
po prvih uspehih začele kazati tudi pomanjkljivosti tovrstnega sodelovanja. Med prvimi sta
bila cepitev Češke in Slovaške ter spogledovanje slovaške vlade z Mečiarjem na čelu z
Rusijo (Hagen, 2003). Med članicami združenja CEFTA oziroma takrat že kandidatkami
za vstop v EU se je kmalu pojavil tudi pomislek, da se bo njihova integracija v EU na
račun ostalih partneric upočasnila, v kolikor bi se Unija odločila za širitev v t.i. paketu.
Pomislek je izhajal predvsem iz jasnih sporočil institucij EU, da ni nujno, da bodo vse
države kandidatke istočasno postale tudi članice Unije. Pravzaprav so leta 1997 s
pristopnimi pogajanji začele le Slovenija, Češka, Madžarska, Poljska ter Ciper in Estonija
(t.i. Luksemburška skupina), Slovaška pa je skupaj z Romunijo, Bolgarijo, Malto, Latvijo in
Litvo s pogajanji za vstop pričela šele dve leti kasneje (t.i. Helsinška skupina).
Poleg Višegrajske skupine in združenja CEFTA so k stabilizaciji in integraciji držav
Vzhodne Srednje Evrope oziroma Srednje Evrope kot celote prispevale še druge,
prostorsko nekoliko širše zasnovane multilateralne regionalne povezave, kot so npr.
Srednjeevropska pobuda, Regionalno partnerstvo, Kvadrilaterala ali pa Weimarski
trikotnik.
Srednjeevropska pobuda (SEP) je nastala že leta 1989 (nekaj dni po padcu Berlinskega
zidu) in sicer kot prvi medvladni forum za politično, gospodarsko in kulturno sodelovanje v
Srednji Evropi. Sprva je bil njen glavni namen pomoč tranzicijskim državam Srednje
Evrope pri krepitvi njihovega medsebojnega sodelovanja in vključevanja v evropske
integracijske procese, zlasti v Evropsko unijo. SEP je nastala kot kvadrilaterala med Italijo,
Avstrijo, Madžarsko in nekdanjo Jugoslavijo, kmalu pa so se ji pridružile še
Češkoslovaška (1990), Poljska (1991), leta 1992 pa še Slovenija, Hrvaška in BiH ter
Češka in Slovaška (1993) kot samostojne države nekdanjih dveh članic. Obseg SEP je
kmalu prerasel meje Srednje Evrope, saj danes združuje že sedemnajst držav (Albanija,
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Avstrija, Belorusija, BiH, Bolgarija, Češka, Hrvaška, Italija, Madžarska, Makedonija,
Moldavija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Srbija in Črna gora, Ukrajina), zato se
je vloga SEP ustrezno spremenila (CEI, 2005; Ministrstvo…, 2005), njeno delovanje pa je
danes usmerjeno predvsem v države Vzhodne in Jugovzhodne Evrope, ki se soočajo s
specifičnimi, zlasti političnimi in varnostnimi problemi.
Regionalno partnerstvo je sodelovanje držav Višegrajske četverice, Slovenije in Avstrije
predvsem na ravni zunanjih ministrov, namenjeno "povečanju prepoznavnosti Srednje
Evrope v Evropski uniji, krepitvi srednjeevropske identitete oziroma učinkovitemu
sodelovanju med državami pri njihovem vključevanju v Evropsko unijo" (Udeležba…,
2003). Čeprav se zdi, da je tovrstna oblika sodelovanja s širitvijo Unije izgubila svoj
osnovni pomen, pa je v zadnjem obdobju vendarle moč zaslediti zametke ponovne
oživitve. Slednja se namreč nakazuje v obliki usklajevanj predsednikov vlad in zunanjih
ministrov držav članic (t.i. format V4+2) glede ključnih vprašanj prihodnosti Evropske
unije, kot so prihodnost Evropske ustavne pogodbe, nadaljnje širitve ali pa pogajanja o
naslednji finančni perspektivi (Kabinet…, 2005).
Kvadrilaterala je leta 1996 nastala kot tristransko sodelovanje med Slovenijo, Italijo in
Madžarsko, leta 2000 pa se ji je pridružila še Hrvaška. Politični namen kvadrilaterale je
"aktivna podpora njenih članic pri evroatlantskih integracijah", torej pri vstopanju v EU in
zvezo NATO. Gre predvsem za projektno naravnano sodelovanje na področju obrambe
(Ministrstvo…, 2005). Podobna oblika strateškega sodelovanja je t.i. Weimarski trikotnik,
ustanovljen leta 1991 z namenom krepitve političnega in varnostnega sodelovanja med
Francijo, Nemčijo in Poljsko.
Vzrokov za nastanek prvih oblik regionalnega sodelovanja srednjeevropskih držav z obeh
strani nekdanje Železne zavese je več, vendar jih lahko strnemo v tri osnovne skupine:

•

Prvič, v obdobju negotovosti glede prihodnosti območja nekdanjega Vzhodnega bloka
se je z regionalnim povezovanjem želelo ohraniti mir in stabilnost v regiji ter vzpostaviti
vse potrebno za čimprejšnji začetek pospešenega sodelovanja in integracije. Slednje
je bilo v interesu vseh članic;

•

Drugič, države nekdanje Vzhodne Evrope so v tovrstnem sodelovanju s sosednjimi
Avstrijo, Nemčijo in Italijo videle dodatno pomoč in vzvod za čimprejšnje vključevanje v
t.i. evroatlantske integracije;

•

Tretjič, omenjene tri države Evropske unije so poleg zagotovitve stabilnosti ob svojih
vzhodnih mejah želele tudi povečati svoj gospodarski in politični vpliv v prostoru
Srednje (in kasneje tudi Jugovzhodne) Evrope.
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Petnajst let po padcu Berlinskega zidu lahko ugotovimo, da omenjene regionalne
povezave iz različnih razlogov vendarle niso bile izkoriščene v polni meri. Bodisi zato, ker
je bila osrednja pozornost držav Vzhodne Srednje Evrope kmalu močno usmerjena v
čimprejšnji zaključek pogajanj za vstop v EU in NATO, bodisi zato, ker so se prostorsko
vse bolj širile, s čimer so počasi izgubljale svoj osnovni namen.
Ne glede na navedene pomanjkljivosti so omenjene oblike sodelovanja, zlasti pa začetek
pogajanj za vstop v Evropsko unijo in zvezo NATO, močno pospešile proces ekonomske,
socialne in politične tranzicije držav Vzhodne Srednje Evrope in posledično v tem delu
Evrope dovedle do prevlade elementa kohezije nad elementom konflikta. Omenjene
države so se pričele razvojno hitro približevati razvitejšemu Zahodu, katerega del so v
preteklosti že bile. Podobno pot sta ubrali tudi Bolgarija in Romunija, ki pa danes, za
razliko od prej omenjenih držav, še nista polnopravni članici Evropske unije.
Prav nasprotno je razvoj držav Jugovzhodne Evrope (z izjemo Bolgarije in Romunije) šel v
popolnoma drugo smer, saj je v devetdesetih letih v njih prevladal element konflikta nad
elementom kohezije. Vojne na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter nestabilnost političnih
in gospodarskih sistemov Srbije in Črne gore, Makedonije in Albanije so vzrok, da ta del
Evrope še vedno povezujemo z izrazom "nemirni Balkan".
Skladno z navedenim si upamo trditi, da v začetku tretjega tisočletja Vmesna Evropa po
Tunjićevi opredelitvi vsaj v geopolitičnem smislu ne obstaja več. S širitvijo Evropske unije
in zveze NATO sta v začetku novega tisočletja na njenem ozemlju nastali dve novi, med
sabo močno različni regiji, na kateri med drugimi nakazujeta tudi Gosar (1996, 2001) in
Bufon (2004).

Prvo, ki (poleg Finske in Grčije) vključuje osem novih držav članic

Evropske unije (Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska in Slovenija)
ter bodoči članici Bolgarijo in Romunijo, lahko označimo kot območje uspešne
geopolitične re-orientacije oziroma politične, gospodarske in socialne tranzicije. Države
omenjene regije lahko označimo tudi kot "zmagovalke tranzicije".
Druga regija je območje, ki jo označujejo nestabilnost, narodnostna, kulturna, verska,
socialna in politična fragmentacija ter prevlada divergence nad konvergenco. Države tega
območja so se v devetdesetih letih prejšnjega stoletja soočile s prisotnostjo krvavih vojn
(Hrvaška, BiH, Srbija in Črna gora), ali pa "le" dolgotrajnih etnično pogojenih nemirov ter
vsesplošne socialne in gospodarske stagnacije (Makedonija, Albanija). Tu lahko govorimo
o t.i. pasu črepinj (Bufon, 2004, str. 102), preostanku "prave Vmesne Evrope", v kateri je
proces tranzicije pravzaprav šele na začetku. Države te regije lahko sicer označimo tudi
kot "poraženke tranzicije", čeprav je npr. Hrvaška v zadnjem obdobju vsesplošno močno
napredovala.
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Izhajajoč iz leta 1991 zastavljene Cohenove geopolitične vizije prostora Vzhodne Evrope
lahko ugotovimo, da sta se v tem vmesnem prostoru realizirala oba razvojna scenarija t.i.
mostiščnih območij – tako pozitivni kot negativni. Prvi v severnem delu (Vzhodna Srednja
Evropa), ki mu je nekoliko več razvojnih možnosti podal tudi Cohen, drugi v južnem delu,
pri čemer je treba iz tega območja posebej izdvojiti Bolgarijo in Romunijo.
Nič čudnega, da so se v geografskih in političnih krogih tekom devetdesetih let pojavile
nove regionalizacije nekdanje Vzhodne Evrope, med katerimi se je najbolj uveljavila
delitev na Vzhodno Srednjo Evropo (kot vzhodni del Srednje Evrope), baltske države, na
Vzhodno ter na Jugovzhodno Evropo. Znotraj slednje se je predvsem v mednarodni
politiki kot samostojna regija uveljavil tudi t.i. Zahodni Balkan, območje držav bivše SFRJ
(brez Slovenije) in Albanije, s katerim se označuje zgoraj navedeni zadnji ostanek pasu
črepinj v Evropi .
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2.3.2. Etnična pestrost srednjeevropskega prostora
Kljub intenzivnemu političnemu sodelovanju držav Srednje Evrope se med njimi občasno
pojavljajo odmevnejša nesoglasja, ki se največkrat nanašajo na problem narodnih
manjšin. Slednji izhaja iz dejstva, da je ta del Evrope v preteklosti pripadal že
omenjenemu pasu črepinj, torej območju večstoletne politične nestabilnosti, kar je imelo
za posledico močno pomešanost etničnih skupin. Obe svetovni vojni sta namreč botrovali
številnim spremembam državnih meja in velikim migracijam prebivalstva v osrednjem delu
stare celine. Kljub temu, da so bile nacionalne meje razglašene kot glavno merilo ureditve
politične karte sveta po drugi svetovni vojni, je območje med Baltikom in Črnim morjem do
danes ostalo eno najbolj tipičnih območij nacionalno-etnične mešanosti prebivalstva. Na
območju nekdanjih polietničnih imperijev je namreč nastala vrsta manjših, največkrat
polietničnih držav (Tunjić, 2002, str. 296).
Če se osredotočimo zgolj na Srednjo Evropo kot del omenjenega prostora, kaj hitro
ugotovimo, da je nacionalno-etnična mešanost tod bistveno manjša kot to velja za
območje Jugovzhodne Evrope (zlasti Zahodnega Balkana). O tem jasno priča Foucherova
karta teritorialne razporeditve narodnih manjšin Srednje in Jugovzhodne Evrope.
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Med vzroki za manjšo etnično mešanost srednjeevropskega prostora so zlasti množične
migracije narodov po drugi svetovni vojni, ki so bile tod najmočnejše; samo iz Poljske je
bilo v povojnem obdobju v Nemčijo preseljenih okrog 10 milijonov Nemcev, iz Češke
nadaljnjih 2,9 milijona (večinoma Sudetski Nemci), na Češko je bilo preseljenih 1,9
milijona Slovakov, izmenjava prebivalstva je potekala tudi med današnjo Slovaško in
Madžarsko. Med vzroki za takšne migracije je bila predvsem težnja po etnični konsolidaciji
držav, s čimer bi se izognili nadaljnjim etničnim konfliktom v tem delu Evrope (Foucher,
1993; Tunjić, 2002). Deleži prebivalstva narodnih manjšin tako danes ne presegajo 15%
prebivalstva posamezne srednjeevropske države (Bufon, 2004), pri čemer so manjšine
največkrat zgoščene v njihovih obmejnih območjih.
Ko govorimo o manjšinah, je pomemben podatek njihova zgoščenost. Manjšine, zgoščene
na določenem območju namreč praviloma lažje uveljavljajo svoje zahteve po večji
avtonomiji kot tiste, ki so disperzno razporejene po državi gostiteljici.
Tabela 2: Delež večinskega naroda v državah Srednje, Jugovzhodne Evrope in baltskih republikah
Regija

Delež
večinskega
naroda

Srednja Evropa
Poljska
Madžarska
Češka republika
Avstrija
Nemčija
Slovenija
Slovaška
Švica*
Liechtenstein

Baltske republike
98%
98%
94%
92%
91%
88%
86%
64%
62%

Litva
Estonija
Latvija

81%
62%
54%

Jugovzhodna Evropa
Albanija
Romunija
Bolgarija
Hrvaška
Makedonija
Srbija in Črna gora
BiH**

98%
89%
86%
78%
66%
62%
49%

Vir: Natek, Natek, 2000; Opomba: *nemško govoreče prebivalstvo, **Bošnjaki.

V prostoru Vzhodne Srednje Evrope sta najbolj znani dve območji koncentracije narodnih
manjšin: madžarska manjšina na južnem Slovaškem in preostanek nemške manjšine v
čeških Sudetih. Prva na zaokroženem območju južne Slovaške predstavlja celo večino,
zato je v začetku devetdesetih let prišlo med njo in Bratislavo do spora zaradi teženj
manjšine po delni avtonomiji (The States…, 1999). Vprašanje sudetskih Nemcev izhaja
predvsem iz povojnega obdobja, ko so bili slednji zaradi (domnevne) kolaboracije z nacisti
s t.i. Beneševimi dekreti razlaščeni in prisiljeni migrirati v sosednjo Nemčijo. Omenjeno
vprašanje je postalo zopet aktualno ob zaključku pogajanja Češke za vstop v EU, ko je
vprašanje Beneševih dekretov ponovno odprla Avstrija, njej pa se je kmalu pridružila še
Madžarska, kar je povzročilo celo začasen razkol v Višegrajski četverici.
Narodne manjšine posebej izpostavljamo zato, ker lahko zaradi poznavanja jezika, kulture
oziroma političnih vezi nasploh v veliki meri odigrajo svojo "naravno" vlogo pospeševalcev
27

MED GEOPOLITIČNO RE-ORIENTACIJO IN MEDNARODNO INTEGRACIJO

kulturnega in gospodarskega sodelovanja med sosednjimi državami (Bufon, 2003), zlasti
na obmejnih območjih. Čeprav paradoksalno, pa lahko v določenih primerih prav
narodnostne manjšine, zaradi strahu večinskega prebivalstva po avtonomističnih ali celo
odcepitvenih težnjah, pomenijo pomembno oviro pri formiranju tesnejših oblik čezmejnega
povezovanja. Lep primer je do nedavnega bila madžarska manjšina na Slovaškem
(Ludvig, 2002).
Etnična pestrost srednjeevropskega prostora je povezana tudi s starostjo državnih meja v
tem prostoru. Meje med državami Srednje Evrope so po nastanku mlade, večina jih je bila
uveljavljenih šele po koncu prve svetovne vojne, nekaj pa po koncu druge (zahodna
slovenska meja, meja med Poljsko in Nemčijo, poljsko-ukrajinska ter slovaško-ukrajinska
meja, meja med Poljsko in Kaliningradom) ali pa je bil njihov status spremenjen v
devetdesetih letih prejšnjega stoletja (meja med Češko in Slovaško ter Slovenijo in
Hrvaško). Izjema so le zahodne in jugozahodne meje Srednje Evrope, torej zahodna in
južna nemška meja ter meje Švice, ki so bile formirane že pred začetkom 20. stoletja.
Izkušnje kažejo, da imajo največje možnosti čezmejnega sodelovanja in integracije prav
tista obmejna območja, ki so v ne preveč oddaljeni preteklosti pri politični delitvi ozemlja
doživljala največje travme (Bufon, 1992; Bufon, 2001). O čezmejnem sodelovanju v tem
delu Evrope bo govora v petem poglavju.

2.3.3. Geopolitična re-orientacija in Srednja Evropa danes
V želji po trajni varnosti in stabilnosti v Evropi je bila nejasna prihodnost prostora t.i.
Vmesne Evrope že v drugi polovici devetdesetih let delno zapolnjena z odločitvijo o dvojni
širitvi; širitvi zveze NATO kot varnostno-političnega zavezništva in Evropske unije kot
gospodarske integracije, ki si dandanes močno prizadeva postati tudi politična integracija.
Varnost in stabilnost v današnji Evropi je namreč neposredno odvisna od integracijskih
procesov in sicer ne le na institucionalni ravni temveč tudi v obliki večje gospodarske
soodvisnosti ter intenzivnejših družbenih interakcij (Hyde-Price, 2000, str.18).
Ni namen tega dela razpravljati o motivih, vzrokih in posledicah obeh širitev, vendar pa je
pomembno dodati, da sta bili obe širitvi v interesu tedanjih članic obeh integracij, zlasti
velik interes pa je bil izkazan s strani držav kandidatk. Širitev zveze NATO leta 1999 je
bila tako zgodovinska, saj je z vključitvijo Poljske, Češke in Madžarske prvič segla preko
nekdanje Železne zavese. Naslednja širitev zveze NATO leta 2004 je šla še korak dlje; z
vključitvijo Slovenije in Slovaške ter Estonije, Latvije, Litve, Romunije in Bolgarije zveza ne
obsega le skoraj celotne Evrope, temveč prvič v zgodovini neposredno meji tudi na
Rusijo. Ob tem je treba vsekakor dodati, da se je zveza NATO v devetdesetih letih tudi
preoblikovala v vsebinsko širše zastavljeno organizacijo, namenjeno zagotavljanju miru in
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stabilnosti (kar se je dokazalo npr. v kriznih razmerah v BiH in na Kosovu). O slednjem
nenazadnje pričata tudi leta 1994 ustanovljeno Partnerstvo za mir v Evropi, ki je leta 2001
združevalo 27 evropskih držav, ter formiranje novih struktur za sodelovanje z Rusijo ter
Ukrajino (NATO Handbook, 2001).
Evropski svet je na svojem vrhu v Koebenhavnu 13. decembra 2002 sprejel sklep, na
osnovi katerega so Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška, Slovenija ter Estonija, Latvija,
Litva, Ciper in Malta s 1. majem 2004 postale polnopravne članice Evropske unije. Med
kandidatkami članici nista postali le Romunija in Bolgarija, ki naj bi ta cilj dosegli leta 2007.
Status kandidatk sta v letu 2004 pridobili tudi Turčija in Hrvaška, ki pa s pogajanji,
predvsem zaradi naraščajočih teženj prebivalstva Unije po utrditvi notranje integracije po
nedavni širitvi, še nista pričeli.
Širitev zveze NATO in Evropske unije sta končni dokaz geopolitične re-orientacije držav
Vzhodne Srednje Evrope. Geopolitično re-orientacijo pri tem pojmujemo kot prehod iz
enega vplivnega območja v drugega oziroma iz ene geopolitične regije v drugo. Za
pojasnitev in potrditev omenjene trditve je seveda potrebno nekaj osnovnih zgodovinskih
in teoretičnih pojasnil.
Ozemlja držav Vzhodne Srednje Evrope so namreč v obdobju pred prvo svetovno vojno
kot del Avstro-Ogrske in Nemškega cesarstva pripadale najrazvitejšemu delu Evrope.
Izjema je bil le vzhodni del današnje Poljske, ki je bil pod oblastjo Ruskega cesarstva.
Razpad omenjenih cesarstev po prvi svetovni vojni stanja ni bistveno spremenil. Območje
današnje Vzhodne Srednje Evrope je vključno z vzhodnim delom Poljske predstavljalo
nekakšno prehodno območje, del Vmesne Evrope, ki pa je vendarle bilo politično in
gospodarsko usmerjeno proti zahodu. Izjema je le območje današnje Slovenije, ki je po
prvi svetovni vojni doživelo znatno geopolitično re-orientacijo in sicer z zahoda na
jugovzhod. S padcem Avstro-Ogrske se je namreč njen center moči prestavil z Dunaja v
Beograd kot središče Kraljevine Jugoslavije.
Kot je bilo že omenjeno, so geopolitične spremembe po drugi svetovni vojni vodile v
razdelitev Srednje Evrope. Njen zahodni del je v času blokovske razdelitve ostal del
Zahoda, za vzhodni del pa je povojno obdobje pomenilo občutno geopolitično reorientacijo. Slednja namreč, po Cohenu, ni pomenila zgolj prehoda pod okrilje drugega
centra moči (Moskva), temveč tudi druge geostrateške regije – Evrazijske kontinentalne
sfere pod nadzorom Sovjetske zveze (Taylor, Flint, 2000, str. 60). Po Cohenu je namreč
svetovni geopolitični sistem razdeljen v geostrateške regije (sfere). Slednje lahko vidimo
kot "izraz medsebojnih odnosov velikih delov sveta do lokacije, premikov, trgovskih smeri
ter ideoloških in kulturnih vezi" (Koter, Suliborski, 1994, str. 12). Geostrateške regije, ki
morajo biti dovolj velike, da so sposobne tako globalnega kot regionalnega vpliva, se
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nadalje delijo v geopolitične regije, ki jih označujejo skupne zgodovinske in kulturne
značilnosti ter politične, ekonomske in vojaške aktivnosti, nadzorovane s strani globalnih
in regionalnih centrov moči (Cohen, 1991).
V začetku devetdesetih let je Cohen tako identificiral dve geostrateški regiji: maritimno
regijo (nadzorovano s strani Zahoda) in evrazijsko kontinentalno regijo (nadzorovano s
strani Vzhoda oz. Sovjetske zveze). Prvo označuje specializirana trgovina, druga naj bi
bila trgovinsko orientirana sama vase. Maritimna geostrateška regija je nadalje razdeljena
v pet geopolitičnih regij, med katerimi je tudi t.i. Maritimna Evropa z Magrebom. Evrazijska
kontinentalna regija je nekoliko manjša in je razdeljena le v dve geopolitični regiji – t.i.
Osrčje (Sovjetska zveza) in Vzhodno Azijo (Kitajska, Severna Koreja, Vietnam in
Kambodža) (ibid.).
Konec osemdesetih let je, kot smo že omenili, med obema geostrateškima regijama
začela nastajati nova, t.i. mostiščna regija, z lastnostmi stika/prehoda med obema
geostrateškima regijama. Po Cohenu gre za območje Srednje in Vzhodne Evrope kot
nekdanji del Evrazijske kontinentalne regije (Cohen, 1991, str. 554).
Na novo osamosvojene in novonastale države Vzhodne Srednje Evrope so se torej kot
del omenjene mostiščne regije s simboličnim padcem Berlinskega zidu konec
osemdesetih let prejšnjega stoletja osamosvojile geostrateške in geopolitične nadvlade
Moskve in po desetletju in pol tranzicije uspele postati del nove geopolitične regije –
Evropske unije s sedežem v Bruslju, ki v dobi multipolarne delitve sveta vse bolj dobiva
tudi obrise geostrateške regije. Omenjena re-orientacija iz ene regije v drugo je bila
namreč eden od poglavitnih ciljev novoosamosvojenih držav v začetku devetdesetih let.
Ko govorimo o geopolitični re-orientaciji območja Vzhodne Srednje Evrope ima pri tem
nekoliko specifičen položaj Slovenija. Slednja je namreč edini del Vzhodne Srednje
Evrope, katerega center moči v obdobju hladne vojne ni bil Moskva, temveč Beograd.
Slovenija je bila kot integralni del SFRJ kljub socialističnemu režimu eno redkih nevtralnih
in geopolitično neuvrščenih območij v Evropi. Za razliko od ostalih delov Vzhodne Srednje
Evrope, ki so leta 2004 z vstopom v Evropsko unijo dokončno uspeli z geopolitično reorientacijo v smeri Moskva Ö Bruselj, je Slovenija z osamosvojitvijo in kasnejšim s
članstvom v EU uspela s svojo geopolitično re-orientacijo v smeri Beograd Ö Bruselj.
Čeprav je do omenjene geopolitične re-orientacije v tem delu sveta prišlo na zelo miren
način, pa velja poudariti, da povsod vendarle ni bila izvajana premočrtno. S tem mislimo
predvsem na primer Slovaške, ki se je po obdobju osamosvojitve z obdobjem Mečiarjeve
vlade sredi devetdesetih let pričela ponovno spogledovati z vzhodom oziroma z Rusijo
(Hagen, 2003), kar je naletelo na precej neugodne reakcije zahodnih držav. Jasna
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usmeritev Slovaške na zahod (NATO, EU) je tako prišla nekaj let kasneje, z novo vlado
predsednika Dzurinde.
Ne glede na navedeno je vsem državam Vzhodne Evrope skupno, da so svojo
vsestransko uspešno re-orientacijo nenazadnje dosegle tudi v okviru ponovne obuditve
geopolitičnega koncepta Srednje Evrope, čeprav je slednji imel večji pomen v času
osamosvajanja omenjenih držav kot pri njihovem vključevanju v Evropsko unijo.

Z vidika klasične geopolitike širitev Evropske unije in zveze NATO pravzaprav pomeni
zaton koncepta Srednje Evrope kot strateško prehodnega območja med maritimnim in
kontinentalnim delom Evrope oziroma koncepta, s pomočjo katerega so prebivalci
Vzhodne Srednje Evrope lažje in učinkoviteje prekinili z zgodovino totalitarnih
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socialističnih režimov in ponovno postali enakopravni del demokratičnega in gospodarsko
naprednejšega dela Evrope, katerega del so nekdaj že bili. Leto 2004 je tako končno
prineslo popolno re-integracijo prostora Srednje Evrope in zlitje tudi njenega vzhodnega
dela v Evropsko unijo. Ideje Kundere in njegovih somišljenikov so tako končno
uresničene.
Nekaj več kot leto po zgodovinski širitvi Evropske unije ugotavljamo, da je pojem Srednje
Evrope tudi v mednarodnih odnosih in v javnosti zopet utonil v pozabo. Namen tega
"geopolitičnega koncepta" je bil namreč uspešno dosežen. Srednje Evrope kot
geopolitične regije torej ni več, gre le za integralni del razširjene Evropske unije.
Čeprav zgodovinske povezave ter naravnogeografske, kulturne, socialne in druge
posebnosti, ki območje Srednje Evrope ločijo od ostalih delov Evrope, seveda še vedno
ostajajo, pa je danes, ko so vse države Srednje Evrope polnopravne članice Evropske
unije, vendarle mogoče ugotoviti nekatere bistvene razlike med državami Vzhodne in
Zahodne Srednje Evrope. Pri tem ne mislimo le na različno raven socialno-ekonomskega
razvoja, temveč tudi nekatere posebnosti, ki nenazadnje izvirajo tudi iz skoraj
polstoletnega bivanja na obeh straneh Železne zavese. Med slednjimi naj omenimo
vprašanje regionalne identitete, vezane na razmerje demos–etnos (Bufon, 2004, str. 105)
in z njo povezane državniške tradicije. Zahodni del srednjeevropskega prostora se je
namreč vse od konca druge svetovne vojne razvijal v smeri pluralizacije družbe ter
posledične decentralizacije in večje učinkovitosti upravljanja. To je vodilo v smer
postopnega prenosa določenih pristojnosti tako na nadnacionalno raven (EU) kot na
regionalno in lokalno. Slednje je imelo za posledico zmanjševanje t.i. demokratičnega
deficita, torej v krepitev lokalne in regionalne uprave (glej poglavje 3.3.). Načelo
demokratičnosti (demos) je tako postopoma "nadvladalo" interese nacionalne ravni
(etnos).
Na drugi strani, kot ugotavlja Bufon (2004, str. 106), so države Vzhodne Srednje Evrope
po letu 1989 z osamosvojitvijo nadaljevale s procesom kulturnega nacionalizma,
prekinjenega z nastankom hladne vojne. Na tem območju je zato "odnos med kulturno
(nacija) in funkcijsko (država) dimenzijo dodatno okrepljen" in močnejši, kot to velja za
ostale evropske države. V nasprotju z zahodnim delom Srednje Evrope državni oz.
nacionalni interes (etnos) nadvladuje interes posameznih prebivalstvenih skupin (demos).
Iz tega razloga je lažje razumeti, zakaj so države Vzhodne Srednje Evrope kljub relativno
uspešno izvedenim reformam in prevzemanju praks zahodnega sveta, še vedno dokaj
centralizirane (več o tem v poglavju 4.2.). Slednje je na nek način razumljivo, saj sta
državniška tradicija in demokratični način odločanja v tem delu Evrope še mlada,
nacionalni interesi obravnavanih držav pa so bili primarno usmerjeni v čimprejšnje
članstvo v Evropski uniji in zvezi NATO. Sedaj, ko so ti interesi doseženi, lahko
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pričakujemo intenzivnejše uveljavljanje načela demokratičnosti oziroma zmanjševanja t.i.
demokratičnega deficita po vzoru starih članic Evropske unije.
Države Vzhodne Srednje Evrope se danes soočajo z novimi izzivi, povezanimi predvsem
z

notranjo

konsolidacijo

oziroma

vertikalno

integracijo

regije,

pospeševanjem

gospodarskega razvoja ter posledično aktivno vključitvijo njenega prebivalstva v
mednarodne gospodarske in politične tokove. Ob tem stare vezi sodelovanja vseeno
ostajajo, saj se zlasti nove srednjeevropske države članice Evropske unije v procesu
odločanja v EU vse pogosteje predhodno usklajujejo in tvorijo skupna zavezništva.
Slednje še posebej velja za Višegrajsko četverico, okrepljeno pa je tudi njihovo
povezovanje s Slovenijo, Avstrijo in Nemčijo, kar terja tudi nove načine sodelovanja, tako
na nadnacionalni, nacionalni kot subnacionalni ravni.
Omenjene razlike med državami vzhodnega in zahodnega dela Srednje Evrope ter novi
procesi znotraj in med državami Vzhodne Srednje Evrope so tako dodatni argument za
odločitev, da se v tem magistrskem delu posebej posvetimo nekaterim pomembnim
strukturnim in politično-geografskim spremembam prav v vzhodnem delu Srednje Evrope.
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3. NEKATERI VIDIKI PROCESA EVROPSKE INTEGRACIJE V LUČI ŠIRITVE
EVROPSKE UNIJE V PROSTOR VZHODNE SREDNJE EVROPE
Širitev Evropske unije je le del procesa integracije evropske celine. Večini mnogo manj
opazni pa so ostali procesi, katerih namen je poglabljanje odnosov znotraj Unije ter
krepitev njene konkurenčnosti na globalnem trgu. Prav tako se poglabljanje odnosov ne
vrši zgolj na nacionalni ravni, temveč tudi na subnacionalni ravni. V omenjene procese so
se z vključevanjem v Evropsko unijo postopoma vključevale tudi današnje nove
srednjeevropske države članice. Bistvo tega poglavja je torej predstaviti omenjene
procese evropske integracije, saj je bilo prevzemanje le-teh neizogibno, v kolikor so
države Vzhodne Srednje Evrope želele ponovno integracijo Srednje Evrope oziroma
postati del Evropske unije.
Zgodovino Zahodne Evrope vse od petdesetih let prejšnjega stoletja označuje proces
neprestanega poglabljanja sodelovanja in širitve vse bolj homogeniziranega političnoekonomskega prostora. Na ruševinah povojne Evrope se je namreč utrdilo spoznanje, da
je trajnejšo politično in gospodarsko stabilnost starega kontinenta mogoče doseči le z
integracijo oziroma težnjo po politični in ekonomski enotnosti evropskega prostora.
Ko govorimo o integracijskih procesih je treba podrobneje opredeliti termin integracije. V
strokovnih krogih za integracijo oziroma t.i. teorijo integracije ni enotne definicije. Vsi
poizkusi izhajajo iz dejstva, da se integracija nanaša na "združevanje različnih delov v
neko novo celoto z lastno, notranjo razvojno dinamiko" (Arah, 1995, str. 20). Pravzaprav
se pojem integracije opredeljuje tako z vidika političnih kot tudi ekonomskih odnosov.
Različni pristopi politične teorije integracije se osredotočajo zlasti na razmerje med
skupnostjo in kohezivnostjo posameznikov ter političnih enot. Integriranje namreč poteka
tako na nacionalnem nivoju, z integriranjem odnosov znotraj državnih meja, kot tudi na
meddržavnem, ko se z integriranjem na ekonomskem, političnem in kulturnem področju
povezuje več držav. E. Haas, najvidnejši predstavnik neofunkcionalizma kot enega
modernejših pristopov v politični teoriji integracij, s politično integracijo razume "proces, v
katerem politični dejavniki v posameznih nacionalnih okoljih na podlagi spremenjenega
občutka

pripadnosti

usmerjajo

pričakovanja

in

politične

aktivnosti

k

novemu

(nadnacionalnemu) centru, ki uveljavlja pristojnost odločanja nad obstoječimi nacionalnimi
centri. Končni rezultat je nova politična skupnost" (ibid., str. 29).
Liberalno ekonomski teoretiki pa pojem integracije razumejo v smislu enotnosti trga,
znotraj katerega ni ovir za pretok blaga, kapitala, storitev in ljudi. Pri tem seveda
razlikujejo več stopenj integracijskega procesa, odvisno od stopnje odprtosti trga in
medsebojne odvisnosti; od območja proste trgovine, v okviru katerega se odpravljajo
carinske in količinske omejitve med članicami integracije (pri čemer slednje ohranjajo
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samostojne carinske politike do tretjih držav), preko carinske unije, formiranja skupnega
trga pa vse do ekonomske integracije, za katero je značilna skupna monetarna, socialna
ter fiskalna politika in ki terja ustanovitev nadnacionalnih organov s pripadajočimi na
nadnacionalno raven prenešenimi pristojnostmi (ibid, str. 22; Moussis, 1999, str. 29-30).
Ob tem je treba poudariti, da različna območja sveta niso enako sposobna integracijskih
procesov. V praksi se je namreč pokazalo, da je predpogoj zanje razmeroma visoka
stopnja ekonomskega razvoja vpletenih območij oziroma držav, pluralistična politična in
socialna struktura ter določena razvitost administracije (Benko, 1997).
Iz navedenega sledi, da trajna ekonomska integracija brez vsaj delne politične integracije
ni možna oziroma sta obe obliki integracije med seboj prepleteni in soodvisni. V splošnem
je tako stopnja integracije tem višja, čim večji je obseg področij, na katerih se uveljavljajo
skupni sistemi. Hkrati lahko ugotovimo, da vzrok za integracijo določenih subjektov izhaja
iz težnje po kreiranju varnejšega, stabilnejšega in razvojno ugodnejšega okolja. V
sodobnem svetu se namreč že od konca druge svetovne vojne naprej pojavlja vse več
procesov in problemov kontinentalnih ali celo globalnih razsežnosti (zagotavljanje miru,
internacionalizacija proizvodnje, onesnaževanje okolja, nadzor nad jedrsko energijo ipd.).
Kaj kmalu je zraslo spoznanje, da se država kot temeljni subjekt mednarodnih odnosov
tako operativno kot stroškovno s tovrstnimi problemi učinkovito ne more spoprijeti sama in
da jih je mogoče reševati le z intenzivnim in usklajenim mednarodnim sodelovanjem.
Koncem druge svetovne vojne se je v zahodnoevropskih državah vzpostavila t.i.
Keynesova razvojna paradigma oziroma težnja po polnem zaposlovanju prebivalstva in
uveljavljanju države blaginje. Zahodna Evropa je na ta način vse do sedemdesetih let
prejšnjega stoletja s fordističnim modelom razvoja in postopno internacionalizacijo
kapitala ter delovne sile (sicer z manjšimi razlikami med državami) ob močni vlogi
državnih institucij uspela vzdrževati stalno gospodarsko rast in nizko raven brezposelnosti
(Hudson, Williams, 1999, str. 2). Težnje po večji ekonomski in socialni konvergenci, ki so
bile najbolj izrazite v skandinavskih državah ter državah ustanoviteljicah EGS, so v
sedemdesetih letih padle v obdobje globoke recesije. Vzrok zanjo je moč najti v
sočasnosti krize fordističnega načina proizvodnje ter dveh naftnih kriz v letih 1973-74 ter
1979-80 (Hudson, 1999, str. 31). Izhod iz recesije so zahodnoevropske države dosegle
šele v začetku osemdesetih let, ko so bile primorane preiti na neo-liberalno ekonomsko
politiko. Posledica uveljavljanja neo-liberalizma je bil naraščajoč pritisk vse intenzivnejših
globalizacijskih procesov, vdora tuje konkurence in naraščajoče mobilnosti kapitala, kar je
imelo za posledico naraščanje brezposelnosti. Ob naraščajočem staranju prebivalstva in
atomizaciji družine se je dotedanja nacionalno vodena država blaginje znašla v močnih
težavah, saj ni zmogla preprečevati naraščajočih socialnih in regionalnih razlik (Hudson,
Williams, 1999, str. 10). Navedene politične in gospodarske razmere v zahodnoevropskih
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državah so ustvarile dobro osnovo za poglabljanje integracijskih procesov na stari celini
ter posledično kasnejšo ustanovitev Evropske unije.
Povodov za nastanek in razvoj evropskih integracijskih procesov v drugi polovici 20.
stoletja je torej več, izhajajo pa predvsem iz naslednjih vzgibov (Hooghe, Marks, 2001, str.
69):

•

geopolitični vzgibi - namera po zagotovitvi trajnega miru v Evropi (nadzor nad
Nemčijo), po politični konsolidaciji zahodnoevropskih držav v času hladne vojne v
strahu pred t.i. "sovjetsko nevarnostjo", nekoliko kasneje tudi želja po združitvi Nemčije
ter težnja Unije postati svetovna velesila;

•

ekonomski vzgibi - prednosti sprostitve tržnih ovir, ponoven vzpon evropskega
gospodarstva

v

začetku

osemdesetih

let,

reakcija

na

zaton

nacionalnega

Keynesianstva oziroma vključevanje v vse intenzivnejše globalizacijske procese;

•

družbeno-kulturni vzgibi - poglobljeno sodelovanje med prebivalci združene Evrope.

Kronološki razvoj evropskih integracijskih procesov je podrobneje opisan že v poglavju
2.2.1., zato želimo na tem mestu izpostaviti predvsem današnje stanje integracije.
Evropska unija je postala največje in poleg ZDA eno najbolj konkurenčnih tržišč na svetu.
Države članice EU namreč ustvarijajo kar 19% svetovnega izvoza in uvoza (European
Commission, 2005). Ne glede na navedeno so si države članice na vrhu Evropskega
sveta marca 2000 v Lizboni zadale cilj, da Evropska unija do leta 2010 postane ne le
največje temveč tudi "najbolj konkurenčno in dinamično, na znanju temelječe gospodarsko
območje na svetu, sposobno vzdrževati gospodarsko rast z ustvarjanjem novih in boljših
delovnih mest ter večjo socialno kohezijo" (Presidency…, 2000). Takšen sicer zelo
optimistični cilj izhaja predvsem iz dejstva, da se je Unija koncem prejšnjega stoletja
začela soočati z velikimi spremembami na svetovnem trgu, izhajajočimi iz procesov
globalizacije in izzivov nove, na znanju temelječe ekonomije. Slednja namreč zahteva vse
več vlaganj v napredne tehnologije, torej v raziskave in razvoj, pri čemer pa države EU v
primerjavi s konkurenčnimi Združenimi državami Amerike vse bolj zaostajajo. Za dosego
navedenega cilja je bila oblikovana t.i. Lizbonska strategija, v okviru katere si Unija
prizadeva:
•

z izboljšanjem politik na področju informacijske družbe, raziskav in razvoja, s
pospešitvijo strukturnih reform na področjih konkurence in inovacij ter z dokončanjem
notranjega trga omogočiti tranzicijo v na znanje temelječe gospodarstvo in družbo;

•

modernizirati evropski socialni model, investirati v ljudi in spopasti se s socialno
izključenostjo;
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•

s primerno makroekonomsko politiko vzdrževati zdravo gospodarstvo in njegovo
ugodno rast.

Strategija je torej usmerjena v izboljšanje razmer na področju zaposlovanja in krepitev
regionalne kohezije (ibid.). Prav kohezivnost evropskega prostora je še vedno ena izmed
šibkih strani notranjega trga EU. Merjeno v BDP na prebivalca (PPS) je v letu 2002
Luksemburg kot najbogatejša članica Unije dosegel 212,7% povprečja EU25, medtem ko
je najrevnejša med starimi članicami (Portugalska) uspela doseči le 76,7%. V kolikor v
primerjavo vključimo še nove države članice, ki so istega leta skupaj dosegale med 82,9%
(Ciper) in 39% (Latvija), pridemo do izrazite polarizacije razširjene Evropske unije na
"stare" in "nove" članice (Eurostat news Release, 2005). Še veliko večje kot na nacionalni
ravni so razlike na regionalni ravni, vendar se konvergenca na obeh ravneh s pomočjo
kohezijske politike Unije počasi vendarle uveljavlja.

3.1. HORIZONTALNA IN VERTIKALNA INTEGRACIJA EVROPSKEGA PROSTORA
Ob površni analizi evropskih integracijskih procesov ločimo pravzaprav dve obliki
integracije: poglabljanje notranjih odnosov oziroma vertikalno integracijo ter širitev kot
horizontalno obliko integracije. Obe obliki integracije izhajata iz političnih in ekonomskih
razlogov in sta med seboj tesno povezani.
Vse do leta 1973 je bilo za države ustanoviteljice današnje Evropske unije značilno
poglabljanje notranjih odnosov ter postopno prenašanje pristojnosti na novoustanovljene
nadnacionalne institucije (Evropska komisija, Svet EU) - vertikalna integracija. Vse
intenzivnejša internacionalizacija proizvodnje, trgovine in pretoka kapitala je narekovala
ustanovitev carinske unije, ki je bila dokončno vzpostavljena leta 1968. Dvema
desetletjema vertikalne integracije je leta 1973 sledila prva horizontalna integracija in sicer
s priključitvijo Združenega kraljestva, Irske in Danske, dotedanjih članic EFTA. Šest let
kasneje so prebivalci tedanje deveterice prvič neposredno volili svoje predstavnike v
Evropski parlament, prvo institucijo Skupnosti s široko legitimnostjo, ki temelji na
demokratičnem mandatu. Po preboleli recesiji sta v osemdesetih letih sledila dva širitvena
vala Evropske skupnosti, ki veljata za bolj politično kot ekonomsko osnovano potezo –
pridružitev Grčije (1981) in Iberskega polotoka, torej Španije in Portugalske (1986)
(Moussis, 1999). Omenjene tri države so se v osemdesetih letih prejšnjega stoletja rešile
diktatorskih režimov ter stopile na pot uvajanja demokracije. Ne glede na to, da je šlo za
dokaj revne države, ki so še na prelomu stoletja kljub izdatni pomoči kohezijske politike
sodile na sam rep razvitosti Unije, se je tedanja deveterica odločila sprejeti jih medse, s
čimer bi se zagotovila politična in gospodarska stabilnost teh strateško pomembnih delov
Evrope.
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Izdatna horizontalna integracija Evropske skupnosti v sedemdesetih in osemdesetih letih
ter močni pritiski konkurence tretjih držav, zlasti ZDA in Japonske, so narekovali obdobje
nadaljnje notranje konsolidacije in dokončno vzpostavitev notranjega trga, prostora
prostega pretoka blaga, kapitala, delovne sile in storitev. Podpis Enotnega evropskega
akta leta 1986, s katerim je bil leto kasneje vzpostavljen notranji trg med dvanajstimi
državami Evropske skupnosti, ni le temeljito prenovil dotedanje pogodbe o Evropskih
skupnostih, temveč je uvedel tudi okrepljeno sodelovanje med članicami, zlasti na
področju ekonomske in monetarne, socialne, okoljevarstvene politike ter znanstvenih
raziskav in tehnologije (Slovenija…, 2003). Slednje je postavilo temelje dotlej največjemu
kakovostnemu preskoku evropskih integracijskih procesov – ustanovitvi Evropske unije.
Pogodba o Evropski uniji oz. t.i. Maastrichtska pogodba je bila podpisana 7. februarja
1992 v Maastrichtu, veljati pa je pričela 1. novembra 1993. Uvedla je nove skupne politike
in oblike sodelovanja ter dotedanjemu, predvsem gospodarskemu sodelovanju med
državami članicami dodala tudi politično dimenzijo. Unija tako temelji na treh stebrih, pri
čemer so v prvem združene dotedanje Evropske skupnosti ter ekonomska in monetarna
unija. Drugi steber predstavlja skupno zunanjo in varnostno politiko, tretji pa sodelovanje
na področju pravosodja in notranjih zadev.
Občutni vertikalni integraciji koncem osemdesetih in v začetku devetdesetih let je sledila
nova širitev. Leta 1995 so se Uniji priključile zanjo gospodarsko nadpovprečno razvite
Avstrija, Finska in Švedska. S to širitvijo je EU prvič postala tudi neposredna soseda
Rusiji.
Slika 6: Trije stebri Evropske unije

Pogodba o Evropski uniji je bila kasneje spremenjena še dvakrat: oktobra 1997 v
Amsterdamu, kjer je prišlo do dodatnega poglabljanja sodelovanja zlasti na področju
pravosodja in notranjih zadev, ter februarja 2001 v Nici, kjer so bile uvedene predvsem
institucionalne sprememe, nujne za delovanje Unije v pogojih nove širitve na 25 oziroma
38

MED GEOPOLITIČNO RE-ORIENTACIJO IN MEDNARODNO INTEGRACIJO

27 članic. Na zasedanju Evropskega sveta v Berlinu marca 1999 je bila namreč sprejeta
Agenda 2000, sveženj reform, ki opredeljuje okvir prihodnjega razvoja EU, njenega
ustroja in politik v novem tisočletju. Agenda vsebuje tudi finančni sveženj za obdobje
2000-2006, v okviru katerega so bili postavljeni tudi finančni okvirji največje širitve v
zgodovini Evropske unije – širitve na vzhod. Tri leta in pol kasneje, natančneje 13.
decembra 2002 so se na zasedanju Evropskega sveta v Koebenhavnu z zadnjimi
finančnimi dogovori zaključila pristopna pogajanja z deseterico kandidatk (Slovenija,
Ciper, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska in Slovaška) ter potrdil
datuma širitve – 1. maj 2004.
Širitev Evropske unije na območje našega proučevanja prinaša obojestranske politične in
gospodarske koristi; utrditev demokracije in stabilnosti ter enotnosti evropske celine na eni
strani ter vključitev držav pristopnic v evropske in globalne razvojne tokove oziroma širitev
notranjega trga proti tržno še nezasičenemu vzhodu na drugi strani. V bistvu si upamo
trditi, da je največja širitev v zgodovini Evropske unije tudi njen daleč največji
zunanjepolitični uspeh, saj se s strani ostalih državah Vzhodne in Jugovzhodne Evrope že
ustvarjajo pritiski po nadaljnjih širitvah EU, pri čemer ne mislimo le na Romunijo in
Bolgarijo, ki naj bi se Uniji predvidoma priključili leta 2007, temveč tudi Hrvaško, Turčijo in
ostale države Zahodnega Balkana. O vključitvi v evropske integracijske procese
razmišljata celo Ukrajina in Moldavija.
Slika 7: Vertikalna in horizontalna integracija Evropske unije
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Gledano z vidika izpolnjevanja osnovnih političnih in gospodarskih meril za vstop v EU ter
z vidika velikega institucionalnega in predvsem finančnega zalogaja nedavne širitve
(izredno zahtevna pogajanja o proračunu Unije za naslednje finančno obdobje 2007-2013
so v času priprave tega dela še vedno v teku) ter referendumskih zavrnitev ustavne
pogodbe v Franciji in na Nizozemskem se zdi, da je nadaljnje širjenje (z izjemo priključitve
Romunije, Bolgarije in morda celo Hrvaške) še daleč. Ne glede na to pa je treba vendarle
opozoriti na pomembnost politike Evropske unije do Jugovzhodne Evrope. Pozitivni
pristop Unije do postopnega vključevanja omenjenega območja v evropske integracijske
procese ter poglobljeno sodelovanje v obliki programov tehnične pomoči so namreč
izrednega pomena za utrjevanje stabilnosti in demokracije tega prostora ter pospešitev
tranzicije družbe in gospodarstva v preostalem delu evropskega pasu črepinj. Evropska
komisija je v ta namen julija 2003 že izdelala smernice za novo politiko sodelovanja Unije
z državami Jugovzhodne in Vzhodne Evrope ter ostalimi mediteranskimi državami, t.i.
New Neighbourhood Instrument (Paving the way…, 2003), ki predvideva intenziviranje
političnega in gospodarskega sodelovanja z državami teh makroregij, s čimer bi se
dosegla politična in gospodarska stabilnost širšega dela Evrope ter okrepila ekonomska in
socialna kohezija v regijah ob zunanji meji razširjene EU. Na tem mestu je moč najti velik
politični potencial novih držav članic, ki lahko na podlagi svojih izkušenj in poznavanja
sosednjih držav v marsičem pripomorejo k uspešnosti omenjene politike. Predvsem to
velja za Slovenijo kot sedaj že pregovorni most med Evropsko unijo in Zahodnim
Balkanom.

3.2. POLITIKA EKONOMSKE, SOCIALNE IN TERITORIALNE KOHEZIJE EVROPSKE
UNIJE IN NJENE MOŽNOSTI ZA POVEZOVANJE VZHODNE SREDNJE EVROPE
V obdobju po koncu druge svetovne vojne je regionalna politika večine evropskih držav
temeljila na lokacijskih teorijah. Težila je k zmanjševanju regionalnih razlik in sicer preko
usmerjanja pomoči v t.i. problemske regije, v katerih so države izvajale posebno politiko
redistribucije bogastva v obliki investicij v infrastrukturo, finančnih vzpodbud večjim
podjetjem, da v problemskih regijah odprejo svoje obrate ipd..
Z gospodarsko krizo v sedemdesetih letih se je pomen regionalne politike zmanjšal,
močno

je

upadla

tudi

podpora

omenjenim

problemskim

regijam.

Zlasti

v

zahodnoevropskih državah je zaradi spremenjenih razmer na mednarodnem trgu prišlo do
močnega zatona nekdaj vodilnih starih industrijskih regij, ki so temeljile na t.i. fordističnem
načinu proizvodnje. Gre predvsem za regije z izrazito monostrukturnim gospodarstvom in
delovno intenzivno proizvodnjo na področju rudarstva, jeklarske, tekstilne in strojne
industrije. Takšne razmere so posledično vodile v ponovno povečevanje regionalnih razlik
v državah in med njimi. Najbolj opazno je bilo razvojno zaostajanje omenjenih starih
industrijskih regij ter že dotlej nerazvitih obmejnih regij, kjer so nastajali vse večji socialni
40

MED GEOPOLITIČNO RE-ORIENTACIJO IN MEDNARODNO INTEGRACIJO

problemi, kot sta brezposelnost in tudi revščina. Sočasno so v nekdaj relativno nerazvitih
območjih nastala številna nova uspešna regionalna gospodarstva, ki so svoj napredek
snovala zlasti na uporabi novih konceptov organizacije (fleksibilne) proizvodnje in novih
tehnologij (Keune, 2001). Lep primer je gospodarski vzpon italijanskih regij EmiliaRomania, Veneto in Toskana.
Regionalna dimenzija je v gospodarski politiki zahodnoevropskih držav zopet postala
pomembna šele konec osemdesetih let. Modernejša regionalna politika je uvedla tudi nov
pristop, ki je v večji meri upošteval tržne mehanizme. Politiko redistribucije bogastva je
namreč

nasledila

politika

njegovega

ustvarjanja

oziroma

krepitve

konkurenčnih

sposobnosti regij, ne glede na njihovo stopnjo razvoja. Pozornost je bila posvečena
spodbujanju endogenih potencialov, strateškemu planiranju ter ustvarjanju, uporabi in
prenosu znanja, tehnologij in informacij (ibid.; Predlog…, 2004). Po navedbah Amina (cv:
Keune, 2001) naj bi bila ena od slabosti tovrstnega neo-liberalnega pristopa politika
regionalnega razvoja "od zgoraj navzdol", univerzalna za vse regije, ne glede na njihove
posebnosti.
V zadnjem času zato nastaja nova politika regionalnega razvoja, neposredno povezana s
t.i. "novim regionalizmom", podrobneje opisanim v poglavju 3.3. Gre za politiko, ki v
regionalnem razvoju v ospredje postavlja pristop "od spodaj navzgor". Tovrstna
regionalna politika temelji na posebnostih regije, v kateri se izvaja, na njenih notranjih
potencialih, promociji konkurenčnih prednosti ter predvsem aktivnem sodelovanju lokalnih
in regionalnih oblasti, regionalnih gospodarskih zbornic, raziskovalnih centrov, sindikatov,
podjetij ter drugih akterjev. Njen osnovni namen je vlaganje ne le v fizično, temveč tudi v
družbeno infrastrukturo, s čimer bi se dodatno razvili notranji regionalni viri, spodbudilo
inovacije in razvoj novih tehnologij ter v končni fazi izboljšala kakovost življenja in dela v
regiji (ibid.). Ne gre torej zgolj za razvoj posameznih podjetij kot nosilcev razvoja temveč
za kompleksen razvoj regije, v katerega je vključen širok krog prebivalstva. Okrepljena
regionalna identiteta ter prepoznavnost, atraktivnost in konkurenčnost regije v
mednarodnem okolju so pri tem posebnega pomena.

3.2.1. Razvoj kohezijske politike Evropske unije
K naraščanju pomena regionalne politike v Evropi je pripomogla tudi reforma strukturnih
skladov leta 1988. Evropska skupnost je namreč od osemdesetih let naprej postopoma
razvijala skupno regionalno politiko, katere namen je ublažiti negativne posledice
skupnega trga Evropske unije. Slednji ima s t.i. štirimi svoboščinami (prost pretok oseb,
blaga, storitev in kapitala) ter politiko proste konkurence namreč tudi določene negativne
posledice, saj omogoča krepitev konkurenčnih prednosti gospodarsko močnih regij, ki
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konkurirajo ne le na evropskem temveč tudi na svetovnih trgih. Na ta način torej prihaja do
povečevanja razvojnih razlik med regijami.
Regionalna politika EU je pridobila na pomenu zlasti z novo reformo leta 1993 oziroma s
Pogodbo o Evropski uniji. Slednja namreč v Členu B določa, da je krepitev gospodarske in
socialne kohezije temeljni cilj Unije. Skupna regionalna politika Unije je na ta način
izpostavljena kot bistveni element gospodarske in socialne kohezije, ki je potrebna za
vzpostavitev

gospodarske

in

monetarne

unije,

saj

ta

predvideva

konvergenco

gospodarstev držav članic (Moussis, 1999, str. 155).
Osnovni namen skupne regionalne politike Evropske unije je torej v kar največji meri
zagotoviti ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo na celotnem ozemlju Evropske
unije. Tako se skupno regionalno politiko Unije ravno zaradi njenega osnovnega namena
največkrat označuje kot kohezijsko politiko. Omenjeni termin bomo uporabljali tudi v tem
delu.
Na tem mestu je treba poudariti, da kohezijska politika EU ne nadomešča regionalnih
politik posameznih držav članic, temveč jih dopolnjuje in nadgrajuje. Države članice imajo
še vedno najpomembnejšo vlogo pri zagotavljanju pogojev za uravnoteženi regionalni
razvoj na svojem ozemlju. Naloga kohezijske politike Unije je namreč usklajevanje
regionalnih politik držav članic. To se izvaja z oblikovanjem skupnih smernic, načel in
pravil, s katerimi se na eni strani prepreči tekmovanje za sredstva pomoči ali nepotrebno
podvojevanje vlaganj, na drugi strani pa se tudi določijo skupne razvojne prioritete. Da bi
se regionalne razlike v EU zmanjšale v kar največji možni meri, Unija po principu finančne
solidarnosti z različnimi programi pomaga predvsem manj razvitim regijam pri čim
hitrejšemu zmanjševanju njihovega razvojnega zaostanka. O pomembnosti usklajenega
regionalnega razvoja EU nenazadnje priča tudi dejstvo, da Unija v obdobju 2000-2006 za
programe iz naslova strukturnih in kohezijskih skladov namenja kar 35 odstotkov
celotnega proračuna. Predlog Evropske komisije za naslednje finančno obdobje 20072013 omenjeni delež še povečuje, saj se je s širitvijo Evropske unije število regij, ki t.i.
solidarnostno pomoč potrebujejo, močno povečal.

3.2.2. Vzpodbujanje čezmejnega sodelovanja
Za namene tega dela bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili zgolj tisti del kohezijske
politike, s katero Evropska unija spodbuja krepitev čezmejnega sodelovanja. Slednje je
namreč eden ključnih načinov zagotavljanja teritorialne kohezije v Evropi.
Teritorialna kohezija je eden glavnih ciljev evropske kohezijske politike, katere osnovni
namen je zmanjšati obstoječe regionalne razlike, nastale zaradi različnih geografskih ovir
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(naravne pregrade, oddaljenost, državne meje ipd.), ter posledično doseči večjo
ozemeljsko povezanost Evrope kot celote. Tovrstne cilje je moč doseči predvsem z večjo
stopnjo sodelovanja in povezovanja med regijami (A new…, 2004).
Zgoraj omenjene spodbude Skupnosti so bile in so še vedno eden ključnih dejavnikov
nastanka in delovanja čezmejnih regij v Vzhodni Srednji Evropi. Iz tega razloga jih želimo
tudi podrobneje predstaviti.
Velika večina obmejnih regij v Evropi velja za periferna območja. Negativne posledice
prisotnosti državne meje kot ovire v pokrajini ter splošne odmaknjenosti od večjih središč
so vzrok za stalno socialno-ekonomsko zaostajanje območja, ki ga označujejo problemi v
gospodarski strukturi ter depopulacija. Glede na to, da so omenjeni problemi skupni
praktično vsem državam članicam Evropske unije, se je leta 1990 uveljavila posebna
pobuda Skupnosti, katere namen je krepitev čezmejnega in medregionalnega sodelovanja
v Uniji. Skupno reševanje podobnih problemov na obeh straneh meja je namreč najboljši
način za krepitev razvoja obmejnih območij oziroma posredno krepitev socialne in
ekonomske kohezije v Uniji nasploh.
Pobuda Interreg izhaja iz dotedanjih izkušenj Skupnosti na področju skupnega razvoja
obmejnih območij in je namenjena razvoju regij tako ob notranjih kot zunanjih mejah Unije.
V programskem obdobju 2000-2006 se pobuda izvaja v okviru treh postavk (Javna…,
2004):
•

Interreg IIIA - je usmerjen v čezmejno sodelovanje med regijami s skupno državno
mejo. Namen programov je spodbujati trajnostni razvoj območja s povezovanjem
čezmejne regije in odpravljanjem obstoječih socialno-ekonomskih in kulturnih ovir in
posledic obrobnega položaja obmejnih regij.

•

Interreg IIIB - je usmerjen v mednacionalno sodelovanje med nacionalnimi,
regionalnimi in lokalnimi oblastmi za razvoj višje stopnje prostorske integracije v večjih
skupinah evropskih regij, da bi dosegli trajnosten, skladen in uravnotežen razvoj
Skupnosti ter boljšo prostorsko povezanost s kandidatkami in drugimi sosednjimi
državami.

•

Interreg IIIC - je namenjen izboljšanju učinkovitosti strukturne politike in instrumentov
za regionalni razvoj s pomočjo medsebojne izmenjave informacij, izkušenj in znanj.
Možnost sodelovanja v skupnih projektih imajo javne in javnim ekvivalentne
organizacije iz celotnega programskega območja, ne glede na geografski položaj
regije, iz katere posamezna organizacija prihaja.

Vse tri postavke so skladne s strategijami in načeli strukturnih skladov. Praksa je
pokazala, da se je pobuda Interreg razvila v pomemben instrument razvoja obmejnih in
43

MED GEOPOLITIČNO RE-ORIENTACIJO IN MEDNARODNO INTEGRACIJO

drugih perifernih regij v Uniji. To dokazuje tudi dejstvo, da se višina sredstev Skupnosti za
to pobudo nenehno povečuje. V obdobju 1994-1999 je ta višina znašala 3,6 mrd ECU (1,6
ECU na prebivalca letno), v obdobju 2000-2006 že 4,9 mrd EUR (1,8 EUR na prebivalca
letno) (Regional…, 2004; lastni izračuni), za obdobje 2007-2013 pa Evropska komisija
predlaga kar 12,2 mrd EUR (3,8 EUR na prebivalca letno). Z obveznim sofinanciranjem s
strani nacionalnih, regionalnih in lokalnih oblasti ter nevladnih partnerjev je višina sredstev
za te namene seveda še veliko večja.
Pomemben učinek pobude oziroma izvajanja skupnih strategij razvoja čezmejnega in
medregionalnega sodelovanja je tudi snovanje in poglabljanje partnerstev med različnimi
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi oblastmi, socialnimi in drugimi nevladnimi partnerji,
saj izvajanje pobude temelji na pristopu "od spodaj navzgor". Bolj kot je predlog projekta
omenjene pobude skladen z razvojnimi strategijami območij, iz katerega izhaja ter bolj kot
je krog partnerjev in neposrednih koristnikov širok, večje možnosti ima projekt za
pridobitev sredstev omenjene pobude.
Pobuda Interreg (in intenzivno čezmejno sodelovanje nasploh) je pravzaprav postala
nekakšen sinonim evropskih integracijskih procesov, saj se na podlagi njenih projektov v
najlepši meri kažejo njihovi neposredni učinki – graditev mostov med narodi, preseganje
nacionalnih meja in ustvarjanje skupnega evropskega prostora. To še zlasti velja za
programe čezmejnega sodelovanja na mejah med starimi in novimi članicami Unije
oziroma ob nekdanji "železni" meji med evropskim vzhodom in zahodom. Nov pomen
vsekakor dobiva tudi intenziviranje čezmejnega sodelovanja med novimi državami
članicami, kar je podrobneje predstavljeno v poglavju 5.

3.2.3. Evropska združenja za čezmejno sodelovanje
Na vse večji pomen čezmejnega sodelovanja in vloge subnacionalnih enot v evropskih
integracijskih procesih kaže tudi dejstvo, da je Evropska komisija v okviru priprave
predlogov zakonodajnih aktov za obdobje finančne perspektive 2007-2013 obstoječo
pobudo Interreg IIIA bistveno nadgradila. Predstavila je namreč predlog uredbe o
ustanovitvi t.i. evropskih združenj za čezmejno sodelovanje (GECT/EGCC). Pobuda je
nastala na podlagi poročila Združenja evropskih obmejnih regij (AEBR), ki ugotavlja, da se
obmejne regije še vedno soočajo z velikimi, zlasti pravno-administrativnimi ovirami, s
čimer je onemogočeno učinkovito izvajanje pobude Interreg oziroma oteženo čezmejno
sodelovanje nasploh (AEBR, 2001).
Prednosti novega instrumenta čezmejnega sodelovanja (v nadaljevanju GECT) so po
predlogu Komisije naslednje (Predlog Uredbe…, 2004):
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•

gre za prostovoljno združenje obmejnih lokalnih in regionalnih skupnosti, katerega
osnovni namen je olajševanje in spodbujanje čezmejnega sodelovanja držav članic in
njihovih lokalnih ter regionalnih skupnosti z namenom krepitve ekonomskega,
socialnega in ozemeljskega povezovanja;

•

GECT je ustanovljen na pobudo njegovih članov. Člani so lahko države članice EU,
lokalne ali regionalne skupnosti ter drugi javni subnacionalni organi;

•

GECT je pravna oseba in ima pravno sposobnost, priznano s strani nacionalnih
zakonodaj. Člani lahko GECT ustanovijo kot ločeno pravno osebo ali pa njene naloge
prevzame eden od članov samih;

•

GECT ima pristojnost za izvajanje programov čezmejnega sodelovanja, ki jih
sofinancira Skupnost, zlasti iz naslova strukturnih skladov, pa tudi za izvajanje
programov nadnacionalnega in medregijskega sodelovanja;

•

poleg navedenega ima GECT pristojnost tudi za izvajanje katere koli druge dejavnosti
čezmejnega sodelovanja na pobudo držav članic ter njihovih regij in lokalnih skupnosti,
tudi tistih, ki niso povezani s finančno podporo Evropske unije;

•
•

GECT ima svoj statut, natančnejše naloge in pristojnosti GECT določijo člani sami;
v organizacijskem smislu GECT predstavlja direktor, ima pa tudi svojo skupščino ter
letni proračun.

Predlog Evropske komisije tako daje subnacionalnim enotam držav članic, zlasti
obstoječim oblikam čezmejnega sodelovanja, dejanski pravni okvir za njihovo delovanje,
saj so dosedanje oblike čezmejnega sodelovanja delovale predvsem na osnovi zelo
različnih si nacionalnih zakonodaj. Gre torej za nekakšno nadgradnjo obstoječe Madridske
konvencije Sveta Evrope o čezmejnem sodelovanju med ozemeljskimi skupnostmi ali
oblastmi iz leta 1980 (več o konvenciji v poglavju 5), s čimer želi Komisija tudi poenotiti
dosedanje zelo raznolike prakse čezmejnega sodelovanja v smeri ustanavljanja t.i.
evroregij.
Na pomen, ki ga Evropska komisija na podlagi dosedanjih izkušenj pri uveljavljanju
ekonomske, socialne in predvsem teritorialne kohezije v Uniji pripisuje prav čezmejnemu
sodelovanju, kaže tudi dejstvo, da je Komisija za čezmejno sodelovanje v Uniji v obdobju
2007-2013 namenila kar 4,7 mrd EUR. Slednje ne vključuje sredstev za čezmejno
sodelovanje na zunanjih mejah Unije.
Predlog uredbe tudi jasno nakazuje, da so prav evroregije kot institucionalizirane oblike
čezmejnega sodelovanja tiste, ki so se v prostoru Zahodne Evrope izkazale kot najbolj
učinkovit element pospeševanja razvoja obmejnih regij ter posledično vključevanja
lokalnega in regionalnega prebivalstva v proces evropskih integracij. Evroregije so tako
postale najbolj priljubljen model krepitve sodelovanja in razvoja obmejnih območij tudi v
Vzhodni Srednji Evropi. Podrobnejši pregled slednjega je podan v poglavju 5.2.
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3.3. NARAŠČANJE POMENA REGIONALNE RAVNI V EVROPI
Kot posledica gospodarske krize v sedemdesetih letih in pospešene ekonomske
globalizacije ter uvajanja neo-liberalizma je dotlej tradicionalni model države blaginje in
njenega intervencionizma v Zahodni Evropi doživel svoj zaton. Uveljavljalo se je
spoznanje, da so regije z globalizacijo postale ključna teritorialna enota uspešnih
gospodarskih aktivnosti. Država je namreč v času naraščajoče konkurenčnosti in
intenzivnega pretoka kapitala, storitev, blaga in delovne sile kot teritorialna enota postala
premala za globalno in prevelika za regionalno dimenzijo. Regionalna raven se hitreje in
učinkoviteje odziva na hitre spremembe, ki jih narekujejo sodobni razvojni trendi, hkrati pa
jo je tudi lažje upravljati. V osemdesetih letih je tako sčasoma prišlo do naraščanja
konkurence med regijami, saj so le-te ob vse bolj prostem pretoku kapitala med sabo
začele tekmovati za pritegnitev domačih in tujih naložb. S tem se je pričelo tudi drastično
povečevanje

regionalnih

razlik,

ker

so

države

na

račun

krepitve

nacionalne

konkurenčnosti na globalnem trgu močno zmanjšale sredstva za regionalno politiko
oziroma intervencije v razvoj manj razvitih območij (Bullmann, 1996, str. 9; Keating, 1995;
The Political…, 1997).
V sled tovrstnih sprememb je v številnih državah Evropske skupnosti prišlo do
regionalističnih teženj. Francoz Massart-Pierard (cv: Bučar, 1993, str. 55) izpostavlja pet
osnovnih razlogov zanje:
1. splošna potreba po decentralizaciji s strani upravno-političnih in ekonomskih struktur
države,
2. potreba po ekonomskem uravnoteženju na nacionalnem in mednarodnem nivoju ter
potreba po gospodarskem razvoju,
3. potreba po nadziranju urbanizacije in urejanja prostora,
4. potreba po učinkovitosti in funkcionalnosti družbenega življenja ter nenazadnje
5. potreba po svobodi, avtonomiji in sodelovanju pri družbenem razvoju.
Ko govorimo o samem regionalizmu je treba termin vsekakor tudi jasno definirati, saj se v
strokovni literaturi pojavljajo različna pojmovanja. V pričujočem delu se navezujemo na
definicijo Michaela Keatinga, enega najbolj prepoznavnih strokovnjakov s področja
regionalizma v Evropi. Keating (1995, str. 2) loči dve obliki regionalizma: regionalizem "od
zgoraj navzdol" (regionalizacija) in regionalizem "od spodaj navzgor". Obe obliki temeljita
na gospodarskih in političnih interesih, pri čemer gre v prvem primeru za "prenašanje
upravnih funkcij v pristojnosti države na nižjo, regionalno raven" v smislu administrativne
dekoncentracije, v drugem pa za "politično in gospodarsko mobilizacijo s strani regionalnih
struktur", torej za težnjo po večji politični decentralizaciji. Keating sicer kasneje
regionalizem "od zgoraj navzdol" označi tudi s terminom regionalizacija (The Political…,
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1997, str. 5), podobno kot Bučar (1993, str. 52), ki obe obliki regionalizma pojmuje kot dva
pola istega procesa demokratizacije odnosov v družbi.
Regionalizacija v smislu regionalizma "od zgoraj navzdol" je povezana s političnim in
gospodarskim razvojem držav Zahodne Evrope v sedemdesetih in osemdesetih letih
prejšnjega stoletja. V času vse večje globalizacije je bilo na državne institucije usmerjenih
vse več političnih, ekonomskih in socialnih pritiskov ter obveznosti, ki jih slednje niso
zmogle več uspešno reševati. Določene pristojnosti so s poglabljanjem sodelovanja
znotraj Skupnosti prešle tudi na nadnacionalno raven. Tako so bile nacionalne oblasti
določene pristojnosti primorane dekoncentrirati in jih prenesti oziroma jih reševati na nižji regionalni ravni (Bullmann, 1996). Omenjeni proces se je v mnogih zahodnoevropskih
državah pričel že v šestdesetih letih z uvedbo regionalnih razvojnih programov, v katere
se je vse bolj vključevalo tudi predstavnike regionalnih in lokalnih gospodarskih ter
političnih akterjev. Postopoma se je izkazala tudi potreba po institucionalizaciji
sodelovanja med nacionalnimi in regionalnimi oblastmi oziroma do prenosa nekaterih
pristojnosti države na nižje ravni.
Ob omenjeni dekoncentraciji oziroma ponekod celo decentralizaciji uprave oziroma
politične moči se je v regijah postopoma ustvarila politična in ekonomska intraregionalna
mobilizacija, ki je okrepila drugi tip regionalizma - "od spodaj navzgor". Keating (The
Political…, 1997, str. 24) loči njegove tri osnovne tipe: (i) defenzivni regionalizem,
navezan zlasti na tradicionalne gospodarske sektorje in ogrožene skupnosti, ki vztrajno
zavračajo vsakršne spremembe, predlagane s strani nacionalnih struktur, (ii) integrirani
regionalizem, ki išče nove oblike modernizacije regije z namenom ponovnega
vključevanja v nacionalne gospodarske tokove, vendar ob tem zahteva ohranitev
regionalnih posebnosti ali promocijo regionalne kulture in (iii) avtonomistični regionalizem,
ki si prizadeva za svojevrstno pot do modernizacije, ponavadi na podlagi programa, ki
lahko vključuje težnjo po avtonomiji, promociji kulture in modernizacije gospodarstva.
Avtonomistični regionalizem se največkrat pojavlja v območjih z zgodovinsko pogojenimi
zahtevami po avtonomiji ali celo lastni državi. Omenjeni trije tipi regionalizma "od spodaj
navzgor" so nastali predvsem v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, njihova skupna
lastnost pa je njihov odnos do nacionalnih struktur, katerim naslavljajo svoje zahteve.
Intraregionalna mobilizacija ni zajela le lokalnih političnih sfer, temveč je sčasoma
povezala tudi številne nevladne organizacije in gospodarska združenja, katerih cilj je
postalo povečanje konkurenčnosti in prepoznavnosti regije. Regionalizem "od spodaj
navzgor" se je močneje okrepil, ko so se subnacionalne enote pričele tudi čezmejno
povezovati in reševati skupne probleme v okviru nastajajočih mednarodnih združenj. Prve
so svoje probleme na tovrstnen način že v začetku sedemdesetih let začele reševati
periferne in nekoliko kasneje obmejne regije, ki so bile razvojno tudi najbolj zapostavljene.
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Primer je Združenje evropskih obmejnih regij – AGEG (angl. AEBR), nastalo leta 1971
(Bučar, 1993, str. 59). Poleg intraregionalne je v sedemdesetih letih torej prišlo tudi do
nekakšne interregionalne mobilizacije, s pomočjo katere so regije sčasoma, zlasti z
uveljavitvijo skupne regionalne politike EU sredi osemdesetih let, okrepile svoj položaj in
postale resen partner nacionalnim oblastem. Po mnenju Keatinga (The Political…, 1997,
str. 24) se je tako v osemdesetih letih razvil nov tip regionalizma, "v katerem je
mednarodni kontekst pomembnejši od nacionalnega". Nov tip regionalizma izhaja iz
procesov globalizacije in temelji na ekonomski dimenziji. Usmerjen je predvsem v rast
konkurenčnih prednosti regije, v kateri subnacionalne enote delujejo ter je neposredno
povezan s procesom interregionalne mobilizacije.
Prenos pristojnosti z državne na regionalno/lokalno raven oziroma devolucija, kot se
proces označuje v anglosaksonski literaturi, je seveda v vsaki od držav potekal na
svojstven način. V marsičem je prenos odvisen od t.i. državniške tradicije. Loughlin in
Peters (1997) navajata štiri:
1. Germanska (organična) državniška tradicija, ki se največkrat pojavlja v obliki
federacije, čeprav se v nekaterih primerih pojavlja tudi v obliki močnih lokalnih
skupnosti (npr. Nizozemska);
2. Francoska (antagonistična) državniška tradicija, ki sicer dovoljuje ustanavljanje
regij, vendar so le-te največkrat pod nadzorom države;
3. Anglosaksonska (pluralna) državniška tradicija je fleksibilnejša in tolerantna do
administrativnih anomalij (npr. posebna statusa Škotske in Quebeca);
4. Skandinavska (organična) državniška tradicija z dolgo tradicijo decentralizirane
uprave, v kateri imajo okrožja in mesta pomembno vlogo.
Od sedemdesetih let naprej je torej v večini držav članic današnje Evropske unije moč
zaznati relativno močan trend politične decentralizacije. Ta se danes kaže tako v obliki
federalnih držav (Nemčija, Avstrija, Belgija), regionalnih držav (Italija, Španija) kot tudi
unitarnih držav s povečano stopnjo avtonomnosti regionalnih in lokalnih samouprav (npr.
Nizozemska, Finska). V nekaterih nekdaj izrazito centralističnih državah pa je bila, zlasti
na račun pravil skupne regionalne politike EU, uvedena zgolj administrativna
decentralizacija, torej prenos nekaterih administrativnih nalog uprave na regionalno raven,
vendar brez ustreznega prenosa politične moči (npr. Grčija). Do reforme lokalne
samouprave je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja prišlo celo v do nedavno izrazito
centralizirani Veliki Britaniji.
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Tabela 3: Državniške tradicije
Germanska

Francoska

Anglosaksonska

Skandinavska

Odnos
država-družba

organična

antagonistična

pluralna

organična

Oblika
decentralizacije

kooperativni
federalizem

regionalizirana
unitarna država

moč države (ZDA),
lokalna samouprava
(VB)

močna
avtonomija
lokalnih skupnosti

Države

Nemčija, Avstrija,
Nizozemska,
Španija (po 1978),
Belgija (po 1988),
(vključno z večjim
delom
kontinentalne
Evrope)

Francija, Italija,
Portugalska, Grčija,
Quebec, Belgija
(pred 1988),
Španija (pred 1978)

Velika Britanija,
ZDA, Irska, Kanada
(z izjemo Quebeca)

Švedska,
Norveška,
Danska

Vir: Loughlin in Peters, 1997; prirejeno.

Dandanes je tako gospodarska in politična moč subnacionalnih enot v Evropi zelo
različna. Na eni strani imamo države, ki še nimajo uvedene niti druge ravni lokalne
samouprave (npr. Slovenija), na drugi pa države, kjer regionalne ravni na podlagi ustavno
določenih pravic marsikdaj zastopajo celotno državo (primer Belgije, kjer po principu
rotacije regionalni ministri v večini primerov odločanja v Svetu Evropske unije zastopajo
celotno državo).

3.3.1. "Multi-level governance" kot alternativni model odločanja
Kljub povečanemu pomenu regionalne in lokalne ravni v prostoru današnje Evropske unije
pa o drastičnem zmanjšanju pomena države kot temeljnega subjekta v mednarodni
skupnosti ne moremo govoriti. Odločanje o pomembnejših zadevah v Evropski uniji se
namreč kljub prenosu nekaterih nacionalnih pristojnosti na nadnacionalno raven še vedno
vrši na ravni sprejemanja konsenzov med vladami njenih držav članic. Govorimo o t.i.
modelu medvladnega sodelovanja (angl. intergovernmentalism), kjer sta ključni instituciji
odločanja Svet EU in Evropski svet. Tovrstni model odločanja izhaja iz narave delovanja
Evropske unije, saj skupne politike Unije veljajo le za njen prvi steber, medtem ko sta
drugi in tretji steber še vedno predmet sodelovanja na medvladni ravni, pri čemer
institucije EU služijo zgolj kot pomoč pri doseganju odločitev.
V literaturi pa se kot alternativni model odločanja pogosto pojavlja t.i. multi-level
governance, za katerega velja razpršitev procesa odločanja med različne upravnoteritorialne ravni (Hooghe, Marks, 2001; Keating, 2002). Model ne zanika pomembne
vloge nacionalnih centrov moči, vendar ob njih poudarja tudi velik pomen subnacionalnih
akterjev, ki zlasti na račun mednarodnega (interregionalnega) sodelovanja postajajo
pomembni partner v odnosih med nadnacionalnimi, nacionalnimi in subnacionalnimi
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oblastmi. Nenazadnje so zlasti regije tista raven uprave, ki je na eni strani dovolj mala, da
je blizu vsakdanjim potrebam ljudi, ki se z njo tudi identificirajo, na drugi strani pa dovolj
velika, da se lahko vključuje tudi v mednarodne politične in gospodarske tokove. Seveda
je pri tem treba nujno poudariti, da so sistemi lokalne samouprave med evropskimi
državami zelo različni, od federacij do popolnoma centraliziranih držav, kjer regionalne
ravni samouprave sploh ni ali pa je njena moč zgolj deklarativna.
Na tem mestu pa je vendarle treba izpostaviti dejstvo, da je t.i. multi-level governance
prišel do izraza predvsem v osemdesetih in v prvi polovici devetdesetih let, ko je Evropska
komisija z željo po učinkovitem in nemotenem uveljavljanju skupnih politik v proces
odločanja vse bolj vključevala tudi regionalne uprave. V začetni fazi skupne regionalne
politike Evropske skupnosti v drugi polovici sedemdesetih let se je bila namreč Evropska
komisija primorana podrejati nacionalnim razvojnim programom držav članic, kar je
največkrat dovedlo do kolizije interesov med nacionalnim in nadnacionalnim. V sled
učinkovitejšega izvajanja takšne regionalne politike, katere cilj je doseganje ekonomske in
socialne kohezije v prostoru Evropske skupnosti kot celote (skupni interes), je Komisija
začela svoje programe usmerjati neposredno k regijam, saj naj bi se jim na ta način
zagotavljala kar največja učinkovitost in uporabnost. Evropska komisija si je na ta način v
pogajanjih z nacionalnimi centri moči v okviru t.i. "načela partnerstva" uspela pridobiti
novega zaveznika - regije. Reforme strukturne politike so namreč vedno bolj vzpodbujale
aktivno vlogo regij v snovanju in izvajanju projektov, financiranih s strani strukturnih
skladov in pobud Skupnosti, s čimer se je znatno povečala tudi samozavest regionalnih
uprav. Nacionalne oblasti držav članic so se na ta način znašle v povsem novi vlogi (zgolj)
koordinatorja v procesu snovanja in izvajanja politike socialne in ekonomske kohezije med
regionalno in nadnacionalno (evropsko) ravnjo (Tömmel, 1998; Hooghe, Marks, 2001).
Ob tem, da je zlasti Evropska komisija v svoje programe, namenjene doseganju
ekonomske in socialne kohezije v EU, vse bolj pritegovala regionalne ravni kot
neposredne koristnike omenjenih politik oz. projektov, je hkrati želela regije tudi ustrezno
organizirati. Namen tega je bil naslednji (Tömmel, 1998, str. 69):
•

Evropska komisija se ne more ukvarjati z vsako regijo ali lokalno skupnostjo
posebej, zato je pospeševala sodelovanje in povezovanje med regijami s
podobnimi interesi ali problemi;

•

na osnovi izmenjave izkušenj je Komisija od tovrstnih združenj tudi pričakovala
konkretne predloge za izboljšanje kohezijske politike, s čimer bi se čim bolj
približala dejanskim potrebam končnih porabnikov;

•

Komisija je določene dele svojih politik nameravala sčasoma tudi decentralizirati
na raven horizontalnih regionalnih organizacij, zlasti kar zadeva faze izvajanja
posameznih programov. S tem bi se dosegla večja učinkovitost programov ter
razbremenilo delo Komisije same;
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•

nenazadnje je Komisija želela doseči tudi neposredni prenos izkušenj in dobrih
praks zlasti med bolje in slabše razvitimi regijami, s čimer bi se pospeševale
inovacije v razvoju predvsem območij s slabšimi razvojnimi možnostmi.

Med glavne dosežke Evropske komisije na tem področju pa štejemo predvsem
ustanovitev Odbora regij kot glasnika lokalnih in regionalnih oblasti v Evropski uniji (med
podpornike tovrstnega napredka sodi tudi Evropski parlament). Odbor regij je z
Maastrichtsko pogodbo (1993), s katero je bil tudi ustanovljen, dobil status
posvetovalnega telesa Evropski komisiji, Svetu EU in Evropskemu parlamentu na
področjih, ki zadevajo regionalno in lokalno raven. Na ta način je regionalna in lokalna
samouprava prvič v zgodovini Evropske unije postala uradni akter v procesu odločanja in
priprave zakonodajnih dokumentov v EU. Kar 317-članski Odbor regij sicer kot
posvetovalno telo nima večje formalno-politične moči (slednjo želi utrditi predvsem s
težnjo postati tudi dejanski varuh principa subsidiarnosti v Uniji), vendar je njegova moč
zlasti v informiranju in neformalnem (lobističnem) uveljavljanju interesov regionalnih in
lokalnih skupnosti tako na gospodarski kot politični ravni.
S slednjim je povezano tudi ustanavljanje številnih regionalnih predstavništev v Bruslju.
Takšna predstavništva nimajo nikakršnih formalnih vlog, vendar služijo kot aktiven medij
za pridobivanje različnih informacij ter promocijo gospodarskih in (zunanje)političnih
interesov ter zavezništev matičnih regij, tako v institucijah Evropske unije kot tudi med
drugimi tovrstnimi predstavništvi. Število regionalnih predstavništev je od leta 1984, ko so
bila s strani nemških in britanskih skupnosti ustanovljena prva, naraslo že na preko 160
(Hooghe, Marks, 2001, str. 78), o svojem predstavništvu pa že nekaj časa razmišljata tudi
združenji slovenskih občin (Sovič, 2004).
Ob predstavljenem naraščajočem pomenu regionalne ravni v Evropski uniji se je kmalu
uveljavil termin "Evropa regij", s čimer so številni teoretiki in predstavniki regionalnih
skupnosti želeli najti alternativno rešitev obstoječi centralizaciji procesa odločanja v
Evropski uniji ter s tem povezanega vse izrazitejšega t.i. demokratičnega deficita. "Evropa
regij" je namreč ponujala formiranje nekakšnega tripartitnega sistema odločanja v
Evropski uniji: nadnacionalne institucije – nacionalne oblasti – regionalne oblasti. Slednji
se vse do danes, tudi iz razlogov navedenih v začetku tega poglavja, na predvideni način
ni uveljavil.
V zadnjem desetletju se je po mnenju nekaterih avtorjev (Hooghe, Marks, 2001)
zavezništvo med regijami in Evropsko komisijo nekoliko zrahljajo. Vzroke je moč najti tako
v notranji razdeljenosti regionalnih združenj, kjer imajo različno močne regije različne
interese, kot tudi v dejstvu, da Evropska komisija z željo po zmanjševanju t.i.
demokratičnega deficita v proces odločanja vse bolj intenzivno vključuje tudi različne
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socialne in ekonomske partnerje (nevladne organizacije, zasebni sektor). Ne glede na
navedeno lahko zatrdimo, da se je pomen regij in regionalizma v Evropski uniji povečal,
nenazadnje tudi (vendar ne izključno) na račun evropskih integracijskih procesov.
Trenutni trendi ne kažejo na to, da bi se reforme v upravljanju Unije izraziteje usmerjale v
t.i. multi-level governance model odločanja. Navkljub temu pa je vendarle moč ugotoviti,
da sta tako nadnacionalna kot tudi nacionalna raven v vse bolj integriranem svetu
primorani v proces odločanja vse bolj vključevati tako interese regionalnih in lokalnih
oblasti kot tudi drugih socialnih in nevladnih partnerjev (t.i. "public-private partnership"). Ti
postajajo namreč zlasti z vidika učinkovitega izvajanja razvojnih programov na regionalni
in lokalni ravni, s katerimi se teži k povečevanju konkurenčnosti in ekonomske ter socialne
kohezije, vse bolj nepogrešljivi partnerji. Slednje se je že dokazalo v starih državah
članicah EU, vse bolj pa v ospredje prihaja tudi v novih. Ta trend je najbolj izrazit prav na
področju razvoja obmejnih območij.

52

MED GEOPOLITIČNO RE-ORIENTACIJO IN MEDNARODNO INTEGRACIJO

4. IZBRANI EKONOMSKI, SOCIALNI IN UPRAVNO-TERITORIALNI VIDIKI ŠIRITVE
EVROPSKE UNIJE V PROSTOR VZHODNE SREDNJE EVROPE
Evropska unija je s 1. majem 2004 doživela svojo zgodovinsko najpomembnejšo širitev.
Ta prelomnica je pomembna ne le zato, ker gre za največjo širitev doslej, temveč
predvsem zato, ker je z njo po pol stoletja dokončno presežena blokovska delitev Evrope.
Glede na velikost projekta je bil pristop deseterice novih držav izveden v relativno kratkem
času. Evropski svet je decembra 1997 prižgal zeleno luč za začetek pogajanj za pristop k
EU s t.i. Luksemburško skupino kandidatk (poleg Slovenije še s Češko, Estonijo,
Madžarsko, Poljsko in Ciprom), ki se jim je leta 1999 pridružila še t.i. Helsinška skupina
(Slovaška, Litva, Latvija, Malta, Bolgarija in Romunija). Po intenzivnem procesu pogajanj
je 1. maja 2004 k Uniji pristopila deseterica kandidatk - poleg vseh petih srednjeevropskih
kandidatk (Slovenija, Češka, Slovaška, Madžarska in Poljska) še vse tri baltske republike
(Litva, Latvija in Estonija) ter Ciper in Malta. Za Bolgarijo in Romunijo je bilo ugotovljeno,
da za pristop še nista pripravljeni in bosta zato k Uniji pristopili leta 2007.
Gospodarsko gledano širitev Evropski uniji vsekakor prinaša novo svežino, saj se ji je
priključil 74,5 milijonski razvijajoči se trg. Vendar je s širitvijo prišlo tudi do občutnega
povečanja regionalnih razlik v Uniji. To potrjuje podatek, da kar 92% prebivalstva novih
članic živi v regijah, katerih razvitost ne presega 75% povprečja EU25 oziroma več kot
dve tretjini v regijah, ki ne dosegajo 50% omenjenega povprečja (A new…, 2004).
Slika 8: Bruto družbeni proizvod (PKM) na prebivalca držav članic EU, 2002
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Opomba: EU25=100. Vir: Eurostat, 2005; A new partnership for cohesion, 2004.

Že sama primerjava razvitosti držav članic razširjene Unije (Slika 8) kaže, da se nobena
od novink ne uvršča med bogatejše članice Unije. Obravnavane države Vzhodne Srednje
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Evrope (označene z rdečo barvo) pri tem leta 2002 niso dosegale niti 70% povprečja
razširjene Unije. Izjema je le Slovenija s 75,3% povprečja BDP EU25.
Izzivi vertikalnih evropskih integracijskih procesov, ki so nastali s širitvijo, se ne nanašajo
le na zmanjševanje razlik v gospodarskem razvoju, temveč tudi na socialnem,
infrastrukturnem in drugih področjih. Slednji bodo predstavljeni v nadaljevanju. Velik
napredek pri krepitvi kohezije je bil dosežen že v času pristopanja deseterice novih držav
članic, saj je njihova gospodarska rast od srede devetdesetih let pa do leta 2001 na letni
ravni v povprečju presegala rast petnajsterice kar za 1,5% (ibid.).
Pričujoče delo se osredotoča na izbrane vidike širjenja Evropske unije na območju
Srednje Evrope, zlasti v njenem gospodarsko manj razvitem vzhodnem delu. V tem
poglavju bo v ospredju našega zanimanja predvsem območje Vzhodne Srednje Evrope,
torej ozemlja držav Slovenije, Madžarske, Češke, Slovaške in Poljske. V nadaljevanju bo
zato predstavljen pregled nekaterih pomembnejših gospodarskih, socialnih in upravnoteritorialnih vidikov širjenja Evropske unije na obravnavanem območju. Konkretno se
želimo osredotočiti na stanje regionalnih razlik v regiji, tako na nacionalni kot
subnacionalni ravni, ter na kratko analizirati proces reform lokalne samouprave oziroma
naraščajočega pomena subnacionalnih enot v obravnavanih državah. V veliko primerih
pregled vključuje tudi primerjavo s sosednjima Avstrijo in Nemčijo oziroma njunimi
subnacionalnimi enotami. Na ta način želimo podati nekatere pomembne osnove za lažje
razumevanje naraščajočega aktivnega vključevanja subnacionalnih enot tega dela Evrope
v proces evropskega gospodarskega in političnega povezovanja, kar je zlasti opazno prav
v obmejnih območjih (poglavje 5).

4.1.

STANJE SOCIALNE, EKONOMSKE IN TERITORIALNE KOHEZIJE V REGIJI
TER RAZVOJNI TRENDI

Že v uvodnih poglavjih smo izpostavili veliko raznolikost gospodarske in socialne razvitosti
držav Srednje Evrope. Gre za posledico različnega zgodovinskega, gospodarskega in
družbenega razvoja posameznih držav ter nenazadnje tudi za posledico različnih izkušenj
v času tranzicije v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

4.1.1. Regionalne razlike na nacionalni in subnacionalni ravni
Za nazornejšo ponazoritev regionalnih razlik v regiji vzemimo najprej primerjavo dveh
najbolj uporabljenih kazalcev razvitosti - bruto družbenem proizvodu na prebivalca (BDP)
in stopnja brezposelnosti. Merjeno v BDP na prebivalca (po pariteti kupne moči - PKM) je
med obravnavano peterico držav gospodarsko najmanj razvita Poljska, ki je leta 2002
dosegla 45,6% povprečja EU25, najbolj pa Slovenija s 75,3% povprečja. Podobno velja za
stopnjo brezposelnosti, ki je na Poljskem kar trikrat večja kot na Madžarskem ali v
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Sloveniji. Kljub velikim razlikam v gospodarski razvitosti držav Vzhodne Srednje Evrope
pa lahko vendarle ugotovimo, da se je razvojni razkorak med letoma 1995 in 2002
nekoliko zmanjšal. Če je bilo razmerje med gospodarsko najbolj in najmanj razvito državo
tega območja leta 1995 znašalo 1:1,68, je leta 2002 znašalo le še 1:1,65.
V kolikor države Vzhodne Srednje Evrope primerjamo z ostalimi srednjeevropskimi
državami, konkretno s sosednjima Avstrijo in Nemčijo, so razlike opazne. Gospodarska
razvitost omenjenih dveh držav je namreč bistveno višja in v obeh primerih presega
povprečno razvitost EU25 (Slika 8, Tabela 4). Seveda pa pri tem ni zanemarljiv podatek,
da je njuna gospodarska rast bistveno nižja od rasti večine novih držav članic Unije, kar je
še posebej opazno v Nemčiji, ki se že kar nekaj časa sooča z gospodarsko recesijo,
prisotno zlasti v vzhodnih, gospodarsko manj razvitih deželah. Višja gospodarska rast je
tudi vzrok za zmanjševanje razkoraka v gospodarski razvitosti med Vzhodno Srednjo
Evropo na eni strani ter sosednjima Avstrijo in Nemčijo na drugi. Če je omenjeni razkorak
med najmanj razvito Poljsko in najbolj razvito Avstrijo leta 1995 znašal 1:3.1, se je do leta
2002 občutno zmanjšal na 1:2.6. Ne glede na to so razlike še vedno opazne.
Tabela 4: Razlike v gospodarski razvitosti držav Vzhodne Srednje Evrope ter primerjava z
Avstrijo in Nemčijo
Prebivalstvo

BDP/preb. (PKM)

Povprečna

Brezposlenost

letna rast
BDP/preb.
(v 000)
2001
Slovenija

EU15=100
1995

EU25=100

2002

1995

2002

(stalne cene)

(%)

1994-2002

2002

1.992

61,8

68,8

68,4

75,3

3,9

6,3

Češka

10.219

63,2

61,8

70,0

67,6

2,3

7,3

Madžarska

10.188

44,8

53,5

49,6

58,6

3,8

5,9

Slovaška

5.403

40,2

46,9

44,5

51,3

4,0

18,7

38.641

36,8

41,7

40,8

45,6

4,8

19,9

Avstrija

8.032

115,2

110,4

127,6

120,8

2,4*

4,0

Nemčija

82.339

107,8

99,4

119,4

108,7

1,6*

4,6

EU15

379.604

100,0

100,0

110,7

109,4

2,0

7,8

N10**

74.745

42,2

47,4

46,7

51,8

-

14,9

Poljska

Opomba: *Obdobje 1995-2001. **Deseterica novih držav članic (gre za oznako Eurostata, zato jo uporabljamo tudi v
nadaljevanju magistrskega dela). Vir: A new partnership for cohesion, 2004; Unity, solidarity, diversity for Europe…, 2001;
Needs of Objective 1 regions…, 2004; Eurostat New Cronos, 2005; lastni izračuni.

Nazorna je tudi primerjava zaposlitvene strukture v regiji. V EU15 je bilo leta 2002 v
kmetijstvu zaposlenih 4%, v industriji 28,2% in v storitvenih dejavnostih 67,7%
prebivalstva. V novih srednjeevropskih državah članicah EU so razmerja precej drugačna.
Istega leta je bilo namreč v Vzhodni Srednji Evropi v kmetijstvu v povprečju zaposlenih
9,1%, v industriji 28,0% (enako kot v EU25) in v storitvenih dejavnostih 54,9%
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prebivalstva. Največje razlike so na področju kmetijstva, kjer se delež zaposlenih v tem
sektorju giblje med 4,8% na Češkem, kar je blizu ravni povprečja EU, pa vse do 19,3% na
Poljskem. V storitvenih dejavnostih so razlike manjše, od 52,0% na Poljskem do 59,8% na
Madžarskem (Tabela 7). Za primerjavo, za Slovenijo sta podana podatka 9,2% v
kmetijstvu in 52,1% v storitvenih dejavnostih (A new…, 2004).
V kolikor se razvojni zaostanek novih držav članic v Uniji postopoma zmanjšuje, pa to ne
velja za regionalno raven. Študije kažejo, da so se v obdobju 1995-2000 razvojne razlike
tako med NUTS-2 regijami v EU15 kot med regijami držav pristopnic povečale (Needs…,
2004; A new…, 2004). Občutno povečanje je zaznati predvsem med slednjimi, kjer so
gospodarsko najuspešnejše regije dosegale najvišjo rast, razvojno zaostale pa najnižjo.
Izrazito izstopajoč je razvoj prestolnic kot so Praga, Budimpešta, Bratislava in Varšava, ki
so dosegale ne le nadpovprečno gospodarsko rast glede na nacionalno raven temveč tudi
glede na povprečje EU15 (Tabela 7). Povečevanje regionalnih razlik znotraj držav
Vzhodne Srednje Evrope potrjujejo tudi razmerja med najmanj in najbolj gospodarsko
razvitima regijama v letih 1995 in 2002. Po izračunih avtorja so se notranje razlike v BDP
na prebivalca med omenjenima letoma povečale prav v vseh državah Vzhodne Srednje
Evrope, tako na NUTS-2 kot na NUTS-3 ravni, pri čemer je negativni trend še najmanj
zaznaven v Sloveniji in na Slovaškem (Tabela 5). Podobno velja seveda tudi za Evropsko
unijo kot celoto, kjer pa izstopata predvsem podatka, da so regionalne razlike v EU15
večje od tistih znotraj EU10 in da se je razmerje v gospodarski razvitosti med najmanj in
najbolj razvito regijo s širitvijo povečalo iz 1:13,5 na 1:30,1.
Tabela 5: Regionalne razlike v bruto družbenem proizvodu na prebivalca v državah
Vzhodne Srednje Evrope, 1995-2002
NUTS-2 raven

NUTS-3 raven

BDP na prebivalca (PKM),

razmerje

BDP na prebivalca (PKM),

razmerje

EU25=100

max./min.

EU25=100

max./min.

1995
max.

2002

min.

max.

1995 2002

min.

1995*

2002

max.

min.

max.

min.

1995

2002

EU15

276,3

65,5

315,4

57,3

4,2

5,5

517,3

45,8

569,8

42,3

11,3

13,5

EU25

276,3

31,5

315,4

32,0

8,8

9,9

517,3

18,9

569,8

18,9

27,4

30,1

EU10

128,5

31,5

152,8

32,0

4,1

4,8

128,5

18,9

152,8

18,9

6,8

8,1

94,3

33,7

119,7

38,7

2,8

3,1

94,3

28,7

119,7

31,4

3,3

3,8

Slovaška
Češka

128,5

59,3

152,8

52,4

2,2

2,9

128,5

54,1

152,8

51,7

2,4

3,0

Madžarska

71,6

35,3

96,0

37,3

2,0

2,6

89,7

29,4

124,2

31,7

3,1

3,9

Poljska

51,4

31,0

69,5

32,0

1,7

2,2

25,3

132,3

27,3

-

4,8

Slovenija**

68,4

68,4

75,3

75,3

-

-

51,8

106,8

54,8

1,8

1,9

94,3

Opomba: *Za Portugalsko ni podatkov, **Slovenija je (začasno) kot celota ena NUTS-2 regija. Vir: Eurostat New Cronos,
2005; lastni izračuni.
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Podobno je stanje z vidika brezposelnosti prebivalstva. Enako kot v regijah EU15 beležijo
najnižjo stopnjo brezposelnosti prav tiste regije, ki so tudi gospodarsko najbolj razvite.
Nekoliko specifične razmere veljajo le za Poljsko, kjer imajo nekatere regije na vzhodu in
jugovzhodu države visoko stopnjo zaposlenosti zlasti na račun visoke stopnje zaposlenih
v kmetijstvu. V regiji Lubelskie na skrajnem vzhodu države je bilo leta 2002 kar 39,4%
prebivalstva zaposlenega v kmetijstvu, regija sama pa se nahaja na samem dnu
gospodarske razvitosti (Tabela 7). Ne glede na navedeno je v državah Vzhodne Srednje
Evrope opazen trend zniževanja brezposelnosti, pri čemer se tudi razlike med regijami
znotraj držav zmanjšujejo. Po izračunih avtorja so se notranje razlike v brezposelnosti
(merjeno kot razmerje med regijo z najvišjo in regijo z najnižjo stopnjo brezposelnosti)
med letoma 2000 in 2002 zmanjšale ali ostale enake prav v vseh državah v regiji, tako na
NUTS-2 kot na NUTS-3 ravni (Tabela 6). Vendar je znižanje trenda v nekaterih primerih
varljivo. Na Poljskem se je v tem, sicer kratkem obdobju, omenjeno razmerje sicer
občutno zmanjšalo, vendar se je ob tem stopnja brezposelnosti v obeh regijah povečala.
Tabela 6: Regionalne razlike v stopnji brezposelnosti v državah Vzhodne Srednje Evrope,
2000-2002
NUTS-2 raven

NUTS-3 raven

Stopnja brezposelnosti

razmerje

Stopnja brezposelnosti

razmerje

(%)

max./min.

(%)**

max./min.

2000*

2002

2000

max.

min.

max.

min.

EU15

26,0

0,8

29,3

1,9

32,5

EU25

26,0

0,8

29,3

1,9

EU10

24,0

4,2

26,3

3,6

2002

2000

2002

2000

2002

max.

min.

max.

min.

13,7

30,5

0,0

29,1

0,6

-

48,5

32,5

15,4

30,5

0,0

33,8

0,0

-

-

5,7

7,3

29,1

3,2

33,8

3,3

9,1

10,2

Slovaška

24,0

7,3

22,2

8,7

3,3

2,6

25,7

7,3

25,4

8,7

3,5

2,9

Češka

14,5

4,2

13,4

3,6

3,7

3,7

16,2

4,2

13,4

3,6

3,9

3,7

Madžarska

10,2

4,2

8,9

4,0

2,4

2,2

11,7

3,8

10,6

3,6

3,1

2,9

Poljska

23,6

11,7

26,3

16,2

2,0

1,6

29,1

3,5

33,8

8,7

8,3

3,9

6,7

6,7

6,3

6,3

-

-

10,7

3,2

9,7

3,3

3,3

2,9

Slovenija***

Opomba: *Starejši podatki niso dosegljivi, **za Nemčijo, Veliko Britanijo, Grčijo in Portugalsko ni podatkov, ***Slovenija je
(začasno) kot celota ena NUTS-2 regija. Vir: Eurostat New Cronos, 2005; lastni izračuni.

Pri analizi regionalnega razvoja peterice novih srednjeevropskih držav članic sta
pomembna tudi podatka o rasti gospodarstva in zaposlenosti. V obdobju 1995-2001 so
češke regije doživljale stagnacijo gospodarske rasti. Izjemi sta regiji Středni Čechy in
Praga z nadpovprečno gospodarsko rastjo in regiji Severozápad in Moravskoslezsko, v
katerih se je nadaljevala negativna rast gospodarstva. Nekoliko boljši trend izkazuje
Slovaška s prav tako nadpovprečno rastjo bruto družbenega proizvoda glavnega mesta.
Enako velja tudi za Poljsko, kjer je regija Mazowieckie, v kateri se nahaja prestolnica,
beležila kar 10,4% rast. Pomembno je dodati, da nobena izmed poljskih regij v tem
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obdobju ni doživela negativne gospodarske rasti. Na Madžarskem v gospodarski rasti
glavnemu mestu tesno sledita obe zahodni regiji Nyugat-Dunántúl in Közep-Dunántúl,
zlasti obmejni županiji Györ-Moson-Sopron in Vas (Tabela 7, Slika 11).
Tabela 7: Izbrani socialno-ekonomski kazalci držav in regij Vzhodne Srednje Evrope
Zaposlitvena struktura, 2002
(%)
Kmetijstvo
EU15
EU25
N10
Slovenija
Češka
CZ01 Praha
CZ02 Středni Čechy
CZ03 Jihozápad
CZ04 Severozápad
CZ05 Severovýchod
CZ06 Jihovýchod
CZ07 Středni Morava
CZ08 Moravskoslezsko
Madžarska
HU10 Közép-Magyarország
HU21 Közép-Dunántúl
HU22 Nyugat-Dunántúl
HU23 Dél-Dunántúl
HU31 Észak-Magyarország
HU32 Észak-Alföld
HU33 Dél- Alföld
Poljska
PL11 Łódzkie
PL12 Mazowieckie
PL21 Malopolskie
PL22 Ślaskie
PL31 Lubelskie
PL32 Podkarpackie
PL33 Świętokrzyskie
PL34 Podlaskie
PL41 Wielkopolskie
PL42 Zachodniopomorskie
PL43 Lubuskie
PL51 Dolnośląskie
PL52 Opolskie
PL61 Kujawsko-Pomorskie
PL62 Warmińsko-Mazurskie
PL63 Pomorskie
Slovaška
SK01 Bratislavský
SK02 Západné Slovensko
SK03 Stredné Slovensko
SK04 Východné Slovensko

4,0
5,4
13,2
9,2
4,8
0,5
5,1
8,1
3,6
5,0
7,5
5,0
2,8
6,0
1,8
5,7
5,5
9,8
4,3
7,5
14,2
19,3
19,8
20,4
23,7
4,1
39,4
30,8
31,0
36,5
20,3
8,3
10,2
9,5
18,5
19,1
17,9
9,5
6,2
2,3
7,3
6,5
6,5

Industrija
28,2
28,8
32,1
38,7
39,9
21,3
38,9
41,6
41,4
46,3
40,2
46,3
43,9
34,2
26,3
44,6
42,0
33,8
39,9
33,8
33,0
28,6
30,6
21,6
27,0
39,5
18,1
28,2
24,9
18,6
32,7
29,6
31,3
32,4
32,9
29,4
28,1
31,1
38,5
23,1
42,4
40,7
39,4

Storitve
67,7
65,8
54,7
52,1
55,3
78,2
56,0
50,3
55,0
48,8
52,3
48,6
53,3
59,8
71,9
49,6
52,5
56,3
55,8
58,8
52,8
52,0
49,7
58,0
49,3
56,4
42,5
41,1
44,2
45,0
47,0
62,2
58,5
58,2
48,7
51,4
54,0
59,4
55,4
74,7
50,3
52,8
54,1

Stopnja
brezposlenosti
(%)

BDP/preb.
(PKM)
EU25=100

Povprečna
letna rast BDP
(%)

2002

2002

1995-2001

7,8
8,9
14,9
6,3
7,3
3,6
5,0
4,9
11,4
5,4
6,8
8,8
13,4
5,8
4,0
5,0
4,0
7,9
8,9
7,8
6,2
19,9
20,3
17,0
16,2
20,1
16,6
18,2
18,8
16,8
18,2
26,0
26,3
26,1
19,7
21,5
25,9
21,5
18,7
8,7
17,5
21,4
22,2

Vir: A new partnership for cohesion, 2004; Eurostat New Cronos, 2005; lastni izračuni.
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109,4
100,0
51,8
75,3
67,6
152,8
55,3
61,1
53,9
56,7
59,8
52,4
56,5
58,6
96,0
51,8
60,8
42,8
37,3
37,7
40,4
45,6
41,3
69,5
39,5
50,6
32,0
32,6
35,7
35,1
47,1
45,1
39,9
47,4
37,4
41,6
34,1
45,5
51,3
119,7
46,2
42,5
38,7

2,5
2,6
4,8
5,1
1,5
4,4
3,0
0,9
-1,2
1,0
1,3
0,4
-0,7
4,0
5,2
4,6
4,3
2,6
2,3
3,0
1,6
6,3
5,8
10,4
6,2
3,9
4,5
5,1
5,5
6,3
7,8
5,8
4,7
5,8
2,7
4,7
4,8
6,5
3,9
5,7
3,4
3,2
3,5
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Mnogo slabše je stanje na področju zaposlovanja (Needs…, 2004, str. 23). V obdobju
1998-2002 so rast zaposlenosti beležile le Slovenija in madžarske regije, kar ob zmerni
gospodarski rasti nakazuje na še vedno nedokončani proces prestrukturiranja
gospodarstev, zlasti na Poljskem (A new…, 2004, str. 9). Poljska je namreč, poleg
Slovaške, v letu 2002 beležila kar dvakrat višjo stopnjo brezposelnosti kot znaša
povprečje razširjene EU. Brezposelnost je največja (preko 25%) na jugu, zahodu in
severu Poljske, kjer se soočajo tudi z največjimi problemi prestrukturiranja nekdanjih
bazenov rudarstva, težke industrije oziroma ladjedelništva (Lubuskie, Dolnośląskie,
Zachodniopomorskie, Warmińsko-Mazurskie) (Tabela 7).
Za boljšo sliko razvojnih možnosti regij Vzhodne Srednje Evrope si oglejmo še
medregionalne razlike na NUTS-2 ravni glede naslednjih pomembnih kazalcev:
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•

opremljenost s prometno infrastrukturo;

•

delež aktivnega prebivalstva z nizko stopnjo izobrazbe;

•

delež izdatkov za raziskave in razvoj;

•

notranja razporeditev tujih neposrednih investicij.

Glede razvitosti prometne infrastrukture je večina novink v Uniji v letu 2001 močno
zaostajala za povprečjem petnajsterice, ki je znašalo 16 km hitrih cest in avtocest na km2
države. Med peterico obravnavanih držav omenjeno povprečje presega le Slovenija (21,5
km/km2), ki presega tudi raven Grčije, Španije, Portugalske, Finske, Švedske, Velike
Britanije, Francije, Italije in Avstrije. Daleč za povprečjem Slovenije si sledijo Češka (6,5),
Slovaška (6,0), Madžarska (4,8) in Poljska (1,3).
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Med EU15 beleži najvišjo gostoto omrežja hitrih cest in avtocest Belgija (57,0), najnižjo pa
Finska in Irska (2,0) (Needs…, 2004, str. 106).
S Slike 12 je jasno razvidna neenakomerna razporejenost gostote omrežja hitrih cest in
avtocest na ravni NUTS-2 regij in sicer v korist zahodnih regij. Največjo gostoto omrežja
hitrih cest in avtocest tako beležijo regije Bratislava (46,2 km/km2), Slovenija (21,5) in
Praga (20,2). Opazna pa je slaba opremljenost z avtocestno infrastrukturo na vzhodu
Poljske in Madžarske, kjer je bila gostota leta 2001 večinoma nižja od 0,1 km/km2 (ibid,
str. 105). Slednje je seveda izrazito slaba osnova gospodarskega razvoja teh območij, saj
je opremljenost s prometno infrastrukturo eden glavnih predpogojev uspešnega razvoja
ter dviga konkurenčnosti regije kot celote.
Izobrazbena struktura prebivalstva je eden najpomembnejših kazalcev razvojnih možnosti
dane regije, pri čemer sta lahko predvsem strukturna brezposelnost in visok delež
prebivalstva z nizko stopnjo izobrazbe dokaj zaviralna dejavnika regionalnega razvoja.
Probleme s slednjim ima zlasti Madžarska, saj je delež prebivalstva z nizko stopnjo
izobrazbe (srednja poklicna šola ali manj) višji od 30% na celotnem vzhodnem in južnem
delu države, poleg tega pa niti v metropolitanski regiji ni manjši od 20%. Podobne, vendar
ne tako velike probleme z izobraženostjo imata tudi Poljska in Slovenija. Poljska ima višji
odstotek nizko izobraženega prebivalstva zlasti v ruralnih območjih na vzhodu in severu
države (Slika 13).
Omenjeni delež je relativno visok tudi v Sloveniji (23%) in je bistveno slabši od deleža
katerekoli češke ali slovaške regije NUTS-2 ravni. Sicer med vsemi regijami glede deleža
prebivalstva z nizko stopnjo izobrazbe izstopata obe mestni regiji – Praga in Bratislava (A
new…, 2004).
Geografsko manj polarizirana so sredstva, namenjena za raziskave in razvoj. V te
namene so nove države članice leta 2001 v povprečju namenile zgolj 0,8% BDP, kar
znaša manj kot polovico povprečja EU15. Omenjena razlika gre zlasti na račun manjšega
investiranja privatnega sektorja. Sicer so razlike med novinkami manjše kot znotraj
petnajsterice same. Najvišje deleže za raziskave in razvoj v regiji namenjata najbolj razviti
državi, torej Slovenija in Češka (obe okrog 1,5%) (A new…, 2004), kar je sicer več kot v
Grčiji, Španiji, na Portugalskem, Irskem in v Italiji, vendar še vedno občutno pod ciljem
Lizbonske strategije, torej 3% BDP države članice Unije. Slovenija in Češka imata tudi
najvišji delež vlaganj s strani privatnega sektorja.
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Na subnacionalni ravni investirajo v raziskave in razvoj največ regije, v katerih se nahajajo
glavna mesta oziroma regije, ki se ponašajo z višjo stopnjo gospodarske razvitosti. Od
tega odstopa le nekaj vzhodnih poljskih in madžarskih regij, kjer gre visok delež zlasti na
račun državnih vlaganj (ibid.).
Tuje neposredne investicije so pomemben element regionalnega razvoja, saj vodijo h
kreiranju novih delovnih mest, marsikdaj pa so tudi centri prenosa novih znanj in
tehnologij, kar lahko ima pozitivne posledice na zvečanje produktivnosti in konkurenčnosti
obstoječih lokalnih malih in srednje velikih podjetij. Iz tega razloga si države in regije na
različne načine prizadevajo povečati privlačnost zlasti manj razvitih regij, da bi na ta način
pridobile čim več domačih in tujih investitorjev.
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Slika 15: Delež tujih neposrednih investicij v BDP držav članic Evropske unije, 1999-2001
20,0
17,5
15,0
12,5
10,0
7,5
5,0
2,5

Vir: A new partnership for cohesion…, 2004
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Seveda so izkušnje s tujimi neposrednimi investitorji različne, marsikdaj tudi negativne, ko
slednji izkoristijo začetne državne oz. regionalne pomoči ter lokalne vire in se nato dokaj
hitro preselijo na drugo, cenovno ugodnejšo lokacijo (npr. na Kitajsko). Med novimi
državami članicami Unije kar 70% tujih neposrednih investicij odpade na tri države – na
Poljsko, Češko in Madžarsko (A new…, 2004, str. 98). Pri tem gredo opazno največji
deleži v glavna mesta Budimpešto, Prago, Varšavo in Bratislavo, ter v zahodne regije. Pri
slednjih je izjema le Poljska, kjer poleg Varšave relativno velik delež investicij odpade tudi
na večja mesta v osrednjem in južnem delu države, kot sta Poznan in Krakov (Slika 16).

Kot nekakšno sintezo zgoraj obravnavanih kazalcev lahko vzamemo karto konkurenčnosti
regij Vzhodne Srednje Evrope. Slednja je povzeta po podatkih Evropske komisije
(Cohesion Policy…, 2005, str. 36), ki je karto izdelala na podlagi naslednjih kazalcev:
produktivnost regij (2002), stopnja zaposlenosti (2003), izdatki za raziskave in razvoj
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(2001), delež podjetništva s področja raziskav in razvoja (2001) ter delež prebivalstva z
visoko izobrazbo (2002). Omenjen karta je prikazana na Sliki 17, s katere sta močno
zaznavni dve osnovni značilnosti:
1. izrazita polarizacija med regijami Vzhodne Srednje Evrope in bistveno bolj
konkurenčnimi sosednjimi nemškimi in avstrijskimi regijami ter
2. izrazita polarizacija med glavnimi mesti držav Vzhodne Srednje Evrope, ki se
ponašajo z relativno visoko (z vidika EU25 povprečno) stopnjo konkurenčnosti, ter
preostalimi regijami obravnavanega območja, katerih konkurenčnost je z vidika
celotne Unije podpovprečna.
Od navedenih značilnosti odstopa le Slovenija, ki je v tem pogledu na ravni
severnoitalijanskih in vzhodnonemških ter večine avstrijskih regij.
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4.1.2. Razvojni trendi v regiji
Predstavljeno stanje v regionalni razvitosti ter posledično konkurenčnosti regij Vzhodne
Srednje Evrope želimo v nadaljevanju osvetliti tudi z vidika razvojnih trendov na
obravnavanem območju.
Že v uvodnih poglavjih je bilo izpostavljeno, da so bila obmejna območja držav t.i.
Vzhodne Evrope v času hladne vojne zaradi hladnih političnih odnosov in posledično zelo
slabe prepustnosti državnih meja močno zapostavljena. To vsekakor še posebej velja za
območja ob nekdanji Železni zavesi ter območja na meji z nekdanjo Sovjetsko zvezo
(Ciechocinska, 1992). Posledično bi lahko pričakovali, da sta geopolitična re-orientacija po
letu 1989 ter kasnejši vstop v Evropsko unijo prinesla največje spremembe prav v
omenjenih obmejnih območjih. Iz tega razloga je v naslednjih poglavjih obmejnim
območjem obravnavane regije posvečena posebna pozornost.
Grzegorz Gorzelak (1997) je sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja na podlagi analize
regionalnega razvoja v Vzhodni Srednji Evropi1 v času gospodarske tranzicije ugotovil, da
je kljub relativno hitri rasti gospodarske razvitosti tega dela Evrope znotraj območja moč
zaznati različne razvojne trende, ki vodijo k povečevanju regionalnih razlik. Ugotovil je, da
je kar nekaj regijam v manj kot desetletju uspelo močno izboljšati svoj socialno-ekonomski
položaj glede na tistega pred začetkom tranzicije. Gre za t.i. zmagovalke tranzicije urbane regije, ki so historični nosilci razvoja v Vzhodni Srednji Evropi (Praga, Bratislava,
Budimpešta, Varšava, Poznan, Wroclaw, Krakovo, Brno in somestje Gdansk-SopotGdynia).
Tabela 8: Tipizacija razvojnih trendov regij v Vzhodni Srednji Evropi
Razvoj v obdobju post-socialistične tranzicije

Položaj regij v času

DOBER

nekdanjega
socialističnega
gospodarstva

SLAB

POZITIVEN

NEGATIVEN

ZMAGOVALKE TRANZICIJE

PORAŽENKE TRANZICIJE

Pozitivna kontinuiteta

Negativna diskontinuiteta

(npr. večje urbane aglomeracije)

(npr. nekdanje industrijske regije)

NOVINKE

ZAOSTALA PERIFERIJA

Pozitivna diskontinuiteta

Negativna kontinuiteta

(npr. zahodne regije)

(npr. "Vzhodni zid")

Vir: Gorzelak, 1997

1

Gorzelak v Vzhodno Srednjo Evropo uvršča Poljsko, Češko, Slovaško, Madžarsko, Romunijo in Bolgarijo. Slovenija je iz te
regionalizacije izvzeta.
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Na drugi strani imamo regije, katerih položaj se je v istem obdobju močno poslabšal. T.i.
poraženke tranzicije označuje negativna gospodarska diskontinuiteta. Gre za nekdaj
vodilne monostrukturne industrijske bazene in ponos režimov v času socializma. Ena
takšnih regij je Šlezija, območje intenzivnega rudarstva in težke industrije. S podobnimi
problemi se ukvarja tudi Slovaška, katere vzhodni del (Zvolen, Martin, Bystrica Zilina) je
bil nekdaj pomemben center proizvodnje težke oborožitvene industrije nekdanjega
Varšavskega pakta. Zaradi izgube vzhodnih trgov po padcu Berlinskega zidu, uvajanja
tržnih gospodarstev v državah Vzhodne Srednje Evrope, zmanjševanja državnih pomoči
ter posledične nekonkurenčnosti omenjenih gospodarskih panog, so se tovrstne regije v
času tranzicije soočile z zmanjševanjem proizvodnje ter posledično močnim porastom
brezposelnosti. Poleg tega je bila njihova gospodarska rast nižja od državnega povprečja
zlasti na račun počasnega prehoda nekdaj izrazito monostrukturnega gospodarstva v
polistrukturnega.
V tretjo skupino je Gorzelak (ibid.) uvrstil regije z negativno razvojno kontinuiteto. Gre za
t.i. zaostale periferije, območja s konstantnim zaostajanjem v razvoju tako pred kot med
obdobjem tranzicije. To so redko poseljena, ruralna območja z nizko stopnjo opremljenosti
s prometno infrastrukturo, nizko stopnjo izobraženosti prebivalstva in posledično nizko
stopnjo tujih neposrednih investicij. Najbolj očitna je vzhodna periferija oziroma t.i.
Vzhodni zid po Gorzelaku; območje vzhodne Poljske, vzhodne Slovaške ter vzhodne
Madžarske, ki proti vzhodu mejijo na gospodarsko še slabše razvita območja Belorusije,
Moldavije in Ukrajine. V to skupino Gorzelak uvršča tudi t.i. notranje periferije, kot je
območje osrednje Poljske (Łódzkie, Mazowieckie brez Varšave).
Zadnja skupina so t.i. novinke, regije s pozitivno gospodarsko diskontinuiteto, ki so se v
času socializma soočale s slabim gospodarskim položajem, v obdobju gospodarske
tranzicije pa nato doživele nadpovprečno gospodarsko rast. V to skupino sodijo zahodne
regije, ki so bile v času blokovske delitve Evrope oškodovane zaradi prisotnosti Železne
zavese, v času tranzicije pa je njihov gospodarski uspeh moč pripisati različnim
dejavnikom, med katerimi so zlasti neposredna bližina Evropske unije (konkretno Avstrije
in Nemčije), obstoječe polistrukturno gospodarstvo, katerega korenine segajo v čas
industrijske revolucije, ter s tem povezan nadpovprečen delež tujih neposrednih investicij
v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.
Ob prostorskem prikazu omenjenih skupin regij je Gorzelak nadalje izpostavil novo
srednjeevropsko razvojno os, t.i. Srednjeevropski bumerang, ki povezuje Gdansk,
Poznan, Wroclaw s Prago in Brnom ter na jugu s trikotnikom Dunaj – Bratislava –
Budimpešta.

Omenjeno

razvojno

os

je

mogoče

razdeliti

v

tri

dele.

Prvi

in

najperspektivnejši del je prav najjužnejši. Območje med Dunajem, Bratislavo in
Budimpešto se ponaša s številnimi lokacijskimi prednostmi, visoko stopnjo razvitosti
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gospodarstva ter najvišjim deležem tujih neposrednih investicij. Območju sledi Praga z
okolico. Severni del "bumeranga" je zaradi slabših lokacijskih faktorjev, zlasti
opremljenostjo s prometno infrastrukturo, nekoliko manj oprijemljiv. Gorzelak tako
opozarja na verjetnost preusmeritve razvojne osi proti zahodu, v smeri Praga – Szczecin
– Berlin, saj naj bi se v tej smeri pospešeno gradile pomembne cestno-prometne
povezave (ibid.).
Osem let kasneje, ko je t.i. Višegrajska četverica že del Evropske unije, se Gorzelakove
ugotovitve niso bistveno spremenile, zlasti kar zadeva izrazite razvojne asimetrije med
vzhodnim in zahodnim delom obravnavanega območja.
Analiza glavnih razvojnih kazalcev je že v predhodnem poglavju pokazala, da glavna
mesta kot največje urbane regije še vedno beležijo najvišje stopnje gospodarske razvitosti
v regiji, da je njihova gospodarska rast je v primerjavi z nacionalnimi ravnmi
nadpovprečna in stopnja brezposelnosti podpovprečna. Dobri lokacijski in ekonomski
pogoji, kakovosten človeški kapital ter velik trg so torej vzrok, da imajo omenjene regije, v
primerjavi z ostalimi v lastnih državah, tudi izrazito velik delež tujih neposrednih investicij
oziroma imajo konkurenčne prednosti.
Položaj starih industrijskih območij ter regij na vzhodu se še vedno ni bistveno spremenil,
čeprav njihova gospodarska rast ne upada več oziroma v nekaterih primerih celo narašča
- npr. vojvodstvo Pomorskie (Gdansk).
Metropolam dandanes tesno sledijo zahodne regije, t.i. novinke. To še posebej velja za
Madžarsko, nekoliko manj pa za Slovaško, Češko in Poljsko. Na Madžarskem v razvitosti
gospodarstva in njegovi rasti glavnemu mestu tesno sledita obe zahodni statistični regiji
Nyugat-Dunántúl in Közep-Dunántúl, znotraj njiju pa še posebej obmejne županije GyörMoson-Sopron, Vas ter Komárom-Esztergom. Podobna slika je tudi na Slovaškem, kjer pa
o t.i. novinkah pravzaprav ne moremo govoriti, saj je bratislavska regija hkrati tudi
najzahodnejša regija v državi. Ostale slovaške regije namreč označuje podobna stopnja
razvitosti gospodarstva in njegove rasti, čeprav je vendarle moč zaslediti padanje ravni
razvitosti proti vzhodu. Na drugi strani sta Češka in Poljska, katerih gospodarska rast gre
predvsem na račun glavnega mesta (Praga, Varšava) in nekaterih večjih mest (Krakov,
Poznan, Vroclav, Gdansk). Tudi v primeru omenjenih držav o izrazito nadpovprečni
pozitivni diskuntinuiteti zahodnih regij v času tranzicije ne moremo govoriti. Na to
nenazadnje vpliva tudi dejstvo, da zahodne poljske in severozahodne češke regije mejijo
z gospodarsko manj razvitimi deli Nemčije, tako da močnejšega prenosa gospodarskega
sodelovanja v tem delu Srednje Evrope v času gospodarske recesije ni mogoče
pričakovati. Ne glede na navedeno je vendarle nesporno dejstvo, da se je položaj zlasti
zahodnih regij v primerjavi z obdobjem pred letom 1989 bistveno izboljšal.
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Nenazadnje je ob današnji presoji Gorzelakove tipizacije nujno dodati še položaj
Slovenije, ki jo Gorzelak ne obravnava. Slovenija tako glede gospodarske razvitosti kot
rasti bruto družbenega proizvoda sodi med najrazvitejše dele Vzhodne Srednje Evrope.
Pravzaprav se z boljšimi kazalci razvitosti izkazujejo le glavna mesta preostalih držav.
Sicer je treba poudariti, da položaj Slovenije iz znanih zgodovinskih, političnih in
gospodarskih razlogov ni povsem primerljiv z ostalimi novimi srednjeevropskimi članicami
v EU, saj so bile naše državne meje od sedemdesetih let dalje bistveno bolj prepustne kot
meje ostalih držav nekdanjega vzhodnega bloka. Izjema je le slovenska meja z
Madžarsko. Gledano s subnacionalne ravni pa je z Gorzelakovo tipizacijo možno povleči
nekaj vzporednic. Tudi v Sloveniji sodi regija, v kateri leži glavno mesto med t.i.
zmagovalke tranzicije, enako velja za t.i. zaostalo periferijo, ki je v primeru Slovenije
Prekmurje. Manj pa je vzporednic z ostalima dvema tipoma, saj npr. gospodarska rast
Zasavja ni bistveno nižja od slovenskega povprečja, Obalno-kraško regijo pa bi sicer
lahko označili za t.i. novinko, vendar je bil njen gospodarski položaj že v preteklosti boljši
od slovenskega povprečja.
Glede splošnih trendov v regionalnem razvoju novih srednjeevropskih držav članic
Evropske unije lahko je na podlagi navedenega izpostavimo naslednje sklepe:
1. kljub uspešni tranziciji in relativno hitremu približevanju povprečju gospodarske
razvitosti držav članic EU, nove srednjeevropske države še vedno sodijo med najmanj
razvite članice Evropske unije;
2. znotraj obravnavanega območja je še vedno močno zaznavna razvojna asimetrija med
razvitejšimi zahodnimi in manj razvitimi vzhodnimi regijami. Slednje je še posebej
zaznavno na Madžarskem, v Slovaški in na Poljskem, bistveno manj pa na Češkem in
v Sloveniji. Z vidika celotne Evropske unije predstavlja t.i. Vzhodni zid izrazito
periferijo, ki jo bo v bodoče dodatno zaznamovala še trdnejša – Schengenska meja;
3. razvitemu zahodu se najhitreje približujejo glavna mesta (zmagovalke tranzicije),
sledijo jim zahodne regije (Slovenija, Madžarska, Slovaška) oziroma večja mesta
(Poljska);
4. ne glede na navedeno lahko ugotovimo, da se je gospodarski položaj obmejnih regij,
tako tistih na mejah med novimi srednjeevropskimi državami članicami, še posebej pa
tistih na mejah z Avstrijo in Nemčijo, izboljšal. K slednjemu je zagotovo prispevalo
odprtje meja po letu 1989 in s tem izboljšanje možnosti gospodarskega in družbenega
razvoja obmejnih regij;
5. z vidika konkurenčnosti so ostalim evropskim regijam primerljive le regije glavnih mest,
osrednja češka regija ter Slovenija. Sledijo jim ostale češke regije z izjemo
severozahoda in moravskošlezijske regije. Vse ostale regije izkazujejo močno
podpovprečno raven konkurenčnosti;
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6. o kakršni koli razvojni osi, ki bi v bližnji prihodnosti bila sposobna konkurirati
najrazvitejšim delom Evropske unije zaenkrat ni možno govoriti. Govorimo lahko le o
njenih zametkih in še to zgolj na območju med Slovenijo, zahodno Madžarsko,
Bratislavo, Gradcem in Dunajem.
4.2.

NARAŠČAJOČA VLOGA IN MEDNARODNO POVEZOVANJE SUBNACIONALNIH
ENOT DRŽAV VZHODNE SREDNJE EVROPE

Evropski integracijski procesi v veliki meri sovpadajo s ponovnim oživljanjem starih
regionalnih in kulturnih identitet ter v nekaterih primerih celo z ustanavljanjem novih
(Keating, 2002). Kot že omenjeno v poglavju 3.3. je slednje med drugim posledica
zmanjšanja vloge države pri regionalnem razvoju ter iskanju novih priložnosti regionalnih
struktur v vse bolj odprtem evropskem prostoru.
Izkušnje zahodnoevropskih držav kažejo, da je med posledicami procesov evropskega
povezovanja tudi vse večja navezanost prebivalstva na svoj subnacionalni teritorij, torej
krepitev regionalne identitete. Slednja je poleg namere nacionalnih oblasti po
decentralizaciji/dekoncentraciji nekaterih pristojnosti na subnacionalno raven eden
ključnih elementov regionalizma.
Na podlagi omenjenih izkušenj je v času pogajanj dvanajsterice držav kandidatk za pristop
k Evropski uniji prevladalo pričakovanje, da bodo države kandidatke ob prilagajanju
demokratičnim normam, ki veljajo v Evropski uniji, pričele tudi s procesom decentralizacije
oziroma vzpostavljanjem regionalnih oblasti, na katere bodo prenesle določene
pristojnosti. Za države t.i. vzhodnega bloka je bila namreč značilna močna centralizacija
brez dejanske politične avtonomije enot lokalne samouprave. Lokalna samouprava je bila
zgolj enostopenjska, na ravni občin. Regionalne strukture so bile sicer prisotne, vendar ne
kot druga raven lokalne samouprave, temveč kot funkcionalne (planske) regije oziroma
administrativne regije v smislu upravnih enot. Seveda so se ureditve v obravnavanih
državah med seboj do določene mere tudi razlikovale.
Ob padcu komunističnih režimov so bile države Vzhodne Srednje Evrope tako soočene z
dediščino močne centralizacije, skoraj izključno vertikalno zasnovanih (hierarhičnih)
struktur odločanja ter s kadrovsko in ekonomsko podhranjenimi strukturami na
subnacionalni ravni. Geopolitična re-orientacija teh držav proti zahodu oziroma njihovo
vključevanje v evropske integracije je imelo kmalu za posledico velika pričakovanja
prebivalstva po zmanjšanju demokratičnega deficita in s tem po decentralizaciji. Proces
demokratizacije in decentralizacije uprave je bila tako ena ključnih in tudi najhitrejših
političnih sprememb v državah obravnavanega območja.
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Nove srednjeevropske države članice Evropske unije imajo tako danes različno urejene
regionalne strukture - od Poljske, kjer velja tristopenjski sistem lokalne samouprave pa
vse do Slovenije, kjer druge stopnje lokalne samouprave še ni in kjer glavno vlogo pri
razvoju regij igrajo regionalne razvojne agencije.
4.2.1. Značilnosti reform lokalne samouprave v regiji
Stanje lokalne samouprave v novih srednjeevropskih državah članicah Evropske unije je
relativno dobro, vendar še zdaleč od idealnega. Vzrok za takšno stanje je med drugim
moč iskati v pretekli socialistični doktrini, ki je dovoljevala lokalno samoupravo zgolj na
najnižji, občinski ravni, pri čemer še ta ni bila izvajana v polni meri. V Sloveniji, pa tudi v
nekaterih drugih državah, so močne občine sicer nekoliko zmanjševale demokratični
deficit upravljanja, vendar hkrati z zaviranjem razvoja regionalnih centrov pospeševale
centralizacijo politične moči v glavnih mestih.
S celovito rekonstrukcijo političnih sistemov v devetdesetih letih prejšnjega stoletja so se v
državah Vzhodne Srednje Evrope kmalu pričele tudi težnje po decentralizaciji uprave,
tako v obliki lokalizma kot regionalizma. Težnje so prihajale tako od spodaj navzgor kot
tudi obratno. V prvem primeru s strani prebivalstva, ki je pričakovalo čimprejšnjo
vzpostavitev od države neodvisnih občin in regij, kar bi bil neposredni dokaz uvajanja
demokracije. V drugem primeru pa s strani države, saj je želela novo upravno-teritorialno
ureditev, ki bi kar najbolj učinkovito doprinesla k uspešnemu izvajanju razvojnih politik v
državi. Gledano generalno, je pri uveljavljanju teh interesov v praksi prišlo do dveh
konceptov reforme lokalne samouprave na najnižji ravni:
•

do fragmentacije oziroma doslednega upoštevanja ljudske volje z ustanavljanjem
številnih manjših in gospodarsko šibkejših občin (Češka, Slovaška, Madžarska,
Slovenija)2 ter

•

do konsolidacije oziroma zmanjšanja števila občin z namenom krepitve njihove
učinkovitosti (Poljska).

Reforma lokalne samouprave pa ne zadeva le teritorialne razdelitve, temveč tudi prenos
pristojnosti in virov financiranja. Čeprav študije zahodnoevropskih držav kažejo, da je
ustanovitev večjih občin neposredno povezana tudi z radikalnejšim prenosom moči, pa
analiza stanja v obravnavanih državah tega povsem ne potrjuje. Poljske občine kot
največje po obsegu imajo sicer 1,5-krat višji delež financiranja iz državnega proračuna kot
v povprečju najmanjše češke občine, vendar še vedno nižjega od občutno manjših
madžarskih občin (Consolidation or Fragmentation…, 2002). Sicer pa velja, da imajo
večje občine tudi temu primerno več pristojnosti.

2

V Sloveniji se je število občin v devetdesetih letih potrojilo, na Madžarskem podvojilo, na Češkem pa povečalo za 50%.
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Tabela 9: Primerjava velikosti občin v državah Vzhodne Srednje Evrope
Lokalna raven
Število občin

Povprečno

Povprečna

% občin z

Minimalna

število

površina

nad 5000 / do

velikost

prebivalcev

2

(km )

1000 preb.*

v občini

Naziv

občine
(št. preb.)

Poljska

2.483

15.570

126

76/0

-

gmina

Češka

6.230

1.654

13

5/80

1.000

obec

Slovaška

2.850

1.903

17

5/68

3.000

obec

Madžarska

3.131

3.231

30

10/54

300

törvényhatóság

193

10.175

105

50/3

5.000

občina

Slovenija

* Študije lokalne samouprave v nekaterih zahodnoevropskih državah kažejo, da občine z manj kot 1000
prebivalci niso sposobne izvajati mnogih pomembnih funkcij, v občinah z manj kot 5000 prebivalci pa so
stroški uprave na enoto prebivalca bistveno večji od stroškov v občinah velikosti nad 5000 prebivalcev.
Vir: Consolidation or Fragmentation…, 2002; lastni izračuni.

V kolikor je bila prva faza reforme lokalne samouprave, torej vzpostavitev novih občin in
njihovih pristojnosti ter virov financiranja, v vseh obravnavanih državah izvedena dokaj
hitro in uspešno, pa to ne velja za drugo raven lokalne samouprave – regije.
Vzpostavljanje regionalnih struktur se je v vseh državah Vzhodne Srednje Evrope
neprestano prestavljalo v prihodnost in se soočalo s številnimi problemi:
•

nezaupanje novonastalih nacionalnih oblasti do regionalnih oblasti v času tranzicije in
kasnejših pogajanj za pristop k EU - bojazen pred novimi političnimi ovirami ter
finančnimi izdatki, kar bi lahko zavrlo hitrejši gospodarski razvoj države in proces
njenega vključevanja v Evropsko unijo;

•

pomanjkanje politične volje tako s strani nacionalnih kot lokalnih političnih struktur ter
nizka podpora projektu s strani prebivalstva;

•

pomanjkanje soglasja glede organiziranosti regionalnih struktur (število enot,
pristojnosti, način financiranja);

•

v nekaterih državah izrazito negativne izkušnje z regionalno ravnijo uprave v času
komunizma; v kolikor so regionalne oblasti v času blokovske delitve bile vzpostavljene,
pri tem ni šlo za obliko lokalne samouprave temveč zgolj za dekoncentracijo državne
oblasti;

•

v nekaterih primerih bojazen pred novimi avtonomističnimi težnjami posameznih delov
držav v času, ko so se novoustanovljene države šele konsolidirale (primer Moravske
na Češkem).
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Druga faza decentralizacije se je tako dejansko pričela šele v drugi polovici devetdesetih
let (Madžarska 1994, Slovaška 1996, Češka 1997, Poljska 1997, Slovenija 1998) (Illner,
2002).
Čeprav je druga raven lokalne samouprave danes z izjemo Slovenije prisotna v vseh
novih srednjeevropskih državah članicah Unije, pa ugotavljamo, da se regije še vedno
soočajo s pomanjkanjem bodisi regionalne identitete s strani lokalnega prebivalstva,
pomanjkanjem politične legitimnosti (Češka, Slovaška) bodisi s preveliko odvisnostjo od
države (Madžarska). Do dejanske decentralizacije v državah Vzhodne Srednje Evrope
torej zaenkrat še ni prišlo, kar je nenazadnje tudi posledica obdobja tranzicije in
vključevanja v Evropsko unijo, ko je nacionalni interes nadvladal težnjo po zmanjševanju
demokratičnega deficita. Vsekakor lahko zatrdimo, da je za učinkovito decentralizacijo
navsezadnje potreben tudi čas. Obravnavane države so se v času tranzicije morale
navsezadnje tudi notranje konsolidirati z namenom čim uspešnejšega delovanja v pogojih
članstva v EU, regije kot druga raven lokalne samouprave pa v tem delu Evrope obstajajo
šele nekaj let. Danes, ko je članstvo v Evropski uniji postalo realnost, so razmere za
dejansko decentralizacijo novih srednjeevropskih držav članic EU mnogo bolj ugodne.
Tabela 10: Primerjava velikosti druge ravni lokalne samouprave v državah Vzhodne Srednje Evrope
Regionalna raven
Število regij

Povprečno

Povprečna

Število

Število

število

površina

statističnih

statističnih

NUTS-2 regij

NUTS-3 regij

prebivalcev v

2

(km )

Naziv

regiji
Poljska
Češka
Slovaška
Madžarska
Slovenija

16

2.417.000

19.543

16

45

województwo

373

104.000

838

14

735.000

5.633

8

14

kraj

8

678.000

6.130

4

8

kraj

20

506.000

4.652

7

20

megye

0

0

0

1

12

-

powiat

Vir: Consolidation or Fragmentation…, 2002; lastni izračuni.

Posledice lokalizmov in regionalizmov v državah Vzhodne Srednje Evrope, ki so se
izvajale v okviru decentralizacije uprave, so bile različne. Na eni strani sta lokalizem in
regionalizem močno prispevala h krepitvi regionalne/lokalne identitete, k pospeševanju
decentralizacije in vzpostavitvi lokalnega in regionalnega aktivizma, ki je vodil v močne
pritiske po ustanovitvi lastnih občin in v nekaterih primerih tudi regij (Illner, 2002). Na drugi
strani pa so takšne reakcije vodile v formiranje nerealnih pričakovanj, kar je največkrat
spodbudilo preveliko drobljenje upravno-teritorialnih struktur ali celo šibke poskuse
vzpostavitve avtonomije posameznih delov države (Moravska). Vzpostavilo se je torej
trenje med načeloma demokratičnosti in učinkovitosti, kar je kasneje na Češkem,
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Slovaškem in Madžarskem kot posebnih primerih drobljenja omenjenih struktur vodilo v
nujnost postavljanja spodnje velikostne meje novih občin. S podobnim problemom se je
soočila tudi Slovenija.
4.2.2. Pregled po državah
V nadaljevanju želimo predstaviti stanje organiziranosti subnacionalnih upravnoteritorialnih struktur v novih srednjeevropskih državah članicah EU, saj nam slednje
nenazadnje kaže tudi na zmožnosti sodelovanja omenjenih struktur pri krepitvi
regionalnega razvoja oziroma njihovega delovanja preko državnih meja. Nikakor pa ni naš
namen na široko predstavljati sicer pestro kronologijo nastajanja predstavljenih struktur
oziroma razglabljati o vzrokih in smiselnosti njihovega nastanka.
Poljska
Poljska je kot največja od obravnavanih držav uspela z najradikalnejšo decentralizacijo
uprave. Pri tem se je močno, vendar ne v celoti, zgledovala po nemškem in avstrijskem
modelu teritorialne organiziranosti (Hughes et al., 2001), kar se tudi kaže v tristopenjski
organiziranosti njene lokalne samouprave. Od leta 1999 je Poljska namreč razdeljena v
šestnajst vojvodstev, 373 okrajev in 2483 občin. Vojvodstva so najvišja raven lokalne
samouprave z neposredno voljenim regionalnim parlamentom. So pravne osebe z lastnimi
in dodeljenimi pristojnostmi. Med prve sodijo predvsem razvojna politika, prostorsko
planiranje, prometna infrastruktura, varovanje okolja, šolstvo, zdravstvo, socialne zadeve
in kultura. Njihovo financiranje je v večjem delu zagotovljeno iz državnega proračuna,
nekaj sredstev pa pridobijo tudi z davčnimi prihodki, najemninami in drugimi viri.
Vojvodstvu predseduje prefekt oziroma "vojvod", ki ga na predlog ministra, pristojnega za
lokalno samoupravo, imenuje predsednik vlade. Na ravni vojvodstev so organizirane tudi
upravne enote državne administracije.
Stopnjo nižja raven so okraji oziroma "powiati". Gre za 308 ruralnih in 65 mestnih okrajev,
katerih status, organiziranost in financiranje so podobni vojvodstvom, vendar v primerno
nižjem obsegu.
Poljska pot k decentralizaciji je v bistvu lep primer združitve interesov lokalne
samouprave, ki je težila k decentralizaciji in dekoncentraciji državne uprave, in interesov
državne uprave ter pričakovanj Evropske komisije po zagotavljanju čim učinkovitejše in
ljudem bližnje institucionalne organiziranosti regionalnega razvoja (ibid.; Illner, 2002).
Madžarska
Madžarska je bila ena prvih post-komunističnih držav, ki je začela z reformo lokalne
samouprave in regionalizacijo države. Vzrok temu je dejstvo, da se je reforma lokalne
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samouprave podobno kot na Poljskem tudi na Madžarskem pripravljala že sredi
osemdesetih let (Illner, 2002). Pri regionalizaciji je veliko vlogo odigrala Evropska
komisija, ki je v okviru predpristopnega programa Phare Madžarski "pomagala" pri izdelavi
strategije regionalnega razvoja ter posledično pri vzpostavitvi regionalnih institucij za
njeno izvajanje. Konec devetdesetih let je bila Madžarska tako razdeljena v sedem
planskih regij na NUTS-2 ravni. Za vsako od njih je z zakonom ustanovljen regionalni
razvojni svet, financiran iz državnega proračuna. Naloga omenjenega sveta je
programiranje in implementacija regionalnih razvojnih programov, njegova sestava pa prej
v korist nacionalnih oblasti kot subnacionalnih (okrajnih) in nevladnih. Zato in zaradi
splošne prepričanosti javnosti, da so omenjene regije predvsem posledica pritiskov
Evropske komisije po decentralizaciji razvojne politike, planske regije v javnosti niso
posebej priljubljene (Hughes et al., 2001).
Z reformo lokalne samouprave se je Madžarska že leta 1994 razdelila v devetnajst županij
in mesto Budimpešta s posebnim statusom. Županijski sveti so voljeni neposredno.
Županije izvajajo pristojnosti regionalnega značaja, prenesene s strani občin – regionalni
razvoj, socialne zadeve, varovanje okolja, šolstvo, kultura ipd. Na njihovem ozemlju
delujejo tudi državne upravne enote ter t.i. županijski razvojni sveti. Pri slednjih gre za
neodvisne institucije, sestavljene iz predstavnikov lokalne samouprave, državne uprave
ter privatnega sektorja, katerih osnovna naloga je preučevanje socialno-ekonomskih
razmer v dani županiji, sprejemanje dolgoročnih strategij in programov regionalnega
razvoja ter potrjevanje finančnih programov za njihovo izvajanje (Illner, 2002).
Češka
Na Češkem je današnja razdelitev na štirinajst regij v veljavo stopila šele leta 2000.
Podobno kot na Madžarskem gre v bistvu za trinajst regij in mesto Praga kot glavno
mesto s posebnim statusom. Regije so pravne osebe, katerih financiranje je urejeno z
davčnimi prihodki, najemninami in drugimi finančnimi viri. Člani regionalnih parlamentov
so voljeni neposredno na volitvah, ti pa iz svojih vrst izvolijo predsednika regije. Češke
regije imajo tako lastne pristojnosti kot pristojnosti, prenesene s strani države. Med lastne
pristojnosti sodijo področje regionalnega razvoja, prostorskega planiranja, varovanja
okolja, prometne infrastrukture, deloma pa tudi področja šolstva, socialnih zadev in
zdravstva. Na ravni štirinajstih regij ima Češka organiziranih tudi štirinajst upravnih enot
državne uprave. Od leta 1998 je Češka razdeljena tudi na osem t.i. kohezijskih regij. Gre
za funkcijske regije NUTS-2 ravni, za katere so izdelani tudi posebni regionalni operativni
programi, namenjeni koriščenju strukturne pomoči Evropske unije. Za pripravo, izvajanje
in nadzor slednjih so zadolženi t.i. regionalni upravni in nadzorni sveti, sestavljeni iz
predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti, nevladnih organizacij in gospodarstva (ibid.;
Hughes et al., 2001; Klusaček, 2005).
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Slovaška
Čeprav se je razprava o dvostopenjskem sistemu lokalne samouprave pričela že leta
1992, je Slovaška drugo raven lokalne samouprave uvedla šele leta 2001. Zastoj je
namreč nastal zaradi močne politike centralizacije sredi devetdesetih let v času
Mečiarjeve vlade. Administrativne reforme so se tako nadaljevale šele leta 1996. Slovaška
je danes razdeljena v osem regij oz. "krajev" in 2850 občin. Vsaka od regij ima svoj
regionalni parlament, katerega člani so voljeni neposredno, ter svojo regionalno razvojno
agencijo. Regije imajo lastne in prenesene pristojnosti na področjih prostorskega
planiranja, infrastrukture, šolstva, zdravstva in sociale in sovpadajo s statističnimi regijami
na NUTS-3 ravni (Hughes et al., 2002). Slednje so združene v štiri t.i. kohezijske regije
NUTS-2 ravni. Občine so bile na Slovaškem reformirane že v začetku devetdesetih let in
imajo relativno velike pristojnosti.
Slovenija
Za razliko od ostalih novih srednjeevropskih držav članic EU je bila Slovenija v času
socializma mnogo manj centralizirana. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil
namreč v Sloveniji uveden policentrični razvojni model. Čeprav se je model izkazal za zelo
dobrega, pa je vendarle namesto v krepitev večjih regionalnih središč vodil v krepitev 62
občinskih centrov. Občine so v času socializma pridobile veliko mero pristojnosti in moči,
saj so jim bile dodeljene celo nekatere pristojnosti državne ravni.
Slovenija v novejši zgodovini nima izkušenj z drugo – regionalno ravnijo lokalne
samouprave. Z namenom učinkovitega prostorskega razvoja je bil v osemdesetih letih
prejšnjega stoletja vzpostavljen sistem 12 funkcionalnih regij, t.i. regij medobčinskega
sodelovanja. Slednje so se sredi devetdesetih let preimenovale v statistične regije, njihove
meje pa so se ob prelomu tisočletja le malo spremenile. Dvanajst statističnih regij tako
danes sovpada z regijami na NUTS-3 ravni in predstavlja tudi prostorsko osnovo izvajanja
regionalnih razvojnih planov.
Samostojna Slovenija se je z reformo lokalne samouprave soočila leta 1995, ko je število
njenih občin z dotedanjih 62 naraslo kar na 147. Kasneje se je takšna drobitev občin
nadaljevala, tako da imamo v Sloveniji danes 193 občin, med njimi enajst s statusom
mestne občine. Reforma sredi devetdesetih let je na eni strani zmanjšala demokratični
deficit in vpeljala večje število občin "po meri ljudstva", na drugi strani pa so občine
izgubile nekdanjo gospodarsko in politično moč in se danes soočajo s številnimi
finančnimi problemi. Bistveni doprinos reforme pa je v tem, da je pravzaprav uvedla
dejansko neodvisnost lokalne samouprave. Meja med neodvisnostjo občinske uprave v
odnosu do državne je bila namreč vse do osamosvojitve, podobno kot v ostalih državah
Vzhodne Srednje Evrope, močno zabrisana.
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Doslej še nedokončani del uvajanja lokalne samouprave v Sloveniji je vzpostavitev
regionalne ravni. Projekt vzpostavitve pokrajin kot druge ravni lokalne samouprave v
Sloveniji je star že dobro desetletje. Strokovne analize kažejo, da bi Slovenijo bilo
najprimerneje razdeliti v šest, osem ali dvanajst pokrajin, vendar doslej prave politične
volje za njihovo vzpostavitev še ni bilo. Med drugim gre za naslednje razloge:
•

niti državna niti občinska raven nimata pravega interesa za vzpostavitev pokrajin;

•

najbolj sporno vprašanje je, ali pokrajine vzpostaviti po načelu "od spodaj navzgor ali
od zgoraj navzdol"; gre torej za vprašanje spremembe 143. člena Ustave, ki sicer
vzpostavlja načelo "od spodaj navzgor", vendar se je slednje v zadnjem desetletju
izkazalo kot neučinkovito;

•

še vedno ni skupnega dogovora glede pristojnosti in financiranja pokrajin.

Pri tem naj dodamo, da je na projekt uvajanja pokrajin posredno vezana tudi reforma
omrežja 58 upravnih enot v Sloveniji, katerih število naj bi se ustrezno zmanjšalo, njihove
meje pa prilagodile mejam pokrajin.
Stanje lokalne samouprave, tako na lokalni kot regionalni ravni, je v novih
srednjeevropskih državah članicah torej dokaj različno. Kljub temu pa je vsem enak trend
postopnega naraščanja njihove vloge pri pospeševanju regionalnega razvoja ter
vključevanju v evropske integracijske procese.
4.2.3. Pričakovanja in pritiski mednarodnih institucij
Ob obravnavi procesov decentralizacije in regionalizma v novih srednjeevropskih državah
članicah EU je vsekakor treba omeniti tudi pričakovanja in nemalokrat pritiske
mednarodnih institucij, zlasti Evropske komisije in Sveta Evrope, ki so obravnavane
države vse do njihovega članstva v Uniji opozarjale na nujnost upoštevanja principa
subsidiarnosti oziroma vzpostavitve regionalne ravni lokalne samouprave ter pri tem
ponujale nemalo modelov po zahodnoevropskem vzoru. Slednje se je sicer intenzivneje
manifestiralo zlasti v drugi polovici devetdesetih let, ko so obravnavane države pričele s
procesom pridruževanja k Evropski uniji. Z ozirom na dejstvo, da je bil prvi nivo lokalne
samouprave tedaj že uspešno vzpostavljen, so bile takratne države kandidatke deležne
predvsem pozornosti Evropske unije pri vzpostavljanju druge ravni lokalne samouprave.
Kar zadeva vzpostavitev regionalnih struktur in politik sta kmalu nastali dve nasprotujoči si
težnji mednarodnih institucij. Slednje so na eni strani države kandidatke intenzivno
vzpodbujale k prevzemu na zahodu uveljavljenih praks kot so reforma javne uprave,
decentralizacija, finančna fleksibilnost ter načeli subsidiarnosti in partnerstva. Na drugi
strani pa so od njih zahtevale ustrezno organiziranost, s katero bo zagotovljena kar
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največja absorpcijska kapaciteta koriščenja strukturne pomoči, kar posledično pomeni
večji nadzor "od zgoraj navzdol", torej centralizacijo (Keating, 2002). Kot smo že omenili,
se je v procesu priključevanja držav članic k Evropski uniji včasih ustvarjal vtis, da
evropske institucije od kandidatk (posredno) zahtevajo uvedbo druge ravni lokalne
samouprave, s čimer naj bi se na eni strani dodatno zmanjšal demokratični deficit, na
drugi pa zagotovilo učinkovitejše koriščenje sredstev pomoči. Kljub temu, da evropska
zakonodaja na tem področju ne obstaja in da v Evropi tudi ni enotnega modela
decentralizacije oziroma regionalizma, nekateri avtorji vendarle navajajo nekatera
pričakovanja Evropske komisije oziroma posredne pritiske s strani Odbora regij ter
Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope (CLRAE) po širši regionalizaciji in
decentralizaciji držav v regiji (ibid.; Illner, 2002). Slednji so bili posledica bodisi močnega
trenda regionalizacije in regionalizma v Zahodni Evropi vse od osemdesetih let dalje
bodisi trenutnega prehodnega stanja lokalne samouprave v državah kandidatkah.
Tovrstna pričakovanja in pritiski so ob zaključevanju procesa pristopnih pogajanj zamrli.
Komisija je namreč kmalu uvidela, da so lokalne in še zlasti regionalne strukture v
državah kandidatkah za aktivno sodelovanje pri koriščenju strukturne pomoči Unije
politično, gospodarsko in kadrovsko bistveno prešibke oziroma da so regionalne strukture
ponekod šele v vzpostavljanju. Ker je bil njen osnovni interes v državah kandidatkah
vzpostaviti takšne institucionalne strukture, ki bodo sposobne samostojnega in
učinkovitega črpanja sredstev strukturne politike Unije ter bodo ob tem zadostile vsem
veljavnim predpisom in spoštovale veljavna osnovna načela kohezijske politike Unije
(subsidiarnost, partnerstvo, dodatnost, programiranje), je kmalu spoznala, da bo za
učinkovito koriščenje evropskih sredstev, zlasti strukturnih skladov, v prvih letih članstva
potrebna velika mera poenostavljanja. Na osnovi navedenega je Komisija pričela podpirati
politiko nacionalnih vlad (Keating, 2002), ki so bile edine sposobne v doglednem času
organizirati ustrezne strukture na regionalni ravni. Te naj bi izdelale primerne regionalne
razvojne programe ter na njihovi osnovi in ob upoštevanju pravnih norm ter načel pričele z
učinkovitim črpanjem strukturnih skladov Unije. Z vidika koriščenja skladov Evropske unije
se je v novih srednjeevropskih državah članicah, zlasti v Sloveniji in na Madžarskem,
uveljavil centralizirani model koriščenja evropskih sredstev z ustrezno regionalno in
lokalno participacijo.
Čeprav so omenjena pričakovanja in pritiski evropskih institucij nastajali v zgodnji fazi
pristopanja k EU, so vendarle pomembno vplivali na pospešitev druge faze procesa
decentralizacije v državah kandidatkah.
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4.2.4. Mednarodno povezovanje lokalnih in regionalnih skupnosti
Obdobje tranzicije in vključevanja srednjeevropskih držav članic v Evropsko unijo je torej
močno vplivalo na vlogo in aktivnosti njihovih subnacionalnih enot, torej lokalnih in
regionalnih skupnosti. Na začetku tretjega tisočletja so regije, okraji in občine tega dela
Evrope postali pomemben partner pri pripravi in izvajanju pomembnih projektov
kohezijske politike Evropske unije in hkrati tudi aktivne članice mednarodnih mrežnih
oziroma krovnih organizacij, kot so Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope
(CLRAE), Skupščina evropskih regij (AER), Odbor regij Evropske unije, Svet evropskih
občin in regij (CEMR) in druge. Aktivno sodelovanje predstavnikov regionalnih in lokalnih
oblasti v omenjenih mednarodnih mrežnih organizacijah ter evropskih programih (npr.
Interreg) nikakor ni zanemarljivo. Subnacionalne enote so namreč s tovrstnimi aktivnostmi
na eni strani neposredno vključene v ustvarjanje evropske zakonodaje, politik in odločitev,
na drugi strani pa lahko s svojim udejstvovanjem pomembno lobirajo v prid tako svojemu
lokalnemu gospodarstvu kot tudi za pridobivanje pomembnih sredstev Evropske unije.
Nenazadnje se v okviru omenjenih organizacij in programov snujejo tudi številna
regionalna partnerstva, s čimer si regije in lokalne skupnosti bodisi pridobivajo partnerje
za izvajanje večjih skupnih projektov bodisi poskrbijo za prenos znanj med regijami ali pa
zgolj izmenjavajo pridobljene izkušnje.
Nenazadnje gre pri njihovih aktivnostih tudi za promocijo območja, iz katerega prihajajo.
Še več, tudi nekatere regije in združenja lokalnih skupnosti novih vzhodnoevropskih držav
članic Unije so v Bruslju že odprla svoja predstavništva. Ko že omenjeno v poglavju 3.3., o
tovrstnem skupnem podvigu nenazadnje razmišljata tudi obe slovenski krovni združenji Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije, katerih člani prav tako aktivno
sodelujejo v zgoraj naštetih krovnih organizacijah.
Subnacionalne enote držav obravnavanega območja so torej, podobno kot to velja v
preostalem delu Evropske unije, postale pomemben partner pri snovanju tako evropskih
kot nacionalnih politik.
Čeprav reforme zlasti druge ravni lokalne samouprave v obravnavanih državah, kot izhaja
iz gornjega poglavja, še niso v celoti zaživele, lahko vseeno ugotovimo, da se t.i. "multilevel governance" do neke mere vendarle počasi uveljavlja tudi v tem delu Evrope.
Slednje lahko nenazadnje zasledimo pri izvajanju projektov strukturnih skladov Unije, kjer
je prisotnost lokalnih in regionalnih skupnosti postala nepogrešljiva, najbolj pa je
mednarodno udejstvovanje subnacionalnih enot lokalnemu prebivalstvu opazno na
področju čezmejnega sodelovanja. To še posebej velja za evroregije, institucionalizirano
in najbolj integrirano obliko čezmejnega sodelovanja. Iz tega razloga bomo čezmejnemu
sodelovanju ob nekdaj skoraj nepropustnih državnih mejah posvetili posebno pozornost.
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5. EVROREGIJE KOT NOV POJAV ČEZMEJNEGA SODELOVANJA V VZHODNI
SREDNJI EVROPI
Začetku povojnih evropskih integracijskih procesov na nacionalni ravni je kmalu sledila
tudi integracija na subnacionalni ravni. Od konca petdesetih let prejšnjega stoletja
zasledimo namreč prve oblike organiziranega čezmejnega sodelovanja v Evropi.
Ko govorimo o čezmejnem sodelovanju naj navedemo, da se v tem delu omenjeni termin
uporablja v svojem ožjem pomenu in se nanaša na čezmejno sodelovanje subnacionalnih
enot, torej regij in drugih lokalnih skupnosti. Takšna terminologija je namreč uveljavljena
tudi v strokovni literaturi Sveta Evrope in Evropske unije ter se razlikuje od meddržavnega
čezmejnega sodelovanja oziroma od medregionalnega sodelovanja (omrežja in krovne
organizacije).
Poleg navedenega je potrebno definirati tudi termina "obmejno območje" in "obmejna
oziroma čezmejna regija". Glede prvega je najbolj enostavna trditev, da so "obmejna
območja poseben tip perifernih regij, v katerih je gospodarsko in družbeno življenje
neposredno podvrženo vplivu bližine mednarodne meje" (Bufon, 1993, str. 100). Slednja
ima lahko na obmejno območje raznovrstne učinke. V primeru "zadostne stopnje
medsebojne povezanosti, funkcionalne komplementarnosti in integriranosti" obmejnih
območij na obeh straneh meje pa govorimo o obmejni oziroma bolje "čezmejni regiji"
(Bufon, 2001, str. 12). Čezmejne regije pri tem niso le seštevek dveh ločenih obmejnih
območij, hkrati pa tudi ne gre za povsem homogene regije, saj že sam pojav državne
meje v njih prinaša osnovno diskontinuiteto. Tovrstne regije gre tako obravnavati
predvsem z vidika funkcijskih odnosov med obema obmejnima območjema. "Obmejna
regija se torej kot taka uveljavlja v kombinaciji principa funkcionalnosti, ki izhaja iz
prilagajanja prebivalstva in obmejnega gospodarstva danim razmeram, s principom
homogenosti, ki izvira iz dejstva, da obe območji velikokrat združuje pripadnost isti kulturni
pokrajini, obmejno prebivalstvo pa označujejo iste kulturne karakteristike" (ibid., str. 14).
Po Bufonu (2001, str. 16) v Evropi ločimo tri tipe (skupine) obmejnih območij oziroma
čezmejnih regij:

•

zahodnoevropska

skupina,

za

katero

je

značilna

prisotnost

"starih"

meja

antecedentnega tipa ali pa meje, ki so se oblikovale vzporedno s historičnimi regijami
tega območja. Za to skupino je značilno tudi (zgodnje) povezovanje obstoječih
upravno-teritorialnih enot različnega ranga v interesna čezmejna omrežja;

•

srednjeevropska skupina, za katero je značilno pogosto neujemanje historičnih regij z
dejansko regionalizacijo prostora v okviru posameznih držav. V Srednji Evropi je
namreč prišlo do številnih naknadnih razmejitvenih procesov, zlasti po obeh svetovnih
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vojnah, ki so prvotno homogene historične regije politično razdelili na več enot.
Stanovitnost socio-kulturnih vezi med obmejnim prebivalstvom v okviru takih
historičnih regij je nato največkrat dovedla do nastanka spontanih čezmejnih regij. Te
čezmejne regije se zato ne pokrivajo z administrativnimi, upravnimi regijami, temveč z
obstoječimi ali historičnimi kulturnimi prostori, poleg tega pa ne uživajo posebne
podpore pri lokalnih ali državnih oblasteh. Omenjene oblasti imajo lahko do tovrstnih
čezmejnih regij celo določen odpor, ki izvira iz še nerešenih problemov, ki jih je
razmejitev vnesla v meddržavne odnose. Kljub temu čezmejne regije te skupine ob
meddržavnem sodelovanju in odprtosti izkazujejo visoko stopnjo družbene integracije;

•

vzhodnoevropska skupina, kjer imamo opravka s kombinacijo starih in novih meja v
prostoru, ki je bil tradicionalno manj razvit in redkeje poseljen. V času blokovske
delitve so bila obmejna območja te skupine zaradi načrtnega zapostavljanja njihovega
družbenega

in

gospodarskega

razvoja

označena

z

dodatnim

izseljevanjem

avtohtonega prebivalstva. Zaradi slabih razvojnih potencialov so danes omenjene
čezmejne regije le nominalne narave.
Na podlagi zgornje tipizacije čezmejnih regij je pričakovati, da so se prve čezmejne regije
začele formirati v Zahodni Evropi. Dejansko je prva oblika institucionaliziranega
čezmejnega sodelovanja v Evropi nastala leta 1958 na nemško-nizozemski meji. T.i.
Euregiu so kmalu sledile podobne oblike čezmejnega sodelovanja, formiranega "od
spodaj navzgor", in sicer na drugih delih zahodne nemške meje, na območju Beneluxa ter
v Skandinaviji. Glede na številne ovire tovrstnega sodelovanja v tem obdobju, povezane
predvsem z njihovo mednarodnopravno subjektiviteto, so omenjene čezmejne regije
nastale večinoma na osnovi mednarodnih pogodb, podpisanih s strani vlad držav, iz
katerih izhajajo. Med tovrstnimi pogodbami naj kot primer omenimo ustanovitev
Nizozemsko-nemške komisije za regionalno načrtovanje (1976), pogodbo Nordijskega
sveta o čezmejnem sodelovanju lokalnih oblasti (1977) ter Beneluško konvencijo o
čezmejnem sodelovanju ozemeljskih skupnosti ali oblasti (1986) (Bučar, 1993; AEBR,
1999).
Opaznejši vzpon je čezmejno sodelovanje v Evropi doživelo šele v sedemdesetih in
osemdesetih letih prejšnjega stoletja, temu pa so botrovala sprejetja nekaterih krovnih
mednarodnih sporazumov v okviru Sveta Evrope. Najpomembnejši med njimi je Evropska
okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju med ozemeljskimi skupnostmi ali oblastmi,
podpisana leta 1980 v Madridu (t.i. Madridska konvencija), h kateri sta bila kasneje
podana tudi dva dodatna protokola (1995, 1998). Namen okvirne konvencije je
vzpodbuditi države podpisnice k čezmejnemu sodelovanju njihovih subnacionalnih oblasti
ter pri tem odpraviti dotlej precejšnjo pravno praznino na tem področju (Bučar, 1993, str.
109; Perkmann, 2002).
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Tabela 11: Različne oblike čezmejnega sodelovanja v Evropi do leta 1989
Nastanek

Čezmejna regija

1958
1963
1964
1967
1967
1971
1972
1972
1972
1973
1975
1976
1977
1977
1977
1978
1978
1978

EUREGIO
Regio Basiliensis
Øresund Council
Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO)
Arko Co-operation
North Calotte Council
Kvarken Council
Delovna skupnost (osrednjih) alpskih dežel (Arge Alp)
Die Internationale Bodenseekonferenz (IBK)
The Franco-Genevan Regional Committee (CRFG)
French-German-Swiss Upper Rhine Conference
Euregio Maas-Rhein
Ems-Dollart Region
Mittnorden Committee
Storstrøms Amt-Ostholstein-Lübeck
Euregio Rhein-Waal
Skärgårdssamarbetet (Archipelago)
Delovna skupnost Alpe-Jadran

1980
1980
1982
1982
1983
1984
1985
1985
1987
1987
1988
1988
1989
1989
1989

Region Bornholm-Southeastern Skåne
Gränskommitén Østfold/Bohuslän
Delovna skupnost zahodnih Alp (COTRAO)
Delovna skupnost Pirenejev
Euregio Rhein-Maas-Nord
Benelux Middengebied
Delovna skupnost Jura
AGEDRI
Conseil du Léman
Tornedalsrådet
PAMINA
COMREGIO
Euregio Scheldemond
Baltic Sea Islands B7 Network
PACTE (Hainaut-Pas-de-Calais)

Članice
D, NL
F, D, CH
DK, S
B, NL
S, NO
NO, S, FI
S, FI
A, CH, D, I
A, CH, D
CH, F
CH, F, D
B, D, NL
D, NL
NO, S, FI
DK, D
D, NL
S, FI
A, CH, D, I, CR, SI, H

sprejem Madridske konvencije

DK, S
NO, S
CH, F, I
E, F
D, NL
B, NL
CH, F
CH, F
CH, F
FI, NO, S
D, F
D, F, LU
B, F, NL
EE, D, DK, S, FI
B, F

Omenjena konvencija ter podobne mednarodne pogodbe pomembno prispevajo h krepitvi
čezmejnega sodelovanja v Evropi, saj je slednje v nekaterih primerih še danes oteženo
predvsem zaradi:
•

razlik v notranji administrativni organiziranosti posameznih držav in posledično razlik v
velikosti subnacionalnih enot, njihovi neodvisnosti, pristojnostih in financiranju;

•

razlik v pravni ureditvi in praksi posameznih držav, kar se nanaša npr. na vprašanje
možnosti čezmejnega sodelovanja subnacionalnih enot kot tudi prenosa dela njihovih
pristojnosti na organe čezmejnih regij;

•

različnih strahov nacionalnih prestolnic po avtonomističnih težnjah obmejnih skupnosti,
zlasti v primeru prisotnosti nacionalnih manjšin.
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Podpisu Evropske okvirne konvencije je v osemdesetih letih sledila ustanovitev dobršnega
števila različnih oblik čezmejnega sodelovanja, ki smo ga predstavili v Tabeli 9. V tem
obdobju je z aktivno promocijo čezmejnega sodelovanja pričela tudi Evropska unija, sprva
preko pobud, ki so kmalu postale tudi finančno privlačne. Evropska unija je tako leta 1990
preko pobud Interreg in LACE pričela z aktivnim spodbujanjem čezmejnega sodelovanja v
Evropi. Interreg je kmalu poslal eden najučinkovitejših instrumentov kohezijske politike
Unije, saj je tudi zaradi svoje finančne privlačnosti kmalu botroval ustanavljanju številnih
oblik čezmejnega sodelovanja; tako tistih, nastalih "od spodaj navzgor" (npr. PAMINA) kot
tudi onih, nastalih na pobudo nacionalnih vlad z namenom čim učinkovitejšega črpanja
sredstev pobude Interreg (npr. Euroregion Transmanche).
Finančna podpora Evropske unije čezmejnemu sodelovanju je kmalu povzročila tudi
določene spremembe v naravi čezmejnih regij. Veliko jih je namreč v devetdesetih letih
prejšnjega stoletja spremenilo svoje politike od težnje k čim večji subjektiviteti in regionalni
identiteti (pristop Sveta Evrope) k težnji postati pomemben akter pri implementaciji
kohezijske politike Evropske unije in na ta način v čim večji meri izkoristiti razpoložljiva
sredstva Unije, namenjena regionalnemu razvoju. S tem se je specifična teža tovrstnih
regij v odnosu do prestolnic seveda sorazmerno povečala. Nič čudnega, da so prav v tem
obdobju številni avtorji, kot že omenjeno v prejšnjih poglavjih, pričeli zaznavati nov trend v
razvoju subnacionalnih enot v Evropi, poimenovan kot "neoregionalizem" (Balme), "novi
regionalizem" (Keating) oziroma "Evropa z regijami" (Koler-Koch) (Perkmann, 2002).
Slika 18: Naraščanje števila čezmejnih regij v Evropi v obdobju 1958-2005
120
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100
80
Jugovzhodna Evropa
Vzhodna Evropa
Južna Evropa
Srednja Evropa
Severna Evropa

60
40

Zahodna Evropa
20
0
1958- 1966- 1971- 1976- 1981- 1986- 1991- 1996- 20011965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Opomba: Čezmejne regije na zunanjih mejah Srednje Evrope so obravnavane v okviru ostalih makroregij.
Izjema so le čezmejne regije na italijansko-švicarski oz. italijansko-avstrijski meji, ki so del alpskega postora.

Hiter pregled čezmejnega sodelovanja v Evropi jasno kaže na veliko pestrost. S slednjim
mislimo tako na različno velikost čezmejnih regij, njihovo organiziranost, kot tudi
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intenzivnost njihovega sodelovanja. Slednje je razumljivo, saj je v Evropi danes preko 115
različnih čezmejnih regij (Priloga 1), med katerimi jih je večina nastala po padcu
Berlinskega zidu. S Slike 18, ki je bila pripravljena na podlagi analize številnih virov, je
tako po tem zgodovinsko prelomnem dogodku močno zaznaven trend intenzivnega
čezmejnega povezovanja zlasti v prostoru dotlej močno nepovezane in politično
razdeljene Srednje Evrope. Danes se tako samo v vzhodnem delu Srednje Evrope nahaja
kar 25% vseh čezmejnih regij v Evropi, v zahodnem pa nadaljnjih 15%.
Zelo dobro tipizacijo čezmejnih regij v Evropi je izdelal Perkmann (2002), ki je čezmejne
regije razdelil glede na tri najpomembnejše dimenzije čezmejnega sodelovanja:
(1) Geografski obseg čezmejne regije – čezmejno sodelovanje lahko poteka tako na ravni
dveh ali več občin z obeh strani meje kot tudi na ravni regij več držav. Slednje velja
predvsem za delovne skupnosti, kot je npr. Delovna skupnost Alpe-Jadran. Velike
čezmejne regije ponavadi označuje nižja intenzivnost sodelovanja, njihov sedež pa je
ponavadi rotirajoč. Na drugi strani manjše čezmejne regije označuje bodisi višja
stopnja povezanosti bodisi gre pri tem zgolj za medobčinsko sodelovanje na
specifičnem področju.
(2) Intenzivnost

sodelovanja

v

regiji

–

čezmejne

regije

so

lahko

namenjene

učinkovitejšemu reševanju specifičnih sektorskih problemov (npr. poplavna območja,
spodbujanje turizma). Partnerice v tovrstnih regijah največkrat ustanovijo posebne
komisije ali celo delovne skupnosti, katerih organi se srečujejo in rešujejo probleme
nekajkrat letno. Poznamo pa tudi regije z višjo intenzivnostjo sodelovanja, ko partnerji
z obeh strani meje ustanovijo skupne institucije, namenjene kompleksnemu reševanju
problemov s praktično vseh področij življenja v regiji. V teh primerih gre največkrat za
starejše čezmejne regije s stalnimi skupnimi organi ter z ustreznim financiranjem. Med
čezmejne regije z največjo stopnjo intenzivnosti čezmejnega sodelovanja štejemo t.i.
evroregije.
(3) Tipi akterjev sodelovanja – udeleženci čezmejnega sodelovanja so lahko tako lokalne
(občine) in regionalne skupnosti (dežele, pokrajine, regije, županije) kot tudi celotne
države. Poleg tega so v procesu odločanja v čezmejnih regijah marsikdaj vključene
tudi gospodarske zbornice, privatni (podjetja) ter drugi nevladni partnerji.
Pri tem naj dodamo, da je v primeru čezmejnih regij z intenzivnejšim sodelovanjem
oziroma povezovanjem pomembna tudi njihova mednarodnopravna subjektiviteta. S tem
mislimo tako na nivo pristojnosti in neodvisnosti njihovih institucij kot tudi na dejstvo, ali so
njihove institucije registrirane kot subjekti javnega, zasebnega ali celo mednarodnega
prava. Prav tako je pomembna tudi pravna osnova sodelovanja, saj lahko tovrstne
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institucionalizirane oblike čezmejnega sodelovanja nastanejo tako na osnovi krovnih
meddržavnih pogodb kot tudi na osnovi manj formalnih sporazumov, protokolov, na
temelju katerih se subnacionalne enote z obeh strani meje same dogovorijo o načinu in
oblikah sodelovanja.
Tabela 12: Tipizacija evropskih čezmejnih regij na subnacionalni ravni
mali
geografski obseg

velik
geografski obseg

visoka intenzivnost
sodelovanja

integrirane evroregije
(Euregio)

skandinavske povezave
(Øresund Council/Committee)

nizka intenzivnost
sodelovanja

nastajajoče evroregije
(Evroregija Štajerska-SV Slovenija)

delovne skupnosti
(Alpe-Jadran)

nizka intenzivnost
sodelovanja
("od zgoraj navzdol")

Interreg/Phare-CBC
čezmejne regije

Vir: Perkmann, 2002; prirejeno

K Perkmannovi tipizaciji bi veljalo dodati še en tip čezmejnih regij z nizko stopnjo
intenzivnosti sodelovanja in malim geografskim obsegom. Gre za čezmejne regije, nastale
"od zgoraj navzdol" z namenom čim učinkovitejšega koriščenja sredstev EU, namenjenih
čezmejnemu sodelovanju (Interreg, Phare-CBC). Pri tem tipu čezmejnih regij pred
pričetkom izvajanja omenjenih pobud EU čezmejne strukture niso bile prisotne in so
nastale šele v procesu priprave ustreznih programskih dokumentov za izvajanje pobude.
Ponavadi gre za funkcionalne regije, katerih organi so omejeni na ravni skupnih
programskih in nadzornih odborov, v katere so vključeni partnerji z obeh strani meje, tako
nacionalne, regionalne kot lokalne ravni. Po letu 1990 so se iz tovrstnega tipa čezmejnih
regij, zlasti v Vzhodni Srednji Evropi nemalokrat razvile višje oblike čezmejnega
sodelovanja - nastajajoče evroregije in posledično prave evroregije.
V nadaljevanju se želimo osredotočiti predvsem na tiste oblike čezmejnega sodelovanja,
ki glede na svojo naravo v največji meri prispevajo k integriranju skupnega evropskega
prostora oziroma v katerih lokalne in regionalne skupnosti v mednarodnem okolju
najaktivneje delujejo. Gre za t.i. evroregije, institucionalizirano obliko čezmejnega
sodelovanja, ki je zlasti po letu 1990 doživela nesluten razmah predvsem na območju
Vzhodne Srednje Evrope, nekoliko kasneje pa tudi v Jugovzhodni in Vzhodni Evropi. Gre
torej za tiste dele stare celine, za katere je dotlej veljala nizka stopnja čezmejnega
sodelovanja,

prisotnost

relativno

mladih

državnih

meja

oziroma

nizka

stopnja

integriranosti nasploh. Govorimo o t.i. srednjeevropskem tipu obmejnih oz. čezmejnih regij
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(Bufon, 2001), ki z uspešno tranzicijo zlasti v Vzhodni Srednji Evropi vse bolj prehajajo iz
faze zapostavljenih perifernih območij v fazo območij z večjim razvojnim potencialom. To
še posebej velja za obmejna območja z večjimi urbanimi centri z obeh strani meje (Bufon,
2004).
Prav na podlagi navedenega je mogoče pričakovati, da bomo v obravnavanem območju
Vzhodne

Srednje

Evrope,

izhajajoč

iz

dopolnjene

Perkmannove

tipizacije,

ob

Interreg/Phare-CBC čezmejnih regijah zasledili predvsem t.i. nastajajoče evroregije, manj
pa lahko pričakujemo integriranih evroregij.

5.1. EVROREGIJE KOT NAJVIŠJA STOPNJA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA
Razprava o evroregijah terja opredelitev samega termina evroregije. Dandanes je namreč
moč zaslediti nemalo čezmejnih regij s tem nazivom, ki pa so med seboj vendarle zelo
različne. Najbolj splošna opredelitev evroregije jo označuje za institucionalizirano obliko
čezmejnega sodelovanja. Za nekoliko podrobnejši opis evroregije služijo kriteriji Združenja
evropskih obmejnih regij (AEBR) oziroma Sveta Evrope (AEBR, 2001, str. 69-70; Svet
Evrope, 2002), po katerih gre pri evroregijah za:
•

združenje lokalnih in regionalnih oblasti na obeh straneh državne meje;

•

čezmejno združenje s stalnim sekretariatom in administracijo ter z lastnimi finančnimi
viri;

•

združenje, ustanovljeno na podlagi zasebnega prava, temelječe na neprofitnih
organizacijah ali skladih z obeh straneh meje, v skladu z obstoječo nacionalno
zakonodajo ali;

•

združenje, ustanovljeno na podlagi javnega prava, temelječe na podlagi meddržavnih
sporazumov, ki med drugim vključujejo tudi teritorialne oblasti.

Bistvo evroregij torej je, da gre za organizacije, nastale na pobudo lokalnih in regionalnih
oblasti obmejnih območij z obeh strani državne meje, katerih osnovni namen je
koordinacija in pospeševanje aktivnosti s ciljem premostiti skupne probleme, povezane s
perifernostjo obmejnega prostora, ter pospešiti gospodarski in družbeni razvoj danega
obmejnega območja.
Pri tem je treba dodati, da se za tovrstno obliko čezmejnega sodelovanja poleg termina
evroregija uporabljajo tudi drugi izrazi, kot so euregio, euregion, euroregion, europaregion
ali regio. Včasih zasledimo, da nekatere čezmejne regije z nazivom evroregija pogoje
zanjo sploh ne izpolnjujejo (npr. Carpathian Euroregion), na drugi strani pa včasih prave
evroregije tega naziva niti ne uporabljajo (npr. Ems-Dollart Region) (AEBR, 2001).
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Najbolj integrirane oziroma prave evroregije so v bistvu samostojne večfunkcijske
organizacijske enote z jasnim sistemom financiranja in odločanja ter jasno identiteto,
ločeno od njenih članic. Tovrstne evroregije imajo ponavadi tudi svoj statut, voljeno
predsedstvo oziroma predsednika, stalni sekretariat, generalno skupščino ter seveda
številne delovne skupine ali komisije. Aktivnosti evroregij se največkrat nanašajo na
naslednja področja (ibid., str. 70):

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

regionalni razvoj,
razvoj infrastrukture, zlasti prometne,
varovanje okolja,
kultura in šport,
zdravstvene dejavnosti,
energetika,
komunalne storitve,

turizem in rekreacija,
razvoj kmetijstva,
inovacije in prenos tehnologij,
izobraževanje in šolstvo,
sociala,
civilna zaščita in
komunikacije.

Vendar kljub navedenemu evroregije ne predstavljajo nove ravni uprave na določenem
obmejnem območju. Vloga njihovih organov je le koordinacija in pospeševanje aktivnosti v
obmejni regiji, ki vključuje tako subjekte lokalne in regionalne samouprave, kot tudi
gospodarske ter druge nevladne subjekte. Evroregije so marsikdaj tako najboljši
pospeševalec odnosov med dvema ali več sosednjimi državami, katerih subnacionalne
enote so del njenega območja. Seveda mnoge evroregije pri tem hkrati težijo tudi k čim
večji prepoznavnosti, tako navznoter, v smislu regionalne identitete, kot tudi navzven, v
smislu pritegnitve čim večjega števila vlagateljev in drugih razvojnih partnerjev. Navedeno
jasno nakazuje, da evroregije kot najvišja stopnja integriranosti prostora z obeh strani
nacionalne meje niso zgolj funkcijske regije, temveč tudi zaokrožene gospodarske in
družbene celote. V tem okviru so evroregije vsekakor najbolj opazen doprinos k t.i. "multilevel governance" v Evropi.
5.1.1. Pregled evroregij v Evropi
Evroregije so dokaj pogost predmet številnih strokovnih člankov, vendar natančnejšega
popisa le-teh ni zaslediti v nobeni domači ali tuji literaturi. Še najobširnejši popis je izdelal
Perkmann (2002), vendar slednji vključuje le evroregije, nastale do leta 1999, pri čemer
popis tudi ni najbolj popoln.
V tem delu je tako predstavljen doslej najpopolnejši znani popis evroregij, ki je nastal tako
na podlagi doslej objavljenih popisov, njihovih preverb in številnih drugih virov.
Podrobnejši popis evroregij je v Prilogi 2.
V Evropi imamo danes 63 evroregij, med katerimi jih je le 9 (14%) nastalo pred letom
1990. Občutni kvantitativni preskok so evroregije doživele v devetdesetih letih prejšnjega
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stoletja, zlasti v njegovi drugi polovici, ko se je število evroregij v Evropi v primerjavi z
letom 1990 skoraj pošesterilo. Med glavne vzroke za takšen porast štejemo:

•

interes držav Srednje, Vzhodne in Jugovzhodne Evrope po intenzivnejšem
sodelovanju na vseh ravneh oz. po večji integraciji prostora zlasti Srednje Evrope;

•

demokratizacija držav Vzhodne Srednje, Vzhodne in Jugovzhodne Evrope ter
vključevanje njihovih lokalnih in regionalnih skupnosti v evropske integracijske tokove;

•

finančne vzpodbude Evropske unije, namenjene čezmejnemu sodelovanju (Interreg,
Phare-CBC);

•

vključitev obstoječih čezmejnih regij kot ključnih nosilcev izvajanja omenjenih
vzpodbud čezmejnega sodelovanja;

•

intenziviranje sodelovanja subnacionalnih enot v Evropi ter posledična vzpostavitev
partnerstev, izmenjava dobrih praks (pomembna vloga Odbora regij, Konference
lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope (CLRAE) ter drugih krovnih združenj,
kot so Skupščina evropskih regij (AER), Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR)
ipd.).

Na tem mestu je treba opozoriti na nesorazmernost geografske razporeditve evroregij v
Evropi. Iz spodnje tabele je namreč razvidno, da kar 46% vseh evroregij leži v prostoru
Srednje Evrope. V kolikor temu prištejemo še evroregije na zunanjih mejah Srednje
Evrope, ta delež naraste kar na 68%.
Slika 19: Naraščanje števila evroregij v Evropi v obdobju 1958-2005
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Opomba: Evroregije na zunanjih mejah Srednje Evrope so obravnavane v okviru ostalih makroregij. Izjema so
le čezmejne regije na italijansko-švicarski oz. italijansko-avstrijski meji, ki so del alpskega postora.
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Pri omenjenih pregledih se sicer pojavlja problem uvrščanja čezmejnih regij na mejah
evropskih makroregij. V pričujočem delu zato kot srednjeevropske čezmejne regije
razumemo čezmejne regije na notranjih mejah Srednje Evrope ter tiste v alpskem
prostoru (avstrijsko-italijanska in švicarsko-italijanska meja), ki je geografsko smiselni del
Srednje Evrope. Čezmejne regije na zahodni in severni nemški meji ter zahodni švicarski
meji so obravnavane kot del Zahodne Evrope, saj sodijo v t.i. zahodnoevropsko skupino
čezmejnih regij (Bufon, 2001). Podobno velja za severno in vzhodno mejo Poljske ter
vzhodno mejo Slovaške in Madžarske, ki sodijo v t.i. vzhodnoevropsko skupino čezmejnih
regij, zaradi česar jih v tem delu pojmujemo kot vzhodnoevropske čezmejne regije.
Z vidika držav ima na svojih mejah največ evroregij Nemčija, sledijo pa ji Češka, Poljska,
Avstrija in druge. Primat Nemčije je moč razložiti predvsem z vidika njene
notranjepolitične organiziranosti. Nemčija je federalna država, kjer imajo dežele visoko
stopnjo ustavno določene avtonomije. Znotraj dežel imajo veliko mero pristojnosti in
finančne neodvisnosti tudi okraji, ki so največkrat partnerji v tovrstnih čezmejnih regijah.
Enako velja tudi za Avstrijo. Na drugi strani je Nizozemska primer države, v kateri so
občine tiste upravno-teritorialne enote, ki imajo veliko mero politične in finančne moči.
Slednje se združujejo in tako tvorijo močne partnerje v čezmejnem sodelovanju. Nemčija,
Avstrija in Nizozemska na ta način dokazujejo, da je za integrirane evroregije poleg
razpoložljivih finančnih sredstev Skupnosti potrebna tudi dobršna mera upravno-politične
in finančne neodvisnosti subnacionalnih enot.
Tabela 13: Število evroregij v evropskih državah leta 2005

Država

Število
evroregij

Pokritost
državne meje z
evroregijami

Nemčija
Češka
Poljska
Avstrija
Slovaška
Nizozemska
Francija
Madžarska
Romunija
Rusija
Latvija
Litva
Belgija

24
13
12
10
9
8
8
7
5
4
4
4
3

zzz

Estonija
Španija

3
3

z
z

Država

zzz
zz
zzz
zzz
zzz
zz
zz
z
z

z
z
zzz

Število
evroregij

Švedska
Bolgarija
Moldavija
Danska
Grčija
Finska
Makedonija
Ukrajina
Luksemburg
Švica
Slovenija
Albanija
SCG

3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

BiH
Belorusija

1
1

Pokritost
državne meje z
evroregijami
z
z
z
zz

z
z

z
z
zzz
zz

z
z
z
z
z

Legenda: zzz več kot 66%, zz 33-66%, z manj kot 33%. Z modro so označene države Srednje Evrope.
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Sicer je nezanemarljiv tudi podatek, da imajo poleg Nemčije svoje državne meje z
evroregijami popolnoma ali pa skoraj v celoti pokrite tudi Češka, Nizozemska, Belgija,
Avstrija, Slovaška in Luksemburg (Tabela 13).

5.2. POJAV EVROREGIJ V VZHODNI SREDNJI EVROPI
Izhajajoč iz Bufonove tipizacije obmejnih območij oz. čezmejnih regij v Evropi (Bufon,
2001), sta na območju Vzhodne Srednje Evrope prisotni tako srednjeevropska kot
vzhodnoevropska skupina obmejnih območij oz. čezmejnih regij. Prvo, za katero je
značilno pogosto neujemanje historičnih regij z dejansko regionalizacijo prostora v okviru
posameznih držav in po večini vendarle visoka stopnja družbene integracije, je tako moč
zaslediti skoraj na celotnem območju Vzhodne Srednje Evrope. Izjema so le njene
vzhodne meje, katerih tradicionalno manj razvita in redkeje poseljena obmejna območja
sodijo v vzhodnoevropsko skupino.
S slik 18 in 19 je razvidno, da je porast čezmejnih regij (predvsem evroregij) opazen zlasti
v obdobju po letu 1995. Slednje še posebej velja za območje Vzhodne Srednje Evrope,
kjer je bil od leta 1994 s strani Evropske unije vzpostavljen Interregu podoben instrument
krepitve čezmejnega sodelovanja, t.i. Phare-CBC. Namen slednjega je bil krepitev
čezmejnega sodelovanja na mejah med državami članicami EU15 ter državami
kandidatkami za pristop k EU oziroma med kandidatkami, sedaj novimi članicami samimi.
Prve evroregije so na tem območju v začetku devetdesetih let nastale na nemško-poljski
in nemško-češki meji (prva Euroregija Neisse-Nisa-Nysa, 1991). Slednje ima velik
simbolni pomen, saj je nastanek evroregije v tem delu Evrope imel jasno sporočilo:
"Železna zavesa je končno padla, mostove med vzhodom in zahodom ponovno gradimo".
Do sredine devetdesetih let je tako na vzhodni zunanji meji Evropske unije nastalo kar
osem evroregij. V tem obdobju so se začela ustanavljati tudi čezmejna združenja znotraj
Vzhodne Srednje Evrope (Carpathian euroregion, 1993) ter prva čezmejna združenja na
njeni vzhodni meji (Euroregion Bug, 1995). Vendar gre v teh dveh konkretnih primerih bolj
za delovne skupnosti kot prave evroregije, saj je njun obseg zelo velik, intenzivnost
sodelovanja pa nizka. Ne glede na navedeno je od srede devetdesetih let prejšnjega
stoletja Vzhodna Srednja Evropa doživela pravi razcvet evroregij. Večina teh je nastala
predvsem na notranjih mejah, zlasti med Češko in Poljsko (dandanes 6 evroregij), pa tudi
med Slovaško in Madžarsko (5), Slovaško in Češko (3) ter Slovaško in Poljsko (2).
Med glavne vzroke tovrstnega porasta lahko navedemo:

•

Območje Srednje Evrope je enovita regija, ki je bila po drugi svetovni vojni razdeljena
na zahodno in vzhodno polovico, kot tudi med posamezne, tesno zaprte države v
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svojem vzhodnem delu. Nekdaj zaokrožena funkcijska območja so bila tako presekana
z zelo slabo prepustnimi državnimi mejami. Padec Železne zavese je ustvaril nove
pogoje za ponovno integracijo tega prostora;

•

Padec Berlinskega zidu, nastanek novih držav v Vzhodni Srednji Evropi in težnja po
čim uspešnejši transformaciji nacionalnih gospodarstev z namenom čimprejšnje
vključitve v Evropsko unijo so paradoksalno celo povečali notranje regionalne razlike v
posameznih državah, v prid prestolnicam in marsikje na škodo obmejnih regij.
Intenziviranje čezmejnega sodelovanja je tako logična posledica težnje tako
nacionalnih vlad kot lokalnih in regionalnih skupnosti po zmanjševanju tovrstnih razlik;

•

Nastanek evroregij v prostoru Vzhodne Srednje Evrope je tudi posledica vključevanja
držav tega območja v evropske integracijske procese. Slednje se kaže tako v težnji po
čim

učinkovitejšem

koriščenju

finančne

pomoči

Evropske

unije,

namenjene

čezmejnemu sodelovanju (Phare-CBC, TACIS), kot tudi velikem interesu lokalnih in
regionalnih oblasti, postati del evropskih integracij, tako preko intenziviranja
čezmejnega sodelovanja kot tudi vključevanja v evropske krovne organizacije (AEBR,
AER, CLRAE ipd.);

•

Demokratizacija držav in reforme lokalne samouprave v smeri decentralizacije so
ustvarile tudi pogoje po večji vključenosti lokalnih in regionalnih oblasti v mednarodne
aktivnosti. Omenjeni proces je v Vzhodni Srednji Evropi z izjemo nekaterih držav
potekal sicer počasi, vendar v pravo smer;

•

Med vzroki ustanavljanja evroregij v nekaterih primerih najdemo tudi namero po
tesnejšem sodelovanju regij matičnih držav z narodnostno manjšino onstran državne
meje (npr. evroregija Hajdu-Bihar/Bihor, ki povezuje nekdaj enovito območje v
obmejnem prostoru med Madžarsko in Romunijo, poseljeno z večinskim madžarskim
prebivalstvom).

Ne glede na vzpon števila evroregij v Vzhodni Srednji Evropi pa lahko ugotovimo, da se
okoliščine njihovega nastanka vendarle v marsičem razlikujejo od tistih na zahodu. Med
poglavitne razlike sodijo:

•

Na zahodu so države članice EU težile k vedno večji integraciji prostora Unije.
Evroregije tako zaradi svoje narave predstavljajo mostove, ki najbolj opazno
prispevajo k integraciji evropskega prostora. Prednosti Evropske unije in njenih politik
so v tej obliki ljudem najbližje. Na drugi strani v prostoru Vzhodne Srednje Evrope v
devetdesetih letih prejšnjega stoletja krovne organizacije kot je Evropska unija ni bilo.
Do neke mere so jo nadomeščale druge (CEFTA, Višegrajska skupina, Regionalno
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partnerstvo), ki pa so bile mnogo bolj ohlapne in orientirane zlasti na gospodarske in
politične odnose na državni ravni. Pospeševalec krepitve čezmejnega sodelovanja v
tem delu Evrope sta bila tako predvsem Evropska unija preko programa Phare-CBC (v
finančnem smislu je bil slednji mnogo šibkejši od pobude Interreg, ki je istočasno
veljala za članice EU) ter Svet Evrope. Slednji predvsem na svetovalni ravni. Z
vključitvijo držav Vzhodne Srednje Evrope v Evropsko unijo je bil omenjeni problem
presežen;

•

Nastajanje evroregij in njihovo delovanje je bilo, in v nekaterih primerih še vedno je,
otežkočeno zaradi bistveno nižje stopnje decentralizacije kot to velja na zahodu.
Proces decentralizacije je sicer predstavljen že v poglavju 4.2, vendar bi na tem mestu
izpostavili predvsem bistvene poudarke. V času tranzicije je za države Vzhodne
Srednje Evrope veljala prevlada nacionalnih interesov v smislu načela funkcionalnosti
(etnos) nad načelom demokratičnosti (demos) oziroma vključevanja lokalnih in
regionalnih skupnosti v integracijske procese. Slednje se kaže tako na primeru
reforme lokalne samouprave v državah te regije, kot tudi v načinu organiziranosti pri
črpanju sredstev kohezijske politike Evropske unije. Posledično čezmejno sodelovanje
subnacionalnih enot ni uživalo večje podpore pri državnih in kasneje tudi regionalnih
oblasteh;

•

Akterji čezmejnega sodelovanja v prostoru Vzhodne Srednje Evrope so iz zgoraj
navedenih razlogov zato predvsem občine, zveze občin ali pa, kar je pojav šele v
zadnjem obdobju, regionalne strukture. S tem je seveda povezana tudi subjektiviteta
čezmejnih regij, ki jih omenjene upravno-teritorialne enote sestavljajo. Ker je proces
reforme lokalne samouprave tod potekal počasi, so namreč le-te svoje pristojnosti in
finančno ter politično neodvisnost pridobivale postopoma. Slednje velja zlasti za regije,
ki, z izjemo na Poljskem in do neke mere tudi na Madžarskem, še nimajo prave
politične in gospodarske veljave. V nasprotnem primeru je decentralizacija v
zahodnoevropskih državah prisotna že dlje časa;

•

Nezadostno in neurejeno financiranje lokalnih in regionalnih skupnosti je tesno
povezano s postopnostjo reform lokalne samouprave. Pomanjkanje finančnih sredstev
v marsikaterem primeru zavira poglabljanje sodelovanja znotraj evroregij ter izvajanje
večjih skupnih projektov. Tovrstni problem je seveda prisoten tudi v marsikateri
zahodnoevropski državi;

•

Narodne manjšine so v zahodnoevropskih državah največkrat med glavnimi vzroki za
ustanovitev in aktivno delovanje evroregij. Nasprotno (in zato paradoksalno) pomenijo
manjšine v Vzhodni Srednji Evropi največkrat pomembno oviro pri ustanavljanju
evroregij. Lep primer je madžarska manjšina na Slovaškem (Ludvig, 2002). Enako
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velja tudi za nekatere odcepitvene težnje posameznih delov srednjeevropskih držav,
kot je primer Moravske v Češki republiki. Seveda pa najdemo tudi izjeme, kot je že
omenjena evroregija Hajdu-Bihar/Bihor;

•

Ker je za to prehodno območje značilno neujemanje državnih meja z mejami
historičnih regij in ker je obdobje hladne vojne (geo)politične probleme obmejnih
območij le "zamrznilo", se države Vzhodne Srednje Evrope v obmejnih območjih
marsikje še vedno soočajo z "bremeni preteklosti". Stari problemi in strahovi zato še
vedno ostajajo, kar vodi predvsem v politične ovire pri ustanavljanju intenzivnejših
oblik čezmejnega sodelovanja (primer dolgotrajnih poskusov ustanavljanja evroregije
ob hrvaško-slovensko-italijanski meji).

5.2.1. Pregled osnovnih tipov čezmejnega sodelovanja v Vzhodni Srednji Evropi
Kot že omenjeno, v domači in tuji literaturi ni moč zaslediti podrobnejšega popisa evroregij
v Evropi, zlasti takšnega, ki bi vključeval tudi pregled evroregij novih srednjeevropskih
držav članic Evropske unije. Eden od ciljev pričujočega dela je torej prav slednje - izdelati
pregled čezmejnega sodelovanja v Vzhodni Srednji Evropi s posebnim poudarkom na
evroregionalnem sodelovanju ter izdvojiti osnovne tipe in posebnosti tovrstnega
sodelovanja.
Upamo si torej trditi, da prav Slika 20 vsebuje doslej najpopolnejši pregled evroregij in
drugih oblik čezmejnega sodelovanja v Vzhodni Srednji Evropi. Na tem mestu naj
navedemo, da zaradi lažje preglednosti od drugih oblik čezmejnega sodelovanja na karti
ni prikazana Delovna skupnost Alpe-Jadran. Delovne skupnosti na zunanjih mejah
razširjene Evropske unije so prikazane zgolj zaradi jasnejše predstavitve čezmejnega
sodelovanja v tem delu Evrope. Nenazadnje tudi pregled na Sliki 20 predstavljenih
delovnih skupnosti doslej nikjer ni bil predstavljen v celoti. Na karti prav tako niso
prikazane nekatere nove oblike čezmejnega sodelovanja, predstavljene v poglavju 5.3.
Že ob hitrem pregledu omenjene karte lahko izpostavimo naslednje osnovne značilnosti:

•

Čezmejne regije so prisotne na vseh mejah Vzhodne Srednje Evrope – tako notranjih
kot zunanjih. Ozemlja nekaterih celo sovpadajo;

•

Notranje državne meje Vzhodne Srednje Evrope so skoraj popolnoma prekrite z
evroregijami. Izjeme so le skrajno vzhodni predeli meje med Poljsko in Slovaško
oziroma Slovaško in Madžarsko;
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•

Ob poznavanju čezmejnega sodelovanja na zunanjih mejah celotne Srednje Evrope
lahko slednje razdelimo v dva sklopa:
zahodne, severne in jugozahodne meje Srednje Evrope (slednje na karti sicer niso
vidne) so v večji meri prepredene z evroregijami in njim podobnimi oblikami
tesnejšega čezmejnega sodelovanja – gre za najstarejše evroregije v Evropi,
vzhodne in jugovzhodne meje (Vzhodne) Srednje Evrope kot bodoče schengenske
meje Evropske unije evroregij praktično ne poznajo (izjemi sta le evroregiji HajduBihar/Bihor in Sesupe/Szeszupa), so pa v celoti prekrite z manj intenzivnimi
oblikami čezmejnega sodelovanja kot so delovne skupnosti (npr. Carpathian
euroregion).
Na polagi omenjenih ugotovitev lahko jasno potrdimo v petem poglavju predstavljeno
Bufonovo

(2001)

tipizacijo

obmejnih

območij

oziroma

čezmejnih

regij

na

zahodnoevropsko, srednjeevropsko in vzhodnoevropsko skupino omenjenih regij.

• Glede na čas nastanka (evroregije so na karti prikazane po kronološkem zaporedju)
so prve evroregije v Vzhodni Srednji Evropi nastale v prvi polovici devetdesetih let in
to prav na meji nekdanje Železne zavese, natančneje na meji med Nemčijo in Poljsko
oziroma Češko. Tem so v drugi polovici devetdesetih let sledile tudi evroregije na
mejah med takratnimi državami kandidatkami ter tiste med kandidatkami in Avstrijo.
Med novimi srednjeevropskimi državami članicami je najkasneje evroregijo dobila
Slovenija;
Delovne skupnosti na bodoči zunanji meji EU so nastale v drugi polovici devetdesetih let
(izjema je Carpathian euroregion iz leta 1993). Slednje so po obsegu bistveno večje,
intenziteta njihovega sodelovanja pa je primerno nižja, kar nenazadnje izhaja iz dejstva,
da je na tem območju poselitev prebivalstva zelo redka in da gre za najmanj razvita
območja Srednje Evrope. Pomen omenjenih delovnih skupnosti je predvsem dvojen. Na
eni strani imajo pomembno vlogo povezovanja Srednje Evrope s politično, ekonomsko in
socialno nestabilnim območjem Vzhodne Evrope in vzdržujejo nekakšen novi "tamponski
pas", na drugi strani pa do neke mere prispevajo tudi k regionalnemu razvoju t.i.
Vzhodnega zidu.
Magistrsko delo nima namena zahajati v podrobno analizo vzrokov nastanka posameznih
evroregij, konkretne programe in cilje, ki so si jih zastavili, oziroma izvajati kompleksno
analizo vplivov le-teh na razvoj obmejnih območij. Naš namen je predvsem ugotoviti, v
kolikšni meri so subnacionalne enote držav Vzhodne Srednje Evrope aktivne na področju
mednarodnega, konkretno čezmejnega sodelovanja ter v kolikšni meri so sposobne
učinkovitega sodelovanja s partnerji onstran državne meje z namenom promocije
čezmejne regije, katere del so, in s tem pospeševanja razvoja prostora ob meji. Slednje
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še zlasti velja za tista obmejna območja, v katerih so politični, zgodovinski, manjšinski in
drugi problemi še vedno del vsakdanjega življenja ob meji.
V ta namen smo izdelali krajšo analizo evroregij v Vzhodni Srednji Evropi, v katero smo
zaradi primerjave vključili tudi evroregije na meji med Avstrijo in Nemčijo. Analiza temelji
na podlagi naslednjih parametrov (podrobnejši pregled po evroregijah je v Tabeli 14):

•

velikost evroregij – merjena s številom prebivalstva, pomembna predvsem z vidika
razpoložljivosti človeškega in gospodarskega kapitala ter nenazadnje sposobnosti
izvajanja večjih programov in projektov. Evroregije so po kriteriju števila prebivalstva
razvrščene v tri velikostne razrede: (i) velike evroregije (nad 1.500.000 prebivalcev),
(ii) srednje velike evroregije (750.000-1.500.000 prebivalcev) in (iii) male evroregije
(pod 750.000 prebivalcev) (Slika 21). Zgornja meja velikosti najnižjega razreda ustreza
kriteriju minimalne velikosti NUTS-2 regij v Evropi, ki predstavljajo osnovo za
dodeljevanje sredstev kohezijske politike EU;

•

partnerska sestava v evroregijah – eden najpomembnejših parametrov, saj so obseg
pristojnosti, moč odločanja in finančne sposobnosti partnerjev v evroregiji med
ključnimi dejavniki uspešnosti delovanja evroregije. Evroregije so po omenjenem
kriteriju tudi tu razvrščene v tri razrede (Slika 22):
a) evroregije, v katerih so pokrajine oziroma okraji kot upravno-teritorialne enote
partnerji na obeh straneh državne meje, člani evroregije pa so tudi regionalne
razvojne agencije, zveze občin in ponekod celo strateški nevladni partnerji
(gospodarske zbornice, univerze ipd.). Tovrstna oblika evroregij se je v Zahodni
Evropi potrdila kot najuspešnejša, saj imata obe partnerski strani dokaj veliko mero
pristojnosti in politične moči;
b) evroregije z asimetričnim članstvom, v katerih se pokrajine oziroma okraji na eni
strani meje povezujejo z zvezami občin ali regionalnimi razvojnimi agencijami na
drugi strani meje;
c) evroregije, ki jih označuje sodelovanje regionalnih razvojnih agencij, občinskih
zvez ali zgolj občin, kjer je finančna in politična moč partnerjev relativno mala.

•

organizacijska struktura – iz nje je moč ugotoviti način in s tem učinkovitost delovanja
evroregije. Slednja je ponavadi višja v primeru skupnih stalnih sekretariatov in
izvoljenih predsednikov oziroma upraviteljev evroregij. Organizacijska struktura je
nenazadnje eden ključnih pokazateljev intenzivnosti sodelovanja ter vključenosti
lokalnega prebivalstva v delovanje evroregije (sodelovanje nevladnih partnerjev).
Glede na to, da je prisotnost stalnega sekretariata eden od pogojev za uvrstitev
evroregije kot "prave evroregije", smo slednje razdelili prav na podlagi tega kriterija
(Slika 23);
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•

financiranje – najbolj integrirane evroregije se ponašajo tudi z lastnimi skupnimi viri
financiranja (npr. članarine, sponzorstva ipd.), pri čemer za večje (evropske) projekte
uspejo

zagotoviti

tudi

dobršno

mero

zasebnega

kapitala

(t.i.

public-private

partnership). Geografski pregled financiranja evroregij je prikazan na Sliki 23;

•

članstvo v Združenju evropskih obmejnih regij (AEBR) – gre za enega od pokazateljev
širšega mednarodnega delovanja subnacionalnih enot oziroma evroregij kot celote.
Članstvo v nekaterih drugih krovnih organizacij temelji na pristopu nacionalnih kvot
(CLRAE, Odbor regij), članstvo v AEBR pa je številčno neomejeno in usmerjeno na
čezmejne regije kot celote.

Primerjava evroregij obravnavanega območja na podlagi omenjenih kriterijev vodi do
naslednjih zaključkov:
1. Glede velikosti evroregij Vzhodne Srednje Evrope ni izrazitega trenda. Največ
evroregij je sicer srednjega velikostnega razreda (12), a jim po številu tesno sledijo
male evroregije (9), nekoliko manj pa je velikih evroregij z več kot 1,5 milijonov
prebivalcev (5). Med slednjimi je največja Pomerania s 3,4 milijone prebivalcev, ki je
po obsegu kar dvakrat večja od Slovenije (Slika 21). Primerjane avstrijsko-nemške
evroregije so malega obsega. Sicer so evroregije Vzhodne Srednje Evrope po velikosti
primerljive s starejšimi zahodnoevropskimi evroregijami.
Za proučevanje čezmejnega sodelovanja pomemben podatek je tudi gostota
poselitve v obmejnih območjih ter prisotnost večjih urbanih centrov, kar naj bi bila
tudi ena od večjih razvojnih prednosti čezmejnih regij. Na obravnavanem območju se z
največjo gostoto poselitve ponašajo evroregije na severozahodu Češke (Elbe/Labe,
Erzgebirge-Krušnohoři, Egrensis; povprečno 165 prebivalcev na km2) in jugovzhodu
Češke (Tesinske Slezsko–Slask Cieszyński, Bílé-Biele Karpaty; povprečno 261
preb./km2) ter v zahodnem delu slovaško-madžarske meje (Váh-Dunaj-Ipel',
Podunajského Trojspolku, Ister-Granum; povprečno 143 preb./km2). V tem delu
Vzhodne Srednje Evrope je tudi večja zgostitev obmejnih urbanih centrov.
Nasprotno je redka poselitev značilna za evroregije na vzhodni meji Srednje Evrope
(Sesupe/Szeszupa, Hajdu-Bihar/Bihor; povprečno 59 preb./km2) ter na zahodni poljski
meji (Pomerania, Pro Europa Viadrina, Spree-Nysa-Bóbr; povprečno 83 preb./km2). V
teh primerih gre največkrat za manjše število večjih urbanih centrov, nekoliko
oddaljenih od državne meje (npr. Szczecin, Cottbus, Debrecen), pri čemer je preostali
obmejni prostor redko poseljen;
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2. Partnerska sestava oziroma članstvo obravnavanih evroregij je skladno z v
predhodnem poglavju predstavljeno reformo lokalne samouprave. Članice velike
večine evroregij (70%) tega območja so namreč zveze občin. Gre za povezavo občin
obmejnega območja ene strani državne meje v skupno zvezo, slednja pa se nato v
evroregijo poveže s podobno zvezo ali celo okrajem onstran meje. Aktivna vloga zvez
občin kot osrednjih akterjev čezmejnega sodelovanja je prisotna zlasti na Poljskem,
Češkem in na Slovaškem, kjer se regionalna raven uprave še ni uspela aktivno
vključiti v mednarodni prostor. Pozitivne izjeme seveda obstajajo, kot na primer
evroregija Váh-Dunaj-Ipel'. Razumljivo je, da je moč in s tem tudi učinkovitost
evroregije večja, v kolikor so njene članice tudi regionalne razvojne agencije, okraji ali
celo regije/pokrajine s primerno večjo močjo odločanja. Tovrstna praksa je
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tradicionalno uveljavljena v Nemčiji in Avstriji (okraji), vedno pogostejša pa je tudi na
Madžarskem (npr. West/Nyugat Pannonia). V nekaterih primerih so glavni partnerji z
obeh strani meje regionalne razvojne agencije (primeri ERSN, SteiermarkSeverovzhodna Slovenija, Weinviertel - Južni Morava - Zahorie). Prisotnost razvojnih
agencij ter velikokrat tudi nevladnih partnerjev (univerze, gospodarske zbornice,
zasebna podjetja ipd.) - slednji aktivno sodelujejo kar v tretjini obravnavanih evroregij je vsekakor dodatni element krepitve razvoja obmejnega prostora
Na tem mestu velja vendarle opozoriti na problem t.i. asimetričnih partnerstev v
evroregijah, ko se pokrajine oziroma okraji na eni strani meje povezujejo z zvezami
občin ali regionalnimi razvojnimi agencijami na drugi strani meje. Tovrstna partnerstva
v prostoru Vzhodne Srednje Evrope izrazito prevladujejo (14 evroregij) in so značilna
predvsem za celotno mejo med Nemčijo in Poljsko oziroma Češko (Slika 22). V
omenjenih primerih so partner nemške strani skoraj vedno okraji (Kreise), partnerji na
poljski in češki strani pa zveze občin ali, sicer v manjšem številu primerov, regionalne
razvojne agencije.
Ocenjujemo, da bi evroregije na omenjenih mejah, kot tudi na južni češki in južni
poljski meji, lahko izboljšale svoj potencial tudi z vključitvijo regionalnih oblasti v novih
srednjeevropskih državah članicah.
Sicer so v Vzhodni Srednji Evropi le tri evroregije, nastale s partnerskim
povezovanjem regionalnih oblasti, vse pa se pojavljajo na madžarskih mejah. Z vidika
članstva imajo prav omenjene tri evroregije največje možnosti nadaljnjega razvoja.
Partnerska sestava avstrijsko-nemških evroregij je podobna zgornjemu pregledu.
Morda velja posebej izpostaviti podobnost med evroregijami, ki ležijo na goratih
obmejnih območjih. Tovrstne evroregije so tako v Vzhodni Srednji Evropi kot na
avstrijsko-nemški meji male po obsegu, ustanovljene pa so s strani občinskih zvez ali
regionalnih razvojnih agencij;
3. V organizacijskem smislu ločimo dve osnovni skupini evroregij: Na eni strani imamo
(i) tiste s skupnim stalnim sekretariatom, ki praviloma izkazujejo višjo stopnjo
integriranosti, saj se razvojna politika izvaja skupaj in iz enega centra. To še posebej
velja v primeru, da ima evroregija tudi enega upravitelja/predsednika. Na območju
Vzhodne Srednje Evrope so le štiri evroregije s stalnim sekretariatom, ki je sicer
nekakšna "blagovna znamka" koncepta evroregij (Neisse-Nisa-Nysa, Pomerania, VáhDunaj-Ipel' in Bílé-Biele Karpaty). Preostale evroregije tega območja imajo (ii) po en
sekretariat na vsaki strani meje, njihovi sekretarji pa so bolj ali manj intenzivno
povezani. Sicer ima večina evroregij tudi svojo skupščino, predsedstvo ter različne
delovne komisije.
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Za razliko od omenjenih evroregij imajo stalni sekretariat prav vse avstrijsko-nemške
evroregije (Slika 23). Na podlagi navedenega si torej upamo trditi, da večina evroregij
Vzhodne Srednje Evrope še ni dovolj "zrelih" za intenzivnejše čezmejno povezovanje;

4. Podatki o financiranju evroregij so skopi. Ne glede na navedeno lahko ugotovimo,
da je evroregij tega dela Evrope, ki bi imele vnaprej dogovorjene lastne vire
financiranja, zelo malo. Pravzaprav gre le za dve evroregiji od šestindvajsetih (Slika
23).
Preostale evroregije ponavadi financirajo vsaka svoj del uprave, sredstva za skupne
(največkrat evropske) projekte pa se zagotavljajo sproti (ad-hoc). Podobno stanje je
tudi pri evroregijah na avstrijsko-nemški meji, kjer ima lastne vire urejene le ena
101

MED GEOPOLITIČNO RE-ORIENTACIJO IN MEDNARODNO INTEGRACIJO

evroregija. Vendar moramo pri tem opozoriti na dejstvo, da podatkov o financiranju za
večino evroregij na avstrijsko-nemški meji ni bilo možno dobiti;

5.

Med obravnavanimi evroregijami je enajst (42%) tudi članic AEBR, dodatne tri pa
imajo status delne članice. Med omenjenimi štirinajstimi članicami AEBR je kar
polovica evroregij, katerih članice so nemški okraji (v bistvu le ena evroregija z
nemško udeležbo ni članica AEBR – Pro Europa Viadrina). Med članicami AEBR, ki
ne ležijo na nemški ali avstrijski meji, je le pet evroregij tega dela Evrope.
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Tabela 14: Osnovne značilnosti evroregij v Vzhodni Srednji Evropi in primerjava z evroregijami na avstrijsko-nemški meji
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z
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z

z

z

z

z

z

z

z

3

z

z

2

z

z

z

3
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z
z
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z
z
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9
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z

z
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z

z
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z

z
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z
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z
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z

z

z
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3
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3

2

z
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z

z

z

z
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z

z

z

z

z
z

z

z
z

z
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z

z
z

z
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z
z

z
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z
z
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z
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z
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z

z

z

z

z
z
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z

z

z
z

z
z

Ad-hoc

z
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z
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M
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Zveze občin

z

z
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z

z
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z
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11 Euroregion Tatry

z

3

S
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1996

z

Skupščina

Euroregion Elbe/Labe
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Financiranje

Stalni
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2

z
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Okraji
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1
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V
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Tabela 14: Osnovne značilnosti evroregij v Vzhodni Srednji Evropi in primerjava z evroregijami na avstrijsko-nemški meji (nadaljevanje)

2001

21 Euroregion Steiermark - Severovzhodna Slovenija

2001

22 Euroregión Podunajského Trojspolku

2002

23 Euroregion Hajdu-Bihar/Bihor

z

z

z

z

z

z

z

2

2003

25 Euroregion Ister-Granum

z

2004

26 Euroregion Sesupe/Szeszupa

z

1
2
3
4

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z
z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

prisotno
prevladujoče
V - velike evroregije (nad 1.500.000 preb.), S - srednje velike evroregije (750.000-1.500.000 preb.), M - male evroregije (pod 750.000 preb.)
sopredsedovanje – ni enotnega predsednika (Presidium)
nemški okraji (Kreise)
delna članica
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z
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z

z

z
z

z

z
z

z

z
4

z
z

24 Euregio Silva Nortica (ERSN)

2002

z

z
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institucije

20 Euroregion Sajo-Rima/Slaná-Rimava

Organizacijska struktura

Občine

2000

z

Zveze občin

19 Euroregio Neogradiensis

z

Regionalne
agencije

2000

M

Okraji

Članica AEBR
z

18 Euroregion Beskydy

S

Pokrajine

Oznaka na karti
17 Euroregion Bílé-Biele Karpaty

2000

Leto nastanka
2000

V

Članice evroregije

Bi-sekretariat

Velikost1

Ime evroregije
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Z uporabo izkušenj starejših zahodnonemških evroregij in na podlagi analize evroregij
Vzhodne Srednje Evrope smo za namen izdelave tipizacije evroregij iz zgoraj navedenih
kriterijev izluščili tiste, ki so za integriranost in učinkovito delovanje evroregije
najpomembnejši. Ko govorimo o integriranosti pri tem ne mislimo na vsesplošno
integriranost obmejnih območij oziroma prebivalstva z obeh strani meje, saj bi
proučevanje slednje na tako velikem območju kot je Vzhodna Srednja Evropa terjalo
mnogo obsežnejše in dolgotrajnejše proučevanje. V tem delu se tako osredotočamo zgolj
na integriranost evroregij v institucionalnem smislu oziroma v smislu aktivnega
sodelovanja in povezovanja različnih lokalnih in regionalnih uprav ter drugih nevladnih
subjektov z namenom ustvariti kar najboljše okolje za intenziven razvoj obmejnega
prostora oziroma čezmejne regije kot celote.
Skladno z navedenim so bili izbrani naslednji kriteriji:
–

partnerska sestava evroregij,

–

organizacijska struktura, predvsem prisotnost skupnega stalnega sekretariata, ki je
osnova za delovanje prave (integrirane) evroregije,

–

financiranje, predvsem prisotnost lastnih virov;

Ostali kriteriji za izdelavo same tipizacije tako niso bili upoštevani, čeprav to ne pomeni,
da za razvoj čezmejnega sodelovanja oziroma integriranost obmejnega prostora niso
pomembni. Na podlagi navedenih ključnih kriterijev so bili izdvojeni štirje tipi evroregij v
Vzhodni Srednji Evropi (Tabela 15):

A. Razvojno propulzivne (integrirane) evroregije, odlikuje aktivno delovanje skupnega
stalnega sekretariata. Ustanoviteljice evroregij so pokrajine, okraji ali regionalne
razvojne agencije, poleg njih pa v evroregiji aktivno sodelujejo tudi zveze občin ter
različni strateški nevladni partnerji, kot so gospodarske zbornice, univerze ipd. Na ta
način je regionalna identiteta evroregije med lokalnim prebivalstvom tudi relativno
visoka. Evroregije tega tipa odlikujejo stalni lastni viri financiranja. So pravne osebe in
imajo tudi lastne razvojne strategije. Na obravnavanem območju imamo zgolj dve
evroregiji tega tipa, obe na notranjih mejah Vzhodne Srednje Evrope - Váh-Dunaj-Ipel'
in Bílé-Biele Karpaty;

B. Integrirane evroregije, ki se prav tako ponašajo s skupnim sekretariatom, vendar za
razliko od zgornjega tipa nimajo urejenih stalnih lastnih virov financiranja. Članice
evroregij tega tipa so pokrajine ali okraji ter regionalne razvojne agencije in zveze
občin. Ponavadi tovrstne evroregije označuje asimetrična partnerska sestava
(sodelovanje pokrajin in okrajev na eni strani meje ter regionalnih razvojnih agencij in
zvez občin na drugi). Za razliko od prejšnjega tipa omenjene evroregije v svoje
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delovanje aktivno ne vključujejo strateških nevladnih partnerjev. Tudi v okviru tega tipa
imamo zgolj dve evroregiji, ki pa se nahajata na zahodni meji Vzhodne Srednje
Evrope - Neisse-Nisa-Nysa in Pomerania;
C. Delno integrirane evroregije, katerih članice so pokrajine, okraji, regionalne razvojne
agencije ali zveze občin, ki nimajo ne stalnega skupnega sekretariata ne lastnih virov
financiranja. Sodelovanje evroregij tega tipa zato ne poteka tako intenzivno kot to velja
za integrirane evroregije. Namen takšnih evroregij je ponavadi omejen na krepitev
čezmejnih sosedskih odnosov, reševanje specifičnih problemov, ki pestijo prebivalstvo
ob meji, ter nenazadnje mednarodna promocija članic evroregije samih. Navedeni cilji
se izvajajo predvsem preko izvajanja projektov v okviru EU pobude Interreg. Manj pa
je delovanje evroregije usmerjeno v strateški razvoj čezmejne regije. Tovrstne
evroregije se tako od delovnih skupnosti razlikujejo le po nekoliko višji stopnji
medsebojnega

sodelovanja,

manjšem

obsegu

ter

nekoliko

boljši

notranji

organiziranosti. Evroregije tega tipa lahko primerjamo s Perkmannovim (2002) tipom
"nastajajočih evroregij" in so na obravnavanem območju v prevladi;
D. Evroregije medobčinskega sodelovanja, kjer so za razliko od delno integriranih
evroregij članice "zgolj" občine oziroma njihove zveze. Slednje so brez večjih
pristojnosti in z omejenimi finančnimi zmožnostmi. Tovrstne evroregije so ponavadi
locirane ob naravnih mejah (npr. gorske pregrade), namenjene pa so predvsem
varovanju okolja, krepitvi medobčinskega sodelovanja, turizma ter drugih specifičnih
področij, vezanih na naravne posebnosti, ki jih združujejo.
Kartografski prikaz navedenih tipov evroregij v Vzhodni Srednji Evropi (Slika 24) jasno
kaže, da je kljub poplavi evroregionalnega sodelovanja v tem delu stare celine pravih
integriranih evroregij zelo malo. Pravzaprav sta na območju nekdanje Železne zavese le
dve, enako število pa najdemo tudi na notranjih mejah Vzhodne Srednje Evrope.
Preostale evroregije visoka stopnja integracije ne odlikuje in temu posledično, predvsem
tiste nekoliko starejše, tudi izgubljajo na svoji popularnosti (Maurel, 2002; Klusaček,
2005). Pri tem pa vendarle velja opozoriti, da je večina evroregij še zelo mladih in da
svojega delovanja še niso uspele dodobra utrditi. Ne glede na navedeno pa so evroregije
vendarle zelo dobra izkušnja subnacionalnih enot novih srednjeevropskih držav članic EU,
zlasti občin in nekaterih regij, ki so bile pred letom 1989 zaradi svojega geografskega
položaja ob državni meji močno zapostavljene, kako bolj ali manj aktivno delovati v
mednarodnem prostoru, iskati razvojne partnerje in predvsem promovirati svoje območje z
namenom normalizirati ali celo izboljšati življenje ob meji. Morda bodo posledice reforme
druge ravni lokalne samouprave in dejanski vstop v Evropsko unijo imele kmalu za
posledico tudi intenziviranje sodelovanja znotraj obstoječih evroregij.
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Tabela 15: Tipi evroregij v Vzhodni Srednji Evropi
Tip

Osnovne značilnosti
–

članice evroregije so tako
pokrajine, okraji ali regionalne

RAZVOJNO

Euroregion Váh-Dunaj-Ipel'
Euroregion Bílé-Biele Karpaty

–
–

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa
Euroregion Pomerania

občin
–

aktivna vloga nevladnih partnerjev

–

skupni stalni sekretariat

–

stalni lastni viri

–

članice evroregije so tako
pokrajine, okraji, kot tudi regionalne

INTEGRIRANE
EVROREGIJE

–
–

razvojne agencije kot tudi zveze

PROPULZIVNE
EVROREGIJE

Uvrstitev evroregij

razvojne agencije in zveze občin
–

skupni stalni sekretariat

–

brez stalnih lastnih virov

–

–
–
pokrajine, okraji, kot tudi regionalne
–
razvojne agencije in zveze občin
–
–
ni skupnega stalnega sekretariata
–
brez stalnih lastnih virov
–
–
–

–
–

DELNO
INTEGRIRANE

–
–
–

Euroregion Elbe/Labe
Euroregion Pro Europa Viadrina
Euroregion Erzgebirge-Krušnohoři
Euregio Egrensis
Euroregion Spree-Nysa-Bóbr
Euregio Bayerischer Wald-ŠumavaMühlviertel
Euroregion Glacensis
Euroregion Silesia/Slezsko
Euroregion Weinviertel-Južní
Morava-Záhorie
Euregio West/Nyugat Pannonia
Euroregion Tesinske Slezsko–Slask
Cieszyński
Euroregio Neogradiensis
Euroregion Steiermark Severovzhodna Slovenija
Euroregión Podunajského Trojspolku
Euroregion Hajdu-Bihar/Bihor
Euregio Silva Nortica (ERSN)

–
–
–
–
–
–

Euroregion Tatry
Euroregion Praded-Pradziad
Euroregion Beskydy
Euroregion Sajo-Rima/Slaná-Rimava
Euroregion Ister-Granum
Euroregion Sesupe/Szeszupa

članice evroregije so tako

–
–

EVROREGIJE

–
–

EVROREGIJE

–

članice evroregije so občine
oziroma njihove zveze

MEDOBČINSKEGA

–

ni skupnega stalnega sekretariata

SODELOVANJA

–

brez stalnih lastnih virov
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5.3. ČEZMEJNO SODELOVANJE V VZHODNI SREDNJI EVROPI V LUČI INTEGRACIJE
SREDNJEEVROPSKEGA PROSTORA
5.3.1. Sintezni pregled
Odpiranje državnih meja v Vzhodni Srednji Evropi konec osemdesetih let prejšnjega
stoletja je pomenilo prvi korak k teritorialni koheziji tega prostora. Državne meje, ki so
desetletja predstavljale nepremostljivo oviro razvoja obmejnih območij, so tako dobile nov
pomen. Zlasti obmejno prebivalstvo je namreč v odprtju meja videlo novo priložnost za
razvoj prostora, v katerem so bili dolga leta zapostavljeni. Prvi koraki čezmejnega
sodelovanja v tem delu Evrope so bili simbolični, zlasti na meji med Nemčijo in Poljsko
oziroma Češko, torej ob nekdanji Železni zavesi. Simbolika je kmalu prerasla v resnejše
oblike čezmejnega sodelovanja s prav tako simboličnim imenom – v ustanavljanje
evroregij. Prve od teh so v začetku devetdesetih let nastale prav na območju nekdanje
Železne zavese, kmalu pa so se pojavile tudi na notranjih mejah Vzhodne Srednje
Evrope. Evroregij kot najbolj kompleksnih oblik čezmejnega sodelovanja torej ni le na
vzhodnih mejah razširjene Evropske unije, kjer pa vendarle obstajajo nekoliko ohlapnejše
povezave, kot so delovne skupine.
Vzrokov za nastanek evroregij v obravnavanem prostoru je več. Večino je bilo moč
razbrati že v predhodnih poglavjih, zato bi na tem mestu izpostavili predvsem:

•

težnje predvsem lokalnih in regionalnih skupnosti po ponovni integraciji nekdaj
enovitih historičnih regij, še zlasti v primeru prisotnosti narodnih manjšin (npr. Madžari
na Slovaškem in v Romuniji),

•

želje prebivalstva po čim bolj prostem pretoku oseb, blaga ter tudi kapitala in storitev,

•

interes lokalnih in regionalnih oblasti po reševanju skupnih problemov ob meji,

•

želje in pričakovanja omenjenih oblasti postati del procesa evropske integracije, tako s
povezovanjem z lokalnimi in regionalnimi oblastmi držav Evropske unije, predvsem pa
s pritegnitvijo čim večjega obsega razpoložljivih sredstev Evropske unije ter

•

nenazadnje tudi prisotnost instrumentov Evropske unije, ki je preko predpristopnih
programov finančno in tehnično podpirala tovrstne oblike sodelovanja.

Izkušnje po več kot desetletju prisotnosti tovrstnega sodelovanja na območju novih
srednjeevropskih držav članic Evropske unije kažejo, da so prvotna pričakovanja
lokalnega prebivalstva v marsičem prehitevala dejanske možnosti učinkovitejšega razvoja
ob meji. Slednje je posledica spleta različnih dejavnikov, med katerimi so:
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•

z izjemo v Sloveniji države tega prostora, kot tudi njihove subnacionalne enote, zaradi
slabe prepustnosti državnih meja v času blokovske delitve Evrope s čezmejnim
sodelovanjem praktično niso imele večjih izkušenj;

•

nacionalne oblasti marsikje niso imele posluha za intenzivnejši razvoj obmejnega
prostora ali pa so čezmejno sodelovanje ponekod celo zavirale (primer Slovaške do
leta 1998; glej Halás, Slavík, 2002);

•

vzdrževanje relativno visoke stopnje centralizacije in počasne reforme lokalne
samouprave v omenjenih državah so skupnostim lokalne samouprave marsikje
onemogočale aktivnejše sodelovanje, saj so imele slednje močno omejene pristojnosti
in nezadostne finančne vire;

•

slednje še posebej velja za regionalno raven, saj se je druga raven lokalne
samouprave v večini držav tega prostora izvedla šele v začetku novega tisočletja.

Seveda je pri iskanju tovrstnih vzrokov treba opozoriti tudi na nekatere fizičnogeografske
ovire, ki vendarle ne dovoljujejo občutnega razvoja obravnavanega prostora. Pri tem
imamo v mislih predvsem gorske pregrade, kot so Češko rudogorje, Šumava, Krkonoši in
Zahodni Karpati. Med razvojnimi ovirami je marsikje tudi pomanjkanje večjih zgostitev
prebivalstva ob meji (npr. na zahodu Poljske).
V luči zgornjih dejavnikov, ki jih je zagotovo še več, je treba tudi obravnavati današnje
stanje čezmejnega sodelovanja v tem delu Evrope. Analiza evroregij Vzhodne Srednje
Evrope je namreč pokazala, da evroregije sicer prepredajo celotno zahodno in skoraj vse
notranje nacionalne meje obravnavanega območja, vendar intenzivnost sodelovanja
znotraj njih ne dosega tiste, ki jo poznamo v najbolj znanih evroregijah zahodne Evrope.
Pravzaprav je evroregij, ki bi popolnoma ustrezale kriterijem Sveta Evrope le peščica,
preostale pa so še vedno v fazi razvijanja. Pri tem je seveda treba opozoriti tudi na
dejstvo, da je kar tretjina evroregij tega dela Evrope mlajših od petih let.
Z vidika politične geografije je zanimiva primerjava obravnavanega evroregionalnega
sodelovanja s starostjo državnih meja, saj naj bi, sicer paradoksalno, "največ možnosti
za čezmejno integracijo imela prav tista obmejna območja, ki so v ne preveč oddaljeni
preteklosti doživljala pri politični delitvi tradicionalno enotnega upravnega, kulturnega in
gospodarskega prostora največje travme" (Bufon, 2001, str. 13). Kot smo že omenili, so
državne meje prav v Srednji Evropi relativno mlajšega nastanka in se po večini ne
ujemajo z mejami historičnih regij (Bufon, 2001). V primerjavi z zahodnoevropskimi
mejami, ki so večinoma nastale v 19. stoletju ali prej, je večina današnjih državnih meja v
Srednji Evropi nastala po prvi svetovni vojni, nekatere med njimi pa celo po drugi svetovni
vojni (nemško-poljska meja, slovensko-italijanska in del slovensko-hrvaške meje ter deli
vzhodne poljske in slovaške meje; Slika 25).
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Še več, meji med Češko in Slovaško ter Slovenijo in Hrvaško sta dobili status državne
meje šele v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, pri čemer slednja še niti ni v celoti
določena.
Na osnovi predstavljene analize čezmejnega sodelovanja v Vzhodni Srednji Evropi ne
moremo trditi, da je starost državne meje pomemben dejavnik intenzivnosti čezmejnega
sodelovanja na obravnavanem območju. Dejstvo je namreč, da so prve evroregije v
Vzhodni Srednji Evropi skoraj sočasno nastale tako na "mladi" nemško-poljski meji, kot na
nekoliko "starejši" meji med Nemčijo in Češko. Kar zadeva intenzivnosti sodelovanja
znotraj evroregij je ta sicer večja na mlajših mejah (češko-slovaška, nemško-poljska
meja), vendar evroregijo z višjo intenzivnostjo sodelovanja najdemo tudi na nekoliko
starejši slovaško-madžarski meji.
Bolj zanimiva je primerjava intenzivnosti evroregionalnega sodelovanja s konfliktnostjo
državnih meja, ob katerih so nastale. Pri tem se poslužujemo Tunjićeve razvrstitve
državnih teritorialnih meja glede na intenziteto njihove konfliktnosti. Po Tunjiću je namreč
konfliktnost državnih teritorialnih meja opredeljena kot "njihova trajna značilnost, ki izhaja
iz temeljne funkcije državnih teritorialnih meja, to je posredovanja med teritorialnimi
subjekti v prostoru. Konfliktnost državnih teritorialnih meja je potemtakem rezultat
nasprotujočih si stališč ali zahtev teritorialnih subjektov glede lokacije ali funkcij ali pa
širših značilnosti državnih teritorialnih meja. Pri tem ni nujno, da sta teritorialna subjekta
samo sosednji državi" (Tunjić, 2002, str. 2-128). Z analizo posameznih značilnosti
državnih meja (mladost, pravna urejenost, način nastanka, zgodovinska podlaga,
fiziografska usklajenost, narodna, etnična, religijska in jezikovna usklajenost, frekvenčnost
spreminjanja meja, prisotnost geopolitičnih enot, položaj meja v imperialnih krogih) jih je
Tunjić razdelil v šest skupin konfliktnosti. Ugotovil je, da na območju Srednje Evrope med
najbolj konfliktne državne meje sodijo nemško-poljska, slovaško-madžarska in slovenskoitalijanska meja, celotna vzhodna meja Poljske in Slovaške ter jugovzhodna meja
Madžarske. Slednjim sledita nemško-češka in madžarsko-hrvaška meja. Ostale meje
sodijo med manj konfliktne meje v Evropi. Pri tem je zanimivo, da se meja med Slovenijo
in Hrvaško, skladno s Tunjičevo klasifikacijo, kljub še nekaterim aktualnim odprtim
vprašanjem, uvršča med najmanj konfliktne meje stare celine.
Primerjava tipov evroregij z intenziteto konfliktnosti državnih meja Vzhodne Srednje
Evrope ne kaže, da bi bilo evroregij ob manj konfliktnih državnih mejah več oziroma da bi
bilo njihovo delovanje tod bolj intenzivno. Intenzivno čezmejno sodelovanje se namreč v
Vzhodni Srednji Evropi pojavlja tako na najmanj konfliktnih (npr. češko-slovaška meja) kot
na bolj konfliktnih mejah (npr. slovaško-madžarska meja). Pri tem je seveda zopet
poseben primer vzhodna meja Srednje Evrope, kjer je njena konfliktnost širšega pomena.
Gre namreč za bodočo zunanjo mejo EU, t.i. Vzhodni zid.
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Ob tem pa je vendarle treba izpostaviti tri primere, pri katerih je konfliktnost državnih meja
vendarle opazno vplivala na razvoj čezmejnega sodelovanja v devetdesetih letih
prejšnjega stoletja.
V prvem primeru gre za nemško-češko mejo, kjer so v začetku devetdesetih let sicer
nastale prve evroregije v Vzhodni Srednji Evropi, vendar je sodelovanje znotraj nekaterih
od njih še danes oteženo zaradi nerešenih meddržavnih vprašanj. Tak primer je evroregija
Bayerischer Wald-Šumava-Mühlviertel, kjer je med glavnimi ovirami intenzivnejšega
sodelovanja vprašanje vračanja lastnine izgnanim Sudetskim Nemcem (Klusaček, 2005).
Drugi primer je območje slovaško-madžarske meje, kjer gre za mešano območje
slovaškega in madžarskega prebivalstva. Zaradi napetih meddržavnih odnosov zlasti
glede madžarske manjšine na južnem Slovaškem (slednja je na tem območju dokaj
koncentrirana), je prva evroregija na tem območju nastala šele konec devetdesetih let
prejšnjega stoletja (Váh-Dunaj-Ipel'). Glede na porast števila evroregij na tem območju
lahko sklepamo, da so se omenjeni napeti odnosi z vstopom v Evropsko unijo izboljšali.
Kot tretji primer vpliva konfliktnosti državne meje naj navedemo slovensko-italijansko
mejo. Gre za območje, kjer je bila državna meja umetno postavljena po drugi svetovni
vojni, kar je dovedlo do občutne neusklajenosti z narodnostnimi, kulturnimi, jezikovnimi,
funkcijskimi in drugimi mejami. Omenjeno območje je že prej praktično imelo vse
potenciale za nastanek evroregije, saj se odlikuje z visoko stopnjo integriranosti,
intenzivno sodelovanje prebivalstva z obeh strani meje pa je prisotno že od sedemdesetih
let prejšnjega stoletja. Takrat se je namreč snovala in leta 1978 vzpostavila Delovna
skupnost Alpe-Jadran, ki je odtlej predstavljala okvir za intenzivnejše čezmejno
sodelovanje. Iz tega razloga lokalne oblasti niso čutile potrebe po vzpostavljanju novih
institucionaliziranih oblik čezmejnega sodelovanja, kot so evroregije (Bufon, 2004, str.
106). Sredi devetdesetih let pa so se v tem prostoru vendarle pojavile nove pobude po
ustanavljanju evroregij, ki so prisotne še danes (npr. pobuda tržaškega župana Illyja za
ustanovitev evroregije na območju med Furlanijo-Julijsko krajino, Primorsko, avstrijsko
Koroško in Istro). Kljub ugodnemu odzivu slovenskih lokalnih oblasti pa so se v Sloveniji
vendarle pojavili številni pomisleki, povezani s t.i. zgodovinskim spominom, ki so vodili k
precejšnji zadržanosti Slovenije do tovrstnih pobud. Konfliktnost omenjene meje je torej
kljub vstopu v Evropsko unijo in dobrim medsosedskim odnosom še kako prisotna.
Kljub padcu t.i. mini železnih zaves konec osemdesetih let je intenzivnost čezmejnega
sodelovanja v Vzhodni Srednji Evropi z redkimi izjemami in številnim evroregijam navkljub
dokaj nizka. Slednje je nenazadnje moč pojasniti tudi kot dejstvo, da je dolgotrajnost sicer
vsiljenih političnih meja marsikje prispevala k oblikovanju ločenih družbenih prostorov
(Bufon, 2001, str. 15)
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Takšno stanje pa je vendarle zanimivo, saj bi glede na razvitost in razvojne možnosti
območja ob meji marsikje pričakovali intenzivnejši razvoj čezmejnih regij. Ob primerjavi
gospodarske razvitosti območja Vzhodne Srednje Evrope in sosednjih zahodnih regij ter
tipov evroregij znotraj njega (Slika 27) je razvidno, da imajo zlasti evroregije ob nekdanji
Železni zavesi, gledano z vidika BDP na prebivalca, relativno velik razvojni potencial. Gre
za območja dokaj velike zgostitve prebivalstva (človeški kapital), pri čemer zlasti nemške
in avstrijske obmejne regije izkazujejo tudi relativno visoko stopnjo gospodarske razvitosti
(izjema so le deli vzhodne Nemčije). Slednja je vsekakor višja kot na poljski, češki ali
slovenski strani meje.
V tem pogledu je zanimivo tudi območje med Gornjo Avstrijo, Gradiščanskim, Bratislavo z
zaledjem in madžarsko županijo Györ-Moson-Sopron. Z razliko Gradiščanskega gre v tem
prostoru za najbolj razvite dele tako Avstrije, kot tudi Madžarske in Slovaške. Tukaj
najdemo tudi prave "zmagovalke" (Bratislava) in "novinke tranzicije" (Györ-MosonSopron). Nič čudnega, da se na tem območju snuje tudi nova (urbana) evroregija DunajBratislava- Györ.
Gospodarska razvitost obmejnih območij na notranjih mejah Vzhodne Srednje Evrope je
sicer nižja, vendar tudi na tem območju najdemo večje zgostitve prebivalstva (npr. v
Šleziji).
Iz zgornjih razlogov je zanimiva ugotovitev, da se na omenjenih mejah, razen dveh izjem
(Evroregija Neisse-Nisa-Nysa in Evroregija Pomerania), ni razvila institucionalno višja
oblika evroregionalnega sodelovanja in sicer takšna, ki bi z učinkovitim in enotnim
upravljanjem čezmejnih regij uspela ustvariti sinergijo razvojnih prednosti regij na stiku
med starimi in novimi državami članicami Unije.
Ne glede na to, da se peto poglavje magistrskega dela osredotoča predvsem na
institucionalni vidik čezmejnega sodelovanja v Vzhodni Srednji Evropi, lahko na podlagi
primerjave med tipi evroregij in podatki o konkurenčnosti regij tega območja (Slika 28)
vendarle ugotovimo, da imajo obstoječe vzhodnosrednjevropske evroregije v socialnoekonomskem smislu pred sabo še velike razvojne možnosti. Naj pri tem izpostavimo
predvsem evroregije na bavarsko-češki, avstrijsko-češki in avstrijsko-slovenski meji, kjer
gre za stik v evropskem merilu konkurenčno povprečnih regij z nekoliko podpovprečnimi,
v primeru slovensko-avstrijske meje pa celo za stik konkurenčno povprečne Slovenije z
nadpovprečno konkurenčno avstrijsko Štajersko. Podobno velja za območje v okolici
Dresdna in območje slovensko-italijanske meje, v kolikor bi evroregije tod nastale. Ne
glede na konkurenčne prednosti so evroregije prav teh območij le delno integrirane.
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Nekoliko drugače je na notranjih mejah Vzhodne Srednje Evrope, kjer obmejna območja
večinoma označuje povprečna ali celo močno podpovprečna konkurenčnost. Izjema pri
tem je le obmejno območje madžarske županije Pest. Ravno na tem območju Vzhodne
Srednje Evrope zasledimo eno od dveh razvojno propulzivnih evroregij – Váh-Dunaj-Ipel'.
Druga - Bílé-Biele Karpaty - se nahaja nekoliko severneje, na slovaško-češki meji. Ne
glede na dejstvo, da omenjeni evroregiji ne ležita ravno na razvojno najbolj propulzivnem
območju Vzhodne Srednje Evrope, sta uspeli vzpostaviti zelo dobro, strateško zasnovano
institucionalno strukturo, ki k sodelovanju ne povezuje zgolj regionalnih uprav ter njihovih
razvojnih agencij, temveč tudi dobršen del nevladnih partnerjev. Poleg navedenega sta
omenjeni evroregijii uspeli zastaviti tudi lastne razvojne programe, podprte z ustrezno
finančno osnovo.
Med vzroki za še ne dovolj izkoriščeni potencial evroregij lahko v prvi vrstni izpostavimo
predvsem probleme s počasnostjo reform lokalne samouprave v novih srednjeevropskih
državah članicah Unije. Želja lokalnih skupnosti po čezmejnem sodelovanju in koriščenju
razpoložljivih (predpristopnih) sredstev Evropske unije je namreč v večini primerov
prehitela predvsem reforme druge ravni lokalne samouprave. Regije in njihove razvojne
agencije so namreč v tem prostoru nastale šele pred nekaj leti in se še niso dodobra
uveljavile. Iz tega razloga so zveze občin najpogostejši partner v čezmejnem sodelovanju,
kar ima seveda svoje prednosti (pritegnitev širšega kroga lokalnega prebivalstva k
sodelovanju čez mejo), pa tudi slabosti. Slednje so predvsem razvojne narave, saj
omenjene zveze občin pogosto ne želijo, največkrat pa ne zmorejo, ravni sodelovanja
nadgraditi v ustvarjanje razvojno propulzivnih in konkurenčnih območij Evrope.
Med osnovnimi motivi sodelovanja tako največkrat ostaja skupni interes po koriščenju
razpoložljivih sredstev, ki jih čezmejnemu sodelovanju namenja Evropska unija. Na tem
mestu je torej za učinkovitejše delovanje obstoječih evroregij nujna intenzivnejša vključitev
regionalne ravni uprave, njihovih razvojnih agencij ter nenazadnje tudi nevladnih
gospodarskih in drugih strateških partnerjev.

5.3.2. Nove oblike čezmejnega sodelovanja v Srednji Evropi
Kot smo že omenili, mnoge evroregije poleg osnovne težnje po krepitvi regionalnega
razvoja ob meji težijo tudi k čim večji prepoznavnosti, tako navznoter v smislu regionalne
identitete, kot tudi navzven v smislu pritegnitve čim večjega števila vlagateljev in drugih
razvojnih partnerjev. Malo pa je takšnih, ki bi slednje tudi dejansko uveljavljali, kar je jasno
razvidno iz zgoraj predstavljene tipizacije evroregij in njihovih razvojnih problemov.
V vse večji konkurenci je na skupnem evropskem ali celo svetovnem trgu za uspešno
krepitev konkurenčnosti, poleg vse intenzivnejšega sodelovanja med lokalnimi in zlasti
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regionalnimi skupnostmi, potrebna tudi pritegnitev ključnih razvojnih partnerjev, kot so
gospodarske in obrtne zbornice ter večji gospodarski subjekti. Gre torej za t.i. javnozasebno partnerstvo (angl. Public-Private Partnership). Tovrstne partnerje je seveda
možno pritegniti le v dovolj velikih regijah z lastno razvojno vizijo in hkrati zadostno mero
gospodarskega in človeškega potenciala.
Izkušnje kažejo, da so delovne skupnosti, večinoma nastale od sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja dalje, z vidika aktivne politike gospodarskega in regionalnega razvoja
začele vse bolj zaostajati. Zlasti starejše delovne skupnosti s procesom horizontalne in
vertikalne integracije evropskega prostora počasi izgubljajo svoj osnovni namen.
Zanimanje za tovrstno sodelovanje je zaradi intenziviranja sodelovanja na nadnacionalni
(EU) ali lokalni ravni (evroregije) upadlo, skupnosti same pa so zaradi posledičnega
pomanjkanja interesa po njihovi reorganizaciji postale vse bolj okorele (primer Carpathian
Euroregion, Delovna skupnost Alpe-Jadran ipd.).
Iz omenjenih razlogov sta v prostoru Srednje Evrope, natančneje v vzhodnem delu
Delovne skupnosti Alpe-Jadran, ob prelomu stoletja nastali dve novi pobudi čezmejnega
sodelovanja, katerih način delovanja in stopnjo integracije lahko uvrstimo nekje vmes med
koncept evroregije in koncept delovne skupnosti. Enako velja tudi za njun geografski
obseg. Osnovni namen omenjenih pobud je namreč koordinacija strateškega načrtovanja
in s tem zlasti krepitev gospodarskega sodelovanja med članicami z namenom čim
hitrejšega razvoja tega nekdaj razvojno zapostavljenega dela Evrope. Nekoliko
poenostavljeno rečeno sta obe čezmejni regiji usmerjeni predvsem v krepitev njunih
konkurenčnih prednosti, torej v duhu doseganja Lizbonske strategije. Gre za t.i. EU-regijo
prihodnosti in Centrope.
5.3.2.1. EU-regija prihodnosti
V začetku leta 2001 je s strani avstrijske dežele Štajerske prišla pobuda o intenzivnejšem
povezovanju v vzhodnem delu prostora Delovne skupnosti Alpe-Jadran. Gre za strateško
pomembno območje na prehodu iz Mediterana proti Vzhodni Evropi oziroma Balkana proti
Srednji in Zahodni Evropi. Po nekaj več kot letu dni je s podpisom izjave o

nameri

sodelovanja v omenjeni pobudi, t.i. "EU-regija prihodnosti" vendarle zagledala luč sveta.
EU-regija

prihodnosti

danes

obsega

avstrijske

dežele

Štajersko,

Koroško

in

Gradiščansko, zahodne madžarske županije Baranja, Tolna, Somogy, Zala, Vas,
Vesprem in Györ-Moson-Sopron, italijanske dežele Veneto in Furlanijo-Julijsko krajino,
Slovenijo ter Hrvaško (Slika 29).
Na tem mestu je treba poudariti, da ne gre za novo evroregijo niti za kakršno koli drugo
institucionalizirano obliko čezmejnega sodelovanja. Gre za inovativno politično-strateško
pobudo, krovno združenje, katerega namen je izkoristiti prednosti širitve Evropske unije,
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povezati ključne institucije in združiti razvojne potenciale tega dela Evrope v enovito
razvojno regijo, ki bi bila sčasoma sposobna konkurirati najrazvitejšim delom Evrope (EUregija prihodnosti, 2002).
Slika 29: EU-regija prihodnosti

Vir: EU-regija prihodnosti, 2002

Prednost tovrstnega strateškega povezovanja je povezovanje subnacionalnih skupnosti (s
podporo nacionalnih vlad) z za razvoj ključnimi regionalnimi javnimi ustanovami
(regionalne razvojne agencije, univerze, inštituti, gospodarske zbornice) ter drugimi
nevladnimi partnerji. Ob tem je velikega pomena tudi intenzivno komuniciranje z
institucijami Evropske unije.
Partnerji omenjene pobude so z izjemo Slovenije in Hrvaške subnacionalne enote
sosednjih držav, ki si v okviru pobude prizadevajo intenzivneje sodelovati in doseči
specifične cilje na naslednjih področjih (Izjava o nameri…, 2002):
•

Krepitev regionalne identitete; krepitev zavesti o “EU-regiji prihodnosti” in njenih
partnerjih v institucijah Evropske unije;

•

Regionalni razvoj; spremljanje in usmerjanje regionalnega razvoja v regiji sta
osrednjega pomena za krepitev gospodarske moči in blagostanja prebivalstva. Za
dosego slednjega je pomemben predvsem usklajen nastop pri koriščenju pobud in
programov Evropske unije;

•

Infrastruktura; dobre prometne povezave med centralnimi naselji ter optimalna
izgradnja struktur informacijske tehnologije so za krepitev razvojnih možnosti
izrednega pomena. Na podlagi usklajene gradnje infrastrukture je tako “EU-regijo
prihodnosti” treba optimalno priključiti na vseevropska omrežja;

•

Sodelovanje med mesti; potreba po spodbujanju povezovanja regionalnih in
nacionalnih središč ter njihove odgovornosti za gravitacijska zaledja;
120

MED GEOPOLITIČNO RE-ORIENTACIJO IN MEDNARODNO INTEGRACIJO

•

Izobraževanje, usposabljanje, trg dela; potreba po pripravi prebivalstva regije na
izzive trga delovne sile ter vsakdanjega življenja v razširjeni Uniji;

•

Raziskovanje in razvoj; vlaganje v raziskave in razvoj je ena prednostnih nalog, saj je
lahko območje v naraščajoči mednarodni konkurenci le na ta način srednje- in
dolgoročno razvojno uspešno;

•

Gospodarsko sodelovanje; potreba po poglabljanju gospodarskega sodelovanja v
regiji na temelju že obstoječih pobud in aktivnosti ter izkoriščanje njihovih sinergij. S
trajnostnim gospodarskim razvojem zmanjševati razlike v življenjskem standardu
prebivalstva skupnega prostora;

•

Kultura; “EU-regija prihodnosti” ima številne kulturne in tradicionalne podobnosti, pa
tudi regionalno specifične posebnosti. Spoznati le-te in znati ceniti njihovo vrednost je
neizogibna naloga za razumevanje med narodi in krepitev dobrososedskih odnosov.

Zgoraj navedene cilje naj bi partnerice dosegle predvsem s skupnim in koordiniranim
koriščenjem sredstev, ki jih Unija namenja tako čezmejnemu kot tudi medregionalnemu
sodelovanju (pobuda Interreg). Podobno kot v primeru evroregij je tudi tu treba opozoriti
na precejšnje nesorazmerje v velikosti in pristojnostih partnerjev v pobudi. Na eni strani
imamo teritorialno male subnacionalne enote z omejenimi pristojnostmi (madžarske
županije), avstrijske federalne enote ter državi Hrvaško in Slovenijo, ki sta k pobudi v
imenu svojih subnacionalnih enot pristopili zaradi prednosti tovrstnega sodelovanja in
zaradi odsotnosti regionalne ravni kot vmesne stopnje lokalne samouprave (ibid.).
Osnovni namen opisanega povezovanja je torej zagotoviti hitrejši napredek celotnega
območja ter večjo gospodarsko konkurenčnost in prepoznavnost prostora v primerjavi z
ostalimi evropskimi in drugimi regijami. Da gre vendarle za resno pobudo in ne zgolj idejo
ene od regionalnih vlad priča tudi dejstvo, da je imela pobuda od vsega začetka močno
podporo avstrijske federalne vlade, ki je v ta namen priredila tudi več promocijskih srečanj
na najvišji ravni, v okviru katerih so vsi izpostavili pomembnost intenzivnega sodelovanja v
tem delu Evrope. Ni nepomembno, da je močno podporo EU-regiji prihodnosti ob njeni
ustanovitvi podal tudi tedanji evropski komisar za regionalno politiko Michel Barnier, ki se
je ustanovitve v Gradcu tudi osebno udeležil.
5.3.2.2. Centrope - srednjeevropska regija
Na podlagi izkušenj EU-regije prihodnosti je leta 2003 s podpisom politične deklaracije v
osrčju Srednje Evrope, na meji med Avstrijo, Češko, Slovaško in Madžarsko nastala nova
razvojna regija, t.i. Centrope. Gre za čezmejno regijo na subnacionalni ravni, ki podobno
kot EU-regija prihodnosti svoj image snuje na izvrstnem geopolitičnem položaju (stičišče
stare in nove Evropske unije v srcu Evrope) ter z njim povezanimi velikimi gospodarskimi
potenciali. V kolikor EU-regija prihodnosti v prvi vrsti izpostavlja svoje prometno-logistične
prednosti pa Centrope v ospredje postavlja prednosti ustanavljanja industrijskih grozdov,
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npr. avtomobilske industrije. Relativno poceni delovna sila je v ta del Evrope konec
prejšnjega stoletja že privabila velike korporacije kot so Peugeot, Ford, Siemens, Phillips
in Dell (Centrope, 2003).
Slika 30: Centrope

Vir: Centrope, 2003

Podobno kot pri EU-regiji prihodnosti tudi pri Centrope ne gre za novo evroregijo oz. za
kakršno koli drugo institucionalizirano obliko čezmejnega sodelovanja. Gre za strateško
pobudo subnacionalnih skupnosti, katere namen je povezati ključne institucije in združiti
razvojne potenciale tega dela Srednje Evrope v razvojno regijo ter v okviru slednje
pritegniti kar največ gospodarskih in drugih razvojnih partnerjev.
Tudi pri Centrope gre za intenzivno sodelovanje subnacionalnih skupnosti s ključnimi
javnimi regionalnimi ustanovami (univerze, inštituti, gospodarske zbornice) ter drugimi
nevladnimi partnerji (gospodarski subjekti ipd.). Partnerji Centrope tako sodelujejo v okviru
sedmih tematskih področij oz. delovnih skupin:

•

Trg delovne sile; težnja po čim večji informiranosti o trgu delovne sile v partnerskih
regijah, snovanje skupne strategije zaposlovanja ter boj proti ilegalnemu zaposlovanju;

•

Regionalni razvoj; prizadevanja partneric po skupnem razvoju območja ob nekdanji
Železni zavesi, tako v okviru skupnih razvojnih planov kot konkretnih infrastrukturnih
projektov;

•

Regionalni management; intenziviranje sodelovanja med partnerskimi regijami,
občinami in regionalnimi razvojnimi institucijami;

•

Turizem; krepitev turistične ponudbe v regiji, z namenom pritegnitve tako domačih kot
tujih gostov. Prednost imajo čezmejne turistične destinacije;
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•

Gospodarstvo; vzpostavitev "think-tanka" kot usmerjevalnega telesa razvoja v regiji,
krepitev gospodarstva preko izboljšanja skupnih vlaganj, vzpostavitve skupnih
instrumentov financiranja ter pritegnitve čim večjega števila privatnih partnerjev;

•

Znanost in tehnologija; krepitev sodelovanja med univerzami in raziskovalnimi
institucijami, izdelava srednjeročne in dolgoročne strategije za področje znanosti v
regiji (ibid.).

Tabela 16: Primerjava EU-regije prihodnosti in Centrope
Nastanek

Eu-regija
prihodnosti

Centropa

Partnerske regije

26.04.2002
(Gradec, A)

Štajerska (A)
Koroška (A)
Gradiščansko (A)
Baranja (H)
Tolna (H)
Somogy (H)
Vesprem (H)
Györ-Moson-Sopron (H)

Zala (H)
Vas (H)
Veneto (I)
Furlanija-Julijska
krajina (I)
Hrvaška (HR)
Slovenija (SI)

sept. 2003
(Kittsee, A)

Dunaj (A)
Spodnja Avstrija (A)
Gradiščansko (A)
Vas (H)
Györ-Moson-Sopron (H)

Bratislava (SK)
Trnava (SK)
Južna Moravska (CZ)
Južna Češka (CZ)

Velikost
000 km2

mio preb.

160,0

17,0

54,0

6,0

Vir: EU-regija prihodnosti, 2002; Centrope, 2003.

Kljub strateško-razvojni naravnanosti omenjenih pobud in prednosti, ki jih prinašata
predvsem z dobro koordinacijo razvojnih programov in strategij ključnih razvojnih
partnerjev, kot so pokrajine, regionalne razvojne agencije ter nevladni partnerji (zlasti
gospodarske zbornice), pa imata pobudi tudi določene slabosti. Med njimi je seveda
najbolj očitna institucionalna povezanost obeh regij, za katero lahko rečemo, da je še
vedno v povojih. Intenzivnejše sodelovanje partnerjev tega območja bi nenazadnje v veliki
meri pripomoglo k izkoriščanju razvojnih potencialov prostora, v katerem se nahajajo, saj
gre za konkurenčno najbolj perspektivna območja Vzhodne Srednje Evrope. Sicer pa je
za temeljitejšo oceno uspešnosti omenjenih pobud še prezgodaj, saj obstajata le dve
oziroma tri leta.
Nastanek omenjenih pobud je nenazadnje treba na eni strani gledati v luči aktivnih priprav
tako avstrijskih obmejnih zveznih dežel kot tudi zvezne vlade na prednosti razširjene
Evropske unije. Širitev EU je namreč predvsem velika gospodarska priložnost in naša
severna soseda želi s tovrstnimi političnimi in gospodarskimi pobudami oziroma
partnerstvi čimbolj utrditi prisotnost tako na trgih sosednjih držav kot tudi na celotnem
razvijajočem se trgu Vzhodne Srednje Evrope. V ta kontekst lahko na nek način uvrstimo
tudi t.i. Regionalno partnerstvo, katerega članice so vse države, katerih subnacionalne
enote sodelujejo v pobudah. Upamo si trditi, da bi brez tovrstnih aktivnosti Avstrija oz.
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njene vzhodne dežele kmalu izgubile svoj strateški položaj mostišča s pomembnim trgom
nekdanjega evropskega vzhoda.
Na drugi strani so tovrstne oblike sodelovanja v prvi vrsti velika promocija in krepitev tako
politične kot gospodarske moči subnacionalnih enot samih, tako na notranjepolitični ravni
kot tudi v prostoru EU. Slednje še posebej velja za subnacionalne enote novih držav
članic Unije, ki svojo moč in veljavo doma in v mednarodni javnosti šele gradijo.
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6. SKLEPI IN RAZPRAVA
6.1. SKLEPNE UGOTOVITVE
Namen pričujočega magistrskega dela je po enoletnem članstvu novih srednjeevropskih
držav članic v Evropski uniji narediti prerez stanja in ugotoviti, v kolikšni meri se je prostor
(Vzhodne) Srednje Evrope kot zgodovinsko nepovezan del stare celine, v času od padca
Berlinskega zidu uspel notranje integrirati in v kolikšni meri so v integracijo tega dela
Evrope vključene tudi subnacionalne enote novih držav članic Unije.
Da bi dosegli omenjeni namen smo posledično oblikovali pet ciljev, za katere bi na tem
mestu veljalo ugotoviti, ali so bili le-ti doseženi in kakšni so njihovi osnovni zaključki.
Kot prvi cilj smo si zastavili "opredeliti glavne spremembe v geopolitičnem položaju
območja Vzhodne Srednje Evrope in ugotoviti, ali je slednje upravičilo svoj položaj
"mostiščnega območja", kot je ta del Evrope na začetku devetdesetih let označil
Saul B. Cohen". Gre torej za geopolitični vidik širjenja Evropske unije na območje
vzhodnega dela Srednje Evrope. V drugem poglavju je bilo tako ugotovljeno, da je bila
Srednja Evropa vseskozi območje nekakšnega zgodovinskega prepiha, ki so ga ustvarjale
sosednje velesile tedanjega časa. Šele konec druge svetovne vojne je prepih zamenjala
ohladitev odnosov, ki je zlasti vzhodnemu delu Evrope prinesla dolgo pričakovano
stabilnost in utrditev nacionalnih meja. Vendar kljub stabilnosti do dejanske integracije
tega dela Evrope ni prišlo. Še več, ustvarila se je umetna delitev Srednje Evrope (slednja
je kot koncept za nekaj desetletij zatonila v pozabo), ki je kmalu dovedla do občutne
polarizacije v razvitosti nekdaj gospodarsko in kulturno dokaj enovitega prostora. Zahodni
del Srednje Evrope je namreč kmalu postal del evropskih integracijskih procesov, ki so
postopno vodili v odpiranje državnih meja in vzpostavitev enotnega gospodarskega
prostora. Na drugi strani je vzhodni del Srednje Evrope označevala politično-ideološka
dominacija Sovjetske zveze, kar je imelo za posledico zapiranje držav tega prostora pred
sosedi, še posebej tistimi onstran Železne zavese. O integraciji območja Vzhodne Srednje
Evrope do padca Berlinskega zidu torej ne moremo govoriti.
Nova priložnost za integracijo tako območja Vzhodne Srednje Evrope kot Srednje Evrope
kot celote se je pokazala šele z geopolitično re-orientacijo v začetku devetdesetih let
prejšnjega stoletja. Ameriški geopolitik Saul B. Cohen je ob tem pomembnem mejniku
evropske zgodovine podal tezo, da je območje med Niso in nekdanjo Sovjetsko zvezo v
začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja postalo prehodno - "mostiščno območje" med
dvema geostrateškima makroregijama – med Zahodom in Vzhodom. "Mostiščno območje"
naj bi bilo v obliki nekakšnega posrednika popolnoma odprto gospodarskim silam tako z
zahoda kot vzhoda, kar bi mu posledično omogočilo gospodarski napredek (Cohen,
1991).
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Z geopolitično re-orientacijo Vzhodne Srednje Evrope je kmalu prišlo do gospodarske,
družbene in politične tranzicije držav Vzhodne Srednje Evrope, ki je bila dodatno
pospešena z odločitvijo omenjenih držav začeti s pogajanji za članstvo v Evropski uniji. S
to odločitvijo so se izničile tudi napovedi nekaterih političnih geografov in geopolitikov v
začetku devetdesetih let o nastanku nove makroregije, nove integracije oziroma
nekakšnega novega tamponskega pasu v osrčju Evrope, ki bi sčasoma konkuriral
obstoječi Evropski uniji.
Vključevanje v Evropsko unijo pravzaprav številnih reform v državah kandidatkah ni le
pospešilo, temveč tudi usmerjalo. Države Vzhodne Srednje Evrope se tako danes, leto po
včlanitvi v Evropsko unijo in zvezo NATO, tako na gospodarskem, kot tudi družbenem in
političnem področju hitro približujejo svojim zahodnim kolegom. Poljsko, Češko, Slovaško,
Madžarsko in Slovenijo lahko torej, poleg baltskih republik ter deloma tudi Bolgarije in
Romunije, označimo kot zmagovalke tranzicije. Žal pa takšna oznaka ne velja za preostali
del "mostiščnega območja" oziroma, po Tunjiću (2003), Vmesne Evrope. Za države
Zahodnega Balkana namreč za obdobje devetdesetih let prejšnjega stoletja velja prevlada
divergence nad konvergenco. V tem obdobju so se namreč omenjene države soočile s
prisotnostjo krvavih vojn (Hrvaška, BiH, Srbija in Črna gora), ali pa "le" dolgotrajnih
etnično

pogojenih

nemirov

ter

vsesplošne

socialne in

gospodarske

stagnacije

(Makedonija, Albanija), kar je predvsem odraz velike narodnostne, kulturne, verske,
socialne in politične fragmentacije tega dela Evrope. Zahodni Balkan lahko pravzaprav
danes označimo kot zadnji preostanek "prave Vmesne Evrope" oziroma t.i. pasu črepinj v
Evropi. Države te regije lahko zato označimo tudi kot poraženke tranzicije, čeprav je npr.
Hrvaška v zadnjem obdobju vsesplošno močno napredovala.
Kot polnopravne partnerice Evropske unije in zveze NATO dandanes prav nove
srednjeevropske države članice intenzivno delujejo v smeri čim večje stopnje sodelovanja
razširjene Evropske unije tudi z njenimi vzhodnimi in jugovzhodnimi sosedami. Cohenova
teza o "mostiščnem območju" v tem delu Evrope je bila torej pravilna, saj je prav ta del
mostišča konec dvajsetega stoletja izkoristil svoj ugodni geopolitični položaj ter se uspel
zelo hitro preobraziti do te mere, da je bil leta 2004 sposoben vključiti se v najrazvitejšo
integracijo Evrope – v Evropsko unijo. Vendar moramo ob tem tudi dodati, da so k
vsesplošnemu napredku Vzhodne Srednje Evrope, poleg dobrih notranjih potencialov,
pripomogle tudi ugodne geopolitične razmere ob prelomu tisočletja. S tem mislimo
predvsem na zmanjšano vlogo Rusije kot globalne velesile in velik interes Evropske unije
do širitve.
In kje se pri tem pojavlja Srednja Evropa? Z vidika politične geografije se je Srednja
Evropa od osemdesetih let prejšnjega stoletja pojavljala kot nekakšna vizija oziroma
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koncept, s pomočjo katerega so zlasti države Vzhodne Srednje Evrope učinkoviteje
dosegle zastavljeni cilj geopolitične re-orientacije, notranje konsolidacije ter ponovne
združitve z najrazvitejšim delom Evrope. Nekaj več kot leto po zgodovinski širitvi Evropske
unije ugotavljamo, da je pojem Srednje Evrope tudi v mednarodnih odnosih in v javnosti
zopet utonil v pozabo. Slednje je seveda pričakovano, saj je namen tega geopolitičnega
koncepta uspešno dosežen. Srednja Evropa v geopolitičnem smislu torej ne obstaja več,
gre le za integralni del razširjene Evropske unije.
V okviru drugega cilja magistrskega dela smo želeli "ugotoviti, kakšne izzive in
priložnosti prinašajo v območje Vzhodne Srednje Evrope evropski integracijski
procesi, zlasti z vidika čezmejnega sodelovanja". Slednjih je seveda veliko, vendar so
se z večino le-teh države Vzhodne Srednje Evrope soočile že v času vključevanja v
Evropsko unijo. Največji izzivi in priložnosti so povezani s kohezijsko politiko Unije, saj so
si države tega prostora od nje največ obetale. Iz tega razloga smo želeli omenjeno politiko
tudi pobliže spoznati. Nenazadnje aktivna udeležba pri črpanju sredstev kohezijske
politike terja tudi uveljavitev in upoštevanje celotnega spektra principov, na katerih Unija
deluje – subsidiarnost, dodatnost, partnerstvo in podobno. Kohezijska politika EU je torej
tista, ki od držav članic zahteva, da v pripravo in izvajanje razvojnih projektov aktivno
vključujejo zlasti lokalne in regionalne oblasti, na ozemlju katerih se projekti odvijajo, ter v
vse večjem obsegu tudi druge nevladne partnerje, zlasti gospodarske subjekte.
Aktivna vloga subnacionalnih enot pri krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne kohezije
je bila tudi ena od dodatnih vzpodbud za reformo lokalne samouprave v državah
kandidatkah. Omenjena vloga iz različnih razlogov sicer še ni na ravni starih držav članic
Unije, vendar je na dobri poti, da to raven doseže. Slednje je najbolj opazno prav na
področju čezmejnega sodelovanja kot najbolj prepoznavne in učinkovite oblike
vključevanja lokalnih in regionalnih oblasti v proces integracije evropskega prostora. V
Vzhodni Srednji Evropi namreč danes zasledimo več kot trideset različnih oblik
čezmejnega sodelovanja, med katerimi so tudi dobro integrirane evroregije. Obmejne
regije so se torej z izzivi in priložnostmi skupnega trga Evropske unije že spopadle,
vsekakor pa jih na tem področju čaka še kar nekaj dela. Nenazadnje so se, podobno kot
ostale regije in občine tega prostora, že aktivno vključile tudi v evropske krovne
organizacije lokalnih in regionalnih skupnosti, kjer s sorodnimi partnerji drugih držav EU
že iščejo načine, kako čim bolje izkoristiti razvojne potenciale območja, v katerem se
nahajajo.
Namen tretjega cilja je bil "ugotoviti, ali so se v času vključevanja v Evropsko unijo
ekonomska, socialna in teritorialna kohezija Vzhodne Srednje Evrope povečale in
pri tem posebej izpostaviti razvoj obmejnih območij". Glede na Wallesteinovo
svetovno sistemsko analizo, v okviru katere je svetovna ekonomija razdeljena na jedrna
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(core), periferna (periphery) in vmesna (semi-periphery) območja (Taylor, Flint, 2000, str.
19-21), bi lahko območje Vzhodne Srednje Evrope uvrstili prav v slednje. Kot celota
namreč predstavlja prehodno območje med evropskim gospodarskim jedrom in
gospodarsko periferijo, ki se nahaja onstran vzhodne in jugovzhodne meje razširjene
Evropske unije. Ob tem se Vzhodna Srednja Evropa kot celota v zadnjih desetih letih
lahko ponaša z nadpovprečno gospodarsko rastjo, s katero se njene države relativno hitro
približujejo gospodarsko razvitejšim članicam Evropske unije. Slednje je nenazadnje
posledica uspešne gospodarske tranzicije, povezane z vključevanjem njenih držav v
Evropsko unijo.
Gledano z nacionalne ravni sta se ekonomska in socialna kohezija prostora Vzhodne
Srednje Evrope torej povečali, saj so prav vse države v regiji v obdobju 1994-2002 v
povprečju imele od 0,3% do 2,8% višjo letno gospodarsko rast od povprečja EU15,
njihova stopnja brezposelnosti pa se zlasti od konca tega obdobja postopno zmanjšuje.
Žal pa ne moremo enako trditi za kohezijo na regionalni ravni. Trendi so tukaj podobni
tistim v preostalih članicah Evropske unije. Regionalne razlike znotraj držav se namreč
povečujejo in sicer tako na ekonomskem kot socialnem področju. Če je bilo npr. razmerje
v BDP na prebivalca med najmanj in najbolj razvito regijo Vzhodne Srednje Evrope na
NUTS-2 ravni leta 1995 še 1:4,1, je v letu 2002 to razmerje naraslo na 1:4,8. Razmerje na
področju brezposelnosti je celo slabše, saj je med letoma 1995 in 2002 naraslo z 1:5,7 na
1:7,3. Še večje pa so regionalne razlike na NUTS-3 ravni.
In zakaj takšne razlike kljub dejstvu, da je gospodarska rast na nacionalni ravni
nadpovprečno uspešna? S tranzicijo se je namreč dodatno okrepila gospodarska
uspešnost glavnih mest, ki so v začetku novega tisočletja z ugodno gospodarsko rastjo
celo presegla povprečno raven regionalne razvitosti v Evropski uniji. V magistrskem delu
smo z analizo osnovnih kazalnikov gospodarske razvitosti, kot so BDP na prebivalca, rast
BDP, stopnja brezposelnosti ter z nekaterimi drugimi kazalniki (gostota omrežja hitrih cest,
stopnja izobrazbe, izdatki za raziskave in razvoj, tuje neposredne investicije) tako uspeli
potrditi Gorzelakovo tipizacijo iz leta 1997, ki je regije Vzhodne Srednje Evrope (z izjemo
slovenskih) glede na njihovo gospodarsko uspešnost v prvi polovici devetdesetih let
razdelil v štiri tipe:

•

regije s pozitivno razvojno kontinuiteto, t.i. zmagovalke tranzicije, kamor sodijo
predvsem glavna mesta in nekatere večje urbane aglomeracije (npr. Vroclav),

•

regije s pozitivno razvojno diskontinuiteto, t.i. novinke, kamor sodijo nekatere zahodne
obmejne regije, ki so uspele doseči ugoden gospodarski razvoj predvsem na račun
odprtja državnih meja z zahodom (npr. severozahodne madžarske županije),
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•

regije z negativno razvojno diskontinuiteto, t.i. poraženke tranzicije, kamor sodijo
nekdanje monostrukturne industrijske regije, ki so bile nekdaj ponos socializma, danes
pa se zaradi izrazite nekonkurenčnosti spopadajo s težkimi razvojnimi problemi,

•

regije z negativno razvojno kontinuiteto, t.i. zaostala periferija, kamor uvrščamo regije
na vzhodnih mejah obravnavanega območja, ki so še danes razvojno najbolj zaostali
deli razširjene Evropske unije brez večje razvojne perspektive (t.i. Vzhodni zid).

Že uvodoma smo podali pričakovanje, da sta geopolitična re-orientacija prostora Vzhodne
Srednje Evrope in posledično odprtje nacionalnih meja največje spremembe pustila prav v
obmejnih območjih. Omenjena analiza socialno-ekonomskih kazalnikov je pokazala, da so
bili razvojni trendi v teh območjih v devetdesetih letih sicer različni, vendar se generalno
gledano nobeni od obmejnih regij, z izjemo tistih na vzhodu, položaj ni poslabšal. Res pa
je, da lahko na podlagi analize zatrdimo, da so bile začetne napovedi o hitri gospodarski
rasti regij na meji z Nemčijo in Avstrijo vendarle preoptimistične. Kakorkoli, večino
obmejnih regij tako na mejah nekdanje Železne zavese kot tiste na notranjih mejah
Vzhodne Srednje Evrope lahko vendarle štejemo za zmagovalke tranzicije, čeprav se
nekatere ponašajo z boljšim gospodarskim razvojem kot druge.
Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija Vzhodne Srednje Evrope se je torej na
regionalni ravni celo poslabšala, kar lahko na eni strani štejemo za nekakšen "davek"
hitrega procesa vključevanja v Evropsko unijo, na drugi pa gre vendarle za prevzem
splošnih trendov, ki veljajo v prostoru tržnega gospodarstva oziroma notranjega trga
Evropske unije. Iz tega razloga prav področje regionalne politike v pogojih članstva čakajo
največji izzivi. Slednji so namreč neposredno povezani tudi z učinkovitim črpanjem
odobrenih sredstev kohezijske in drugih politik Evropske unije ter z iskanjem takšnih oblik
razvojnega sodelovanja, zlasti čezmejnega, ki bo v kar največji meri omogočil izkoristek
konkurenčnih prednosti razvojno zapostavljenih regij.
S

četrtim

ciljem

smo

želeli

narediti

pregled

"procesov

decentralizacije

in

dekoncentracije v državah Vzhodne Srednje Evrope ter primerjati omenjene
procese z izkušnjami drugih držav Evropske unije". Omenjeni procesi so bili eden od
temeljev demokratizacije držav obravnavanega prostora in so seveda neposredno
povezani tudi z zgoraj omenjeno kohezijsko politiko Evropske unije, katere članice so
omenjene države postale. V Evropski uniji je od osemdesetih let prejšnjega stoletja dalje
vse bolj krepil pomen lokalnih in regionalnih skupnosti (t.i. subnacionalnih enot), ki so
zaradi vse večje globalizacije in učinkovitejšega izvajanja regionalne in drugih politik
Skupnosti postajale vse bolj pomemben partner v prostoru Evropske unije. Iz tega
obdobja tudi poznamo koncepte kot so "Evropa regij" ali "novi regionalizem", pa tudi
"multi-level governance" kot način upravljanja Skupnosti s partnersko udeležbo vseh ravni
uprave – lokalno, regionalno, nacionalno in nenazadnje nadnacionalno.
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Omenjeni trendi so se z vključevanjem v EU začeli postopoma uveljavljati tudi v državah
Vzhodne Srednje Evrope, v katerih je v devetdesetih letih potekala intenzivna reforma
lokalne samouprave, sprva na lokalni, v drugi polovici devetdesetih pa še na regionalni
ravni. Namen reform je bil prav decentralizacija in dekoncentracija odločanja in moči, saj
slednjih socialistični režimi v času hladne vojne niso poznali. Države Vzhodne Srednje
Evrope so bile namreč v obdobju hladne vojne izrazito centralizirane (izjema je bila SR
Slovenija), neodvisne lokalne samouprave pa praktično ni bilo. Posledično so bila
pričakovanja lokalnih oblasti in evropskih institucij velika. Zlasti slednje (Odbor regij,
CLRAE) so v večini držav obravnavanega prostora videle primeren teren za uveljavljanje
nekakšnega idealnega evropskega modela, ki ga Evropa v bistvu še ni imela. Vendar so
se pričakovanja kmalu soočila z realnostjo počasnega napredka reform na eni strani ter
zahtevo po institucionalni učinkovitosti v pogojih članstva v Uniji na drugi.
Reforme prve ravni lokalne samouprave (občine) so bile izvedene dokaj hitro in relativno
uspešno. Relativno predvsem zato, ker sta se kot posledica kolizije načela
demokratičnosti (pričakovanja lokalnega prebivalstva) in načela učinkovitosti (politika
države) izoblikovala dva koncepta reforme lokalne samouprave na ravni občin:
•

fragmentacija oziroma doslednega upoštevanja ljudske volje z ustanavljanjem številnih
manjših in gospodarsko šibkejših občin (Češka, Slovaška, Madžarska, Slovenija) ter

•

konsolidacija oziroma zmanjšanja števila občin z namenom krepitve njihove
učinkovitosti (Poljska).

Nasprotno je bil proces vzpostavljanja regionalne ravni počasnejši in zahtevnejši, saj gre v
tem primeru nenazadnje za prenos večjega obsega moči in finančnih sredstev. Druga
faza reform lokalne samouprave se je tako v večini primerov dejansko pričela šele konec
devetdesetih let in se zaključila do vstopa omenjenih držav v Evropsko unijo. Izjema je
seveda Slovenija, kjer pokrajine kljub dolgotrajni strokovni in politični razpravi še niso
vzpostavljene.
Lahko torej zaključimo, da je prva (občinska) raven lokalne samouprave novih
srednjeevropskih držav članic EU primerljiva s tisto v ostalih državah Evropske unije,
vendar s to posebnostjo, da je večina občin obravnavanega območja (z izjemo poljskih)
mnogo manjših po obsegu in s temu primerno manjšo močjo odločanja. Kar zadeva
regionalno raven uprave, pa je slika nekoliko drugačna. Regije (županije, okraji) so
namreč vzpostavljene šele kratek čas in se zato še danes soočajo bodisi s pomanjkanjem
regionalne identitete, politične legitimnosti (primer Češke in Slovaške), upravljavskih
sposobnosti ali pa s preveliko odvisnostjo od države.
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Ne glede na navedeno je vendarle pomembno, da so subnacionalne enote tudi v tem delu
Evrope postale pomemben partner pri krepitvi regionalnega razvoja ter uveljavljanju politik
Evropske unije. S tem nenazadnje postopoma postajajo tudi vse bolj aktivni akter v
mednarodnem prostoru.
Z zadnjim, petim ciljem smo si zadali nalogo "izdelati pregled čezmejnega sodelovanja
v Vzhodni Srednji Evropi s posebnim poudarkom na evroregionalnem sodelovanju,
izdvojiti

osnovne

tipe

tovrstnega

sodelovanja

ter

proučiti

vključenost

subnacionalnih enot držav tega prostora v evropske integracijske procese". Gre za
nalogo, ki je podrobneje obdelana v petem poglavju in ki v empiričnem smislu predstavlja
jedro magistrskega dela.
Glede na izoliranost držav Vzhodne Srednje Evrope v času hladne vojne in nepropustnost
državnih meja smo že uvodoma ugotovili, da so bile prav obmejne regije tiste, v katerih je
bilo zaradi geopolitične re-orientacije in z njo odpiranja državnih meja življenje
prebivalstva najbolj spremenjeno. Poleg glavnih mest so se namreč prav tem, nekdaj
razvojno močno zapostavljenim regijam, razvojni potenciali v začetku devetdesetih let
najbolj okrepili, življenje prebivalstva ob meji pa se je vsaj normaliziralo, če ne izboljšalo.
Slednje tudi na račun finančnih in tehničnih vzpodbud Evropske unije, ki je čezmejno
sodelovanje še posebej vzpodbujala, saj gre nenazadnje ravno pri njem za najbolj
učinkovite in ljudem najbližje posledice procesa evropskih integracij. Skladno z zaključki
drugega cilja je pri tem treba izvzeti obmejna območja na meji z Belorusijo in Ukrajino ter
deloma z Romunijo, Srbijo ter Hrvaško, kjer se kljub pomoči Evropske unije gospodarski
položaj regij, predvsem zaradi še slabše razvitih območij onstran meje, ni bistveno
izboljšal.
Omenjena spoznanja in dejstvo, da je prav čezmejno sodelovanje tista oblika procesa
evropskih integracij, ki v regionalni razvoj kot partnerje kar v največji meri vključuje tudi
subnacionalne enote, so prispevala k odločitvi, da čezmejno sodelovanje, konkretno
njegovo institucionalno najintenzivnejšo obliko – evroregije – izberemo za predmet
nadaljnjega proučevanja.
Na podlagi podrobnejšega proučevanja čezmejnega sodelovanja v tem delu Evrope smo
v namen pričujočega magistrskega dela izdelali podrobnejši kartografski pregled evroregij.
Menimo, da je tako prav Slika 20 prvi in doslej najpopolnejši znani pregled evroregij v
Vzhodni Srednji Evropi.
Rezultate omenjenega proučevanja lahko sicer strnemo v naslednje osnovne zaključke:
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•

Čezmejne regije so prisotne na vseh mejah (Vzhodne) Srednje Evrope – tako
notranjih kot zunanjih. Nekatere med njimi se celo prekrivajo;

•

Notranje državne meje Vzhodne Srednje Evrope so skoraj popolnoma prekrite z
evroregijami. Izjeme so le skrajno vzhodni predeli meje med Poljsko in Slovaško
oziroma Slovaško in Madžarsko;

•

Ob poznavanju čezmejnega sodelovanja na zunanjih mejah Srednje Evrope lahko
slednje razdelimo v dva sklopa:
zahodne, severne in jugozahodne meje Srednje Evrope so v večji meri prepredene
z evroregijami in njim podobnimi oblikami tesnejšega čezmejnega sodelovanja –
gre za najstarejše evroregije v Evropi,
vzhodne in jugovzhodne meje (Vzhodne) Srednje Evrope kot bodoče schengenske
meje Evropske unije evroregij praktično ne poznajo, so pa skoraj v celoti prekrite z
manj intenzivnimi oblikami čezmejnega sodelovanja kot so delovne skupnosti (npr.
Carpathian euroregion);

• Glede na čas nastanka so prve evroregije v Vzhodni Srednji Evropi nastale v prvi
polovici devetdesetih let in to prav na meji nekdanje Železne zavese, natančneje na
meji med Nemčijo in Poljsko oziroma Češko. Tem so v drugi polovici devetdesetih let
sledile tudi evroregije na mejah med takratnimi državami kandidatkami ter tiste med
kandidatkami in Avstrijo;

• Med novimi srednjeevropskimi državami članicami je najkasneje evroregijo dobila
Slovenija, ki ima hkrati tudi najmanjši delež meja, prekritih s čezmejnimi regijami,
katerih partnerji so subnacionalne enote (seveda z izjemo projektov pobude Interreg in
programa Phare-CBC, ki delujeta po principu "od zgoraj navzdol");

• Velika večina čezmejnih regij, zlasti evroregij, je nastala na osnovi razpoložljivih
vzpodbud Evropske unije, zlasti sredstev predpristopnega programa Phare-CBC. Ob
vključitvi v Evropsko unijo je slednjega nasledila finančno še ugodnejša pobuda
Interreg;

• Delovne skupnosti na bodoči zunanji meji EU so nastale v drugi polovici devetdesetih
let (izjema je Carpathian euroregion iz leta 1993). Slednje so po obsegu bistveno
večje, intenziteta njihovega sodelovanja pa je primerno nižja. Pomen omenjenih
delovnih skupnosti je predvsem dvojen. Na eni strani imajo pomembno vlogo
povezovanja Srednje Evrope s politično, ekonomsko in socialno nestabilnim
območjem Vzhodne Evrope in vzdržujejo nekakšen novi "tamponski pas", na drugi pa
do neke mere prispevajo tudi k regionalnemu razvoju t.i. Vzhodnega zidu.
Iz navedenega sledi, da so na območju Vzhodne Srednje Evrope torej prav evroregije
najpogostejša oblika čezmejnega sodelovanja. Danes na tem območju deluje kar
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šestindvajset evroregij, večinoma mladih po nastanku, vendar po velikosti, organiziranosti
in partnerski sestavi vendarle zelo različnih. Prav slednje nas je vodilo v izdelavo njihove
tipizacije, ki je bila narejena na osnovi treh za učinkovito delovanje evroregij
najpomembnejših kriterijev: (1) partnerske sestave, (2) organizacijske strukture ter (3)
načina financiranja evroregij.
Na podlagi navedenih ključnih kriterijev so bili tako izdvojeni štirje tipi evroregij v Vzhodni
Srednji Evropi:
A. Razvojno propulzivne (integrirane) evroregije, ki jih odlikuje aktivno delovanje
skupnega stalnega sekretariata. Ustanoviteljice evroregij so pokrajine, okraji ali
regionalne razvojne agencije, poleg njih pa v evroregiji aktivno sodelujejo tudi zveze
občin ter različni strateški nevladni partnerji, kot so gospodarske zbornice, univerze
ipd. Evroregije tega tipa odlikujejo stalni lastni viri financiranja. So pravne osebe in
imajo tudi lastne razvojne strategije;
B. Integrirane evroregije, ki se prav tako ponašajo s skupnim sekretariatom, vendar za
razliko od zgornjega tipa nimajo urejenih stalnih lastnih virov financiranja. Članice
evroregij so pokrajine ali okraji ter regionalne razvojne agencije in zveze občin.
Ponavadi tovrstne evroregije označuje asimetrična partnerska sestava (sodelovanje
pokrajin in okrajev na eni strani meje ter regionalnih razvojnih agencij in zvez občin na
drugi). Za razliko od prejšnjega tipa omenjene evroregije v svoje delovanje aktivno ne
vključujejo strateških nevladnih partnerjev;
C. Delno integrirane evroregije, katerih članice so pokrajine, okraji, regionalne razvojne
agencije ali zveze občin, ki nimajo ne stalnega skupnega sekretariata ne lastnih virov
financiranja. Sodelovanje evroregij tega tipa zato ne poteka tako intenzivno kot to velja
za integrirane evroregije. Namen takšnih evroregij je ponavadi omejena na krepitev
čezmejnih sosedskih odnosov, reševanje specifičnih problemov, ki pestijo prebivalstvo
ob meji ter nenazadnje mednarodna promocija članic evroregije samih. Manj pa je
delovanje evroregije usmerjeno v strateški razvoj čezmejne regije. Tovrstne evroregije
se tako od delovnih skupnosti razlikujejo le po nekoliko višji stopnji medsebojnega
sodelovanja, manjšem obsegu ter nekoliko boljši notranji organiziranosti. Evroregije
tega tipa so na obravnavanem območju v prevladi;
D. Evroregije medobčinskega sodelovanja, kjer so za razliko od delno integriranih
evroregij članice "zgolj" občine oziroma njihove zveze. Slednje so brez večjih
pristojnosti in z omejenimi finančnimi zmožnostmi. Tovrstne evroregije so ponavadi
locirane ob naravnih mejah (npr. gorske pregrade), namenjene pa so predvsem
varovanju okolja, krepitvi medobčinskega sodelovanja, turizma ter drugih specifičnih
področij, vezanih na naravne posebnosti, ki jih združujejo.
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Ko govorimo o integriranosti evroregij pri tem ne mislimo na vsesplošno integriranost
obmejnih območij oziroma prebivalstva z obeh strani meje, saj bi proučevanje slednje na
tako velikem območju kot je Vzhodna Srednja Evropa terjalo mnogo obsežnejše in
dolgotrajnejše proučevanje. V tem delu se tako osredotočamo zgolj na integriranost
evroregij v institucionalnem smislu oziroma v smislu aktivnega sodelovanja in
povezovanja različnih lokalnih in regionalnih uprav ter drugih nevladnih subjektov z
namenom ustvariti kar najboljše okolje za intenziven razvoj obmejnega prostora oziroma
čezmejne regije kot celote.
Razvrstitev evroregij glede na omenjene tipe je sicer podana v Tabeli 15 oziroma na Sliki
24. Zaključki analize in tipizacije kažejo, da je kljub poplavi evroregionalnega sodelovanja
v tem delu stare celine pravih integriranih evroregij tipa A in B zelo malo. Pravzaprav sta
na območju nekdanje Železne zavese le dve, enako število pa najdemo tudi na notranjih
mejah Vzhodne Srednje Evrope. Preostale evroregije ne premorejo višje stopnje
integracije in so bolj ali manj omejene zgolj na krepitev medsosedskih odnosov ter skupno
izvajanje projektov, financiranih s strani Evropske unije.
Ob primerjavi tipov evroregij Vzhodne Srednje Evrope s ključnimi razvojnimi kazalci
prostora, v katerem se nahajajo, lahko postavimo trditev, da obstoječe evroregije še niso
uspele izkoristiti vseh potencialov, ki so jim na voljo. Gre predvsem za institucionalno
organiziranost, ki je pomanjkljiva predvsem zaradi zgoraj omenjene zakasnelosti reforme
druge ravni lokalne samouprave, deloma pa tudi zaradi dejstva, da je večina evroregij
tega prostora vzpostavljenih šele nekaj let.
Želja lokalnih skupnosti po čezmejnem sodelovanju in koriščenju razpoložljivih
(predpristopnih) sredstev Evropske unije je namreč v večini primerov prehitela predvsem
reforme druge ravni lokalne samouprave, ki zaenkrat še niso dosegle svojega namena,
torej dejanske decentralizacije upravljanja. Zveze občin in občine same so upoštevajoč
dejstvo, da so večinoma prerazdrobljene in imajo premalo finančno in upravljalsko moč
(posledica še vedno velike stopnje centralizacije držav Vzhodne Srednje Evrope),
prešibek partner resnejšega regionalnega razvoja ob meji.
Na območju Vzhodne Srednje Evrope bi se torej morala v evroregionalno sodelovanje
čimprej vključiti nedavno nastala regionalna raven uprave, vključno s svojimi razvojnimi
agencijami. Slednje bi morale vsekakor k sodelovanju pritegniti tudi nevladne partnerje,
zlasti gospodarske subjekte in razvojne institucije. Vzorčni primer namreč v tem delu
Evrope že obstaja (evroregiji Váh-Dunaj-Ipel' in Bílé-Biele Karpaty).
Poleg utrditve vloge regionalne ravni uprave je lahko povod za nov zagon evroregij tega
dela Evrope tudi ureditev njihovega pravno-formalnega statusa in seveda okrepitev
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njihove vloge pri razvoju regionalne politike nasploh. Kot vse kaže bo pravno-formalna
ureditev evroregij na ravni Evropske unije z uvajanjem t.i. Evropskih združenj za čezmejno
sodelovanje (GECT) vzpostavljena že v letu 2007, torej z začetkom naslednje finančne
perspektive EU. Z uvedbo omenjenih združenj bi se namreč bistveno poenostavili
instrumenti za ustanavljanje, učinkovito delovanje in nadaljnje integriranje evroregij na
mejah EU (Predlog Uredbe…, 2004). Slednje je glede na zgoraj izdelano analizo evroregij
za prostor Vzhodne Srednje Evrope praktično kot naročeno.
Vpliv evroregij na gospodarski razvoj obmejnih območij, v katerih se nahajajo, tako ni prav
opazen, vendar ima omenjeno čezmejno sodelovanje tudi širše prednosti. Ne glede na še
ne dovolj izkoriščeno stanje čezmejnega sodelovanja v Vzhodni Srednji Evropi so
evroregije (in druge, manj intenzivne oblike čezmejnega sodelovanja) vendarle zelo dobra
izkušnja subnacionalnih enot novih srednjeevropskih držav članic EU, zlasti občin in regij,
ki so bile pred letom 1989 zaradi svojega geografskega položaja ob državni meji močno
zapostavljene, kako delovati v mednarodnem prostoru, iskati razvojne partnerje in
predvsem promovirati svoje območje z namenom normalizirati ali celo izboljšati življenje
ob meji. Vzdrževanje obmejnega prostora kot del krepitve teritorialne kohezije v Evropi
ima namreč tudi pomembne gospodarske, socialne in nenazadnje geopolitične prednosti,
saj pomembno prispeva k integraciji Evrope kot celote in krepitvi njenih konkurenčnih
prednosti. Slednje potrjuje tudi najnovejši predlog resolucije Evropskega parlamenta, ki
podpira Komisijo pri uveljavljanju novega instrumenta čezmejnega sodelovanja ter pri tem
poudarja, da so prav evroregije najbolj idealna struktura tako čezmejnega sodelovanja na
notranjih kot na zunanjih mejah razširjene Evropske unije. Gre torej za enega
najpomembnejših instrumentov krepitve teritorialne kohezije v Evropi (Osnutek…, 2005).

Zgornji zaključki potrjujejo osnovna opažanja in predpostavke, na katerih je bilo
zastavljeno pričujoče magistrsko delo. Geopolitična re-orientacija Vzhodne Srednje
Evrope je bila torej vzrok za začetek velikih sprememb v državah tega dela Evrope, ki se
kažejo predvsem v prevzemanju družbenih in gospodarskih načel razvitejšega zahoda, s
čimer se ni okrepilo le sodelovanje v regiji, temveč so države tega območja z letom 2004
uspele postati del Evropske unije. Ne glede na navedeno pa je ob koncu vendarle nujno
preveriti tudi veljavnost zastavljene hipoteze magistrskega dela oziroma njenih
posameznih domnev.
Prvo domnevo, "da se je kohezija dotlej slabo povezanega območja Vzhodne
Srednje Evrope končno okrepila", lahko na podlagi zgoraj navedenega potrdimo le
delno. Do simboličnega padca Berlinskega zidu je vzhodni del Srednje Evrope dejansko
bil neintegriran, pri čemer so bile države vzhodnega bloka z neprepustnimi mejami močno
izolirane ena od druge. Z geopolitično re-orientacijo Vzhodne Srednje Evrope se je
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slednje spremenilo, do intenzivnejšega povezovanja pa je prišlo šele s pristopanjem teh
držav k Evropski uniji.
Na podlagi izsledkov pričujočega magistrskega dela lahko ugotovimo, da se je kohezija v
smislu intenzivnega sodelovanja znotraj prostora Vzhodne Srednje Evrope močno
okrepila. To ne velja le na nacionalni ravni, kjer državnih mej znotraj obravnavanega
območja praktično ni več države in v okviru katere se npr. v postopku odločanja v
Evropski uniji sklepajo skupna zavezništva, temveč tudi na subnacionalni, kjer lokalne in
regionalne skupnosti skupaj razvijajo obmejne prostore, ki so jih nekdaj ločevali.
Če lahko prvo domnevo z vidika sodelovanja v celoti potrdimo, pa to le delno velja za
kohezijo v smislu enakomernega ekonomskega in socialnega razvoja Vzhodne Srednje
Evrope. Na nacionalni ravni se je ekonomska in socialna kohezija od začetka
devetdesetih let prejšnjega stoletja stalno krepila, saj se države tega območja vedno
hitreje približujejo povprečni razvitosti v Evropski uniji. Žal pa tega ne moremo reči za
regionalno raven, kjer sta močno zaznavna dva osnovna trenda: asimetričen regionalni
razvoj v smeri zahod-vzhod ter v primerjavi z ostalimi deli obravnavanih držav izrazito
hiter razvoj prestolnic. Slednje lahko na eni strani štejemo za nekakšen "davek" hitrega
procesa vključevanja v Evropsko unijo, na drugi pa gre vendarle za prevzem splošnih
trendov, ki veljajo v prostoru tržnega gospodarstva oziroma notranjega trga EU.
Tudi drugo domnevo, "da se je ob reformah lokalne samouprave in uveljavljanju
kohezijske politike Evropske unije v srednjeevropskih državah kandidatkah (sedaj
novih članicah EU) okrepila tudi subnacionalna raven uprave, ki je na začetku
tretjega tisočletja postala vse bolj vključena v procese evropskih integracij" lahko
potrdimo le delno. Reforme lokalne samouprave ter uveljavljanje kohezijske politike
Unije v drugi polovici devetdesetih let in v začetku tega tisočletja so bile med seboj
neposredno povezane. Z njimi se je okrepila subnacionalna raven uprave, pri čemer je
uvajanje kohezijske politike, z izjemo v Sloveniji, imelo relativno močan vpliv predvsem na
pospeševanje reform regionalne ravni. Prav uvajanje kohezijske politike Unije je zaradi
principov njenega delovanja pripomoglo k intenzivnejšemu vključevanju regionalnih in
lokalnih skupnosti v projekte, ki se izvajajo na njihovem ozemlju. S tem subnacionalna
raven tudi v Vzhodni Srednji Evropi postaja vse bolj pomemben del razvojnih politik
oziroma evropskih integracijskih procesov nasploh.
Kljub navedenemu pa ugotavljamo, da v obravnavanih državah načrtovane reforme v
smeri večje decentralizacije vendarle niso bile v celoti izvedene. Slednje je nenazadnje
tudi posledica procesa tranzicije in vključevanja v Evropsko unijo, ko je nacionalni interes
nadvladal težnjo po zmanjševanju "demokratičnega deficita". Vsekakor lahko zatrdimo, da
je za učinkovito decentralizacijo navsezadnje potreben tudi čas. Obravnavane države so
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se v času tranzicije navsezadnje morale najprej tudi notranje konsolidirati z namenom čim
uspešnejšega delovanja v pogojih članstva v EU, regije kot druga raven lokalne
samouprave pa v tem delu Evrope obstajajo šele nekaj let. Danes, ko je članstvo v
Evropski uniji postalo realnost, so razmere za dejansko decentralizacijo novih
srednjeevropskih držav članic EU mnogo bolj ugodne.
Podobno kot prvi dve lahko tudi tretjo domnevo, "da se subnacionalne enote tega
dela Evrope, zlasti tiste ob meji nekdanje Železne zavese, ne zavzemajo več le za
zmanjšanje regionalnih razlik znotraj lastnih držav, temveč se vse bolj povezujejo
preko

nacionalnih

meja

z

namenom

aktivno

soustvarjati

razvojne

regije,

konkurenčne najbolj razvitim območjem v Evropi ter da je vzroke za porast
tovrstnega sodelovanja iskati tudi v finančnih vzpodbudah Evropske unije",
potrdimo le delno. Dejstvo je, da z vse intenzivnejšim vključevanjem subnacionalnih enot
v programe in projekte Evropske unije (ter Sveta Evrope), za slednje ni več pomembno le,
da si zagotovijo kar najugodnejši gospodarski razvoj znotraj lastnih držav, temveč zanje
postaja vse pomembnejše tudi mednarodno sodelovanje. Slednje se kaže na dva načina:

•

v obliki povezovanja v evropske krovne organizacije lokalnih in regionalnih skupnosti
(Odbor regij, CLRAE, AEBR, AER ipd.), preko katerih se na eni strani pospešuje
pretok znanja, izkušenj in tvori nova partnerstva, na drugi pa krepi pomen lokalne
samouprave v Evropi nasploh in

•

v obliki čezmejnega sodelovanja in ustvarjanja evroregij, s pomočjo katerih se
oblikujejo in izvajajo skupni načrti razvoja obmejnih območij z obeh strani meje.

Potrdimo lahko tudi domnevo, da gre vzroke za porast tovrstnega sodelovanja v Vzhodni
Srednji Evropi, zlasti čezmejnega sodelovanja, iskati predvsem v vse večji finančni in
tehnični pomoči programov Evropske unije. Prav čezmejno sodelovanje je namreč eden
ključnih elementov krepitve teritorialne kohezije v regiji, njegov posredni učinek pa je
seveda tudi "približevanje Evrope ljudem".
Element, zaradi katerega pa domneve ne moremo popolnoma potrditi pa je, da se
obmejne regije v obravnavanem prostoru praviloma čezmejno ne povezujejo z namenom
aktivno soustvarjati razvojne regije, konkurenčne najbolj razvitim območjem v Evropi.
Analiza evroregij Vzhodne Srednje Evrope, izvedena v namene pričujočega magistrskega
dela je namreč pokazala, da je kljub občutnemu porastu evroregionalnega sodelovanja
pravih razvojno naravnanih evroregij zelo malo. Vzroke je moč iskati predvsem v
nezadostni vključenosti regionalnih oblasti in njihovih razvojnih agencij v čezmejno
sodelovanje, kar obstoječim evroregijam predstavlja tako priložnost kot izziv za
prihodnost. S slednjimi se tako že spopadajo nekatere nove, strateško-razvojno
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zasnovane oblike čezmejnega sodelovanja, kot sta EU-regija prihodnosti in Centrope.
Razvojnih priložnosti je v tem delu Evrope torej še veliko.

6.2. PRIHODNJI IZZIVI
Na začetku razprave o prihodnjih izzivih na področju evropskih integracij in še posebej
razvoja čezmejnih območij nikakor ne moremo mimo nekaterih metodoloških omejitev in
zadreg, ki spremljajo njihovo proučevanje. Med njimi velja izpostaviti predvsem:

•

izrazito pomanjkanje pregleda nad različnimi oblikami čezmejnega sodelovanja, saj niti
Svet Evrope, Odbor regij niti Zveza evropskih čezmejnih regij ne premorejo popolnega
seznama čezmejnih regij v Evropi;

•

pomanjkanje osnovnih informacij o čezmejnih regijah, kot so obstoječi in že izvedeni
projekti, vrste projektov (zgolj evropski ali tudi lastni), načini financiranja, obstoj in
izvajanje razvojnih dokumentov ter strategij ipd.;

•

ponekod pomanjkanje podatkov, ali ustanovljene čezmejne regije sploh še delujejo in
v kolikšni meri, saj so nekatere nastale zgolj zaradi izvajanja določenega projekta,
financiranega s strani EU ali pa zaradi posebnega interesa lokalnih veljakov, ki so bili
kasneje zamenjani – takšnih evroregij je na obravnavanem prostoru kar nekaj.

V kolikor bi torej želeli nadgraditi in poglobiti v magistrskem delu predstavljeno proučitev
evroregij v Vzhodni Srednji Evropi, bi naleteli še na vrsto drugih metodoloških omejitev, ki
bi takšne napore zelo otežkočile ali celo onemogočile:

•

Odsotnost pravno-fomalnih osnov za ustanavljanje čezmejnega sodelovanja ter razlike
v velikosti in pristojnostih subnacionalnih enot posameznih držav, zaradi česar imamo
v Evropi širok spekter najrazličnejših oblik čezmejnega sodelovanja (praktično niti dve
čezmejni regiji ali celo evroregiji nimata enakih tovrstnih značilnosti);

•

Večina evroregij v Vzhodni Srednji Evropi je mladih po nastanku, zato sta podrobnejša
analiza njihove učinkovitosti, delovanja in presoja vplivov na regionalni razvoj
praktično onemogočeni;

•

V nekaterih primerih se območja evroregij in drugih oblik čezmejnega sodelovanja
prekrivajo, kar dodatno otežuje presojo vplivov posamezne evroregije na razvoj
prostora ob meji;

•

Evroregije so teritorialna oblika, za katero se statistični podatki posebej ne zbirajo. V
večini primerov zato pridobivanje osnovnih podatkov in kazalcev, kot so BDP na
prebivalca, stopnja brezposelnosti in podobno predstavlja dodatno omejitev pri
proučevanju socialno-ekonomskih značilnosti in gospodarske razvitosti proučevanega
območja.
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Onstran metodoloških orehov nas vendarle čakajo še številni vsebinski izzivi.
Širitev Evropske unije na vzhod je zgodba o uspehu tako z globalnega kot nacionalnega
vidika. Države vzhodnega dela Srednje Evrope so namreč v relativno kratkem času
uspele svojo gepolititično re-orientacijo s pridom izkoristiti in preko intenzivnih
gospodarskih in družbenih reform postati del Evropske unije. Prostor Srednje Evrope je
tako po več desetletjih postal končno notranje integriran, v kolikor lahko o integriranosti
tega dela Evrope v preteklosti sploh govorimo.
Seveda pa ob tako hitrih spremembah in vključevanju v evropske integracijske procese,
kljub velikim pričakovanjem, vseh reform ni bilo možno izpeljati v celoti. Slednje je
predvsem posledica postavljanja nacionalnih interesov pred načelo demokratičnosti, saj
so se obravnavane države morale soočati s številnimi notranjimi problemi in se hkrati
uveljavljati v mednarodni skupnosti. Kar zadeva zadnje velja v prvi vrsti izpostaviti
meddržavno regionalno sodelovanje znotraj Vzhodne Srednje Evrope, ki sicer ni bilo
intenzivno (države so stremele bolj proti zahodu kot druga proti drugi), vendar kljub temu
pomembno z vidika integriranosti prostora, v katerem ležijo.
V kolikor je proces evropske integracije na nacionalni ravni bil zelo uspešen, pa to ne
moremo trditi za subnacionalno raven. Proces reforme lokalne samouprave oziroma
decentralizacije je bil v obravnavanih državah sicer izveden z manjšimi ali večjimi
zamudami, vendar kljub pritiskom mednarodnih institucij ne v takšni meri, da bi lahko
govorili o dejanski decentralizaciji uprave. Tako se danes vse nove srednjeevropske
države članice EU soočajo z veliko razdrobljenostjo lokalnih skupnosti ter majhnimi
političnimi pristojnostmi in finančnimi zmožnostmi svojih regij (v kolikor te sploh obstajajo).
Pri tem je nujno dodati, da takšno stanje ni zgolj posledica nepripravljenosti centralnih
oblasti na prenos pristojnosti na nižjo raven, temveč tudi posledica pragmatičnosti. Mlade
subnacionalne enote se namreč ob vstopanju v EU niso bile sposobne samostojno
vključevati v proces načrtovanja in koriščenja razpoložljivih sredstev Unije.
Takšno stanje je vsekakor vplivalo tudi na vključevanje subnacionalnih regij v proces
evropske integracije, zlasti na področju čezmejnega sodelovanja in ustanavljanja t.i.
evroregij. Slednje so ob odsotnosti aktivnejših regionalnih struktur postale v devetdesetih
letih prejšnjega stoletja v prostoru Vzhodne Srednje Evrope prava modna muha. Z
aktivnim delovanjem občin in njihovih zvez se je tako sicer začela integracija tudi
obmejnih območij Srednje Evrope, vendar v večini primerov več kot do institucionalizacije
sodelovanja v obliki evroregij in posledično do skupnega koriščenja razpoložljivih sredstev
evropskih skladov ni prišlo. Predvsem zaradi odsotnosti regionalne ravni uprave v
tovrstnih čezmejnih regijah, ki bi imele ustrezno mero pristojnosti in finančne moči, kot to
velja

za zahodnoevropske

evroregije,

tako
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obravnavanih evroregij (z izjemo redkih primerov) v tem delu Evrope pravzaprav ne
moremo govoriti.
Pri tem se vendarle zastavlja vprašanje, ali je ob izpolnitvi zgoraj navedenih pogojev sploh
realno pričakovati intenzivnejše integracije obmejnega prostora? Dejstvo namreč je, da je
dolgotrajnost sicer vsiljenih političnih meja marsikje prispevala k oblikovanju ločenih
družbenih prostorov (Bufon, 2001, str. 15). Imamo pa tudi obmejna območja, ki jih
označujejo državne meje mlajšega nastanka in je zato njihov razvoj še vedno obremenjen
s problemi preteklosti. Lepa primera nudijo še vedno aktualne zahteve Sudetskih Nemcev
na Češkem ali pa nenazadnje zadržanost do ustanavljanja evroregij v slovenskoitalijanskem obmejnem prostoru. V obeh primerih nekatere nacionalne, geopolitične in tudi
kulturne

ovire

močno

otežujejo

vzpostavitev

intenzivnejših

institucionalnih

oblik

čezmejnega sodelovanja.
Izzivov v pogojih članstva v Evropski uniji je torej veliko. Danes, ko so Poljska, Češka,
Slovaška, Madžarska in Slovenija enakopravni del Evropske unije in je tako njihov
nacionalni interes z začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja dosežen, je dana tudi
prosta pot nadaljevanju notranjih reform, s čimer bo načelo demokratičnosti (demos) vsaj
izenačeno z načelom nacionalnega interesa (etnos). Ob večji angažiranosti nacionalnih
politik je slednje zagotovo osnova vzpostavitve dejanske decentralizacije, kar bi bila dobra
popotnica novim, intenzivnejšim oblikam čezmejnega sodelovanja v Srednji Evropi. Na ta
način bi številne vsiljene državne meje Srednje Evrope ne bile več črte ločitve temveč
območja intenzivnega razvoja.
S postopnim ukinjanjem državnih meja znotraj Vzhodne Srednje Evrope se torej odpira
novo obdobje sodelovanja v nekdanjem prostoru "zgodovinskega prepiha". Slednje še ne
pomeni, da proučevanje čezmejnega sodelovanja, ki je bilo zlasti v začetku devetdesetih
let zelo aktualno, izgublja na pomenu. Nasprotno, prav evroregije in njim podobne
sodobnejše oblike čezmejnega sodelovanja, kot sta Centrope in EU-regija prihodnosti, so
postale velik izziv nadaljnjim geografskim raziskovanjem. Njihov pomen v Evropi vse bolj
narašča, kar nenazadnje potrjuje tudi dejstvo, da se za uveljavitev takšnih oblik
sodelovanja in večjo vlogo regionalnih, lokalnih in gospodarskih partnerjev v njih posebej
zavzemata tako Evropska komisija kot Evropski parlament.
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Priloga 1: Pregled čezmejnih regij v Evropi
Nastanek
1958

4

Ozemlja držav

EUREGIO

D, NL

Internet povezava
http://www.euregio.de

1963

Regio Basiliensis

F, D, CH

http://www.regbas.ch

1964

Øresund Council

DK, S

http://www.oresund.com

1967

Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO)

B, NL

-

1967

Arko Co-operation

S, NO

http://www.arko-s.com

1971

North Calotte Council

NO, S, FI

http://www.nordkalottradet.nu

1972

Kvarken Council

S, FI

http://www.kvarken.org

1972

Delovna skupnost (osrednjih) alpskih dežel (Arge Alp)

A, CH, D, I

http://www.argealp.org

A, CH, D

http://www.bodenseekonferenz.org

1972

3

Ime regije

3

Die Internationale Bodenseekonferenz (IBK)

1973

The Franco-Genevan Regional Committee (CRFG)

CH, F

http://www.crfginfo.org

1975

French-German-Swiss Upper Rhine Conference

CH, F, D

http://www.oberrheinkonferenz.org

1976

Euregio Maas-Rhein

B, D, NL

http://www.euregio-mr.org

1977

Ems-Dollart Region

D, NL

http://www.edr-org.de

1977

Mittnorden Committee

NO, S, FI

http://www.mittnorden.net

1977

Storstrøms Amt-Ostholstein-Lübeck

DK, D

-

1978

Euregio Rhein-Waal

D, NL

http://www.euregio.org

1978

Skärgårdssamarbetet (‘Archipelago’)

S, FI

http://www.skargarden.com

1978

Delovna skupnost Alpe-Jadran

A, CH, D, I, CR, SI, H

http://www.alpeadria.org

1980

Region Bornholm-Southeastern Skåne 4

DK, S, D, PL

-

1980

Gränskommitén Østfold/Bohuslän

NO, S

http://www.granskommitten.org

1982

Delovna skupnost zahodnih Alp (COTRAO)

CH, F, I

http://www.geneve.ch/DicoTrans/LettreC/cotrao.asp

1983

Delovna skupnost Pirenejev

E, F

http://www.ctp.org

1983

Euregio Rhein-Maas-Nord

D, NL

http://www.euregio-rmn.de

1984

Benelux Middengebied

B, NL

http://www.euregiobmg.com

Leta 1994 se preimenuje v Regio Bodensee.
Leta 1995 se regiji priključijo še nemški Rügen in poljske Swinoujscie. Regija se preimenuje v Four Corners Co-operation.
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Priloga 1: Pregled čezmejnih regij v Evropi (nadaljevanje)
Nastanek
1985

Ime regije
Delovna skupnost Jura

Ozemlja držav

5

Internet povezava

CH, F

http://www.arcjurassien-ctj.org

1985

AGEDRI

CH, F

http://www.agedri.org

1987

Conseil du Léman

CH, F

http://www.conseilduleman.org

1987

Tornio River Valley Council (Tornedalsrådet)

FI, NO, S

http://www.tornedalen.org

1988

PAMINA

D, F

http://www.regio-pamina.org

6

1988

COMREGIO

D, F, LU

http://www.euregio.lu

1989

Euregio Scheldemond

B, F, NL

http://www.euregioscheldemond.org

1989

Baltic Sea Islands B7 Network

EE, D, DK, S, FI

http://www.b7.org

1989

PACTE (Hainaut-Pas-de-Calais)

B, F

-

1990

Rat Wallis-Valle d’Aosta

CH, I

-

1991

Euroregion Transmanche

F, UK, B

http://www.regiontransmanche.com

1991

Mont-Blanc Conference (EMB)

CH, I , F

http://www.espace-mont-blanc.com

1991

Comunidade de Trabalho Região Norte de Portugal-Galicia

E, P

-

7

1991

Euroregion Midi-Pyrénées - Languedoc-Roussillon - Catalunya

E, F

-

1991

Nieuwe Hanze Interregio/Neue Hanse Interregion8

D, NL

http://www.nhi-online.de

1991

Europaregion Tirol-Südtirol/Alto Adige-Trentino

A, I

http://www.europaregion.info

1991

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

D, CZ, PL

http://www.neisse-nisa-nysa.org

1992

Euroregion Erzgebirge-Krušnohoři

D, CZ

http://euroregion.pons.cz

1992

Euroregion Elbe/Labe

D, CZ

http://www.euroregion-labe.cz

1992

Euroregion Pro Europa Viadrina

D, PL

http://www.viadrina.org.pl

1992

Euroregion Euskadi-Navarre-Aquitaine

E, F

-

1992

Comunidad de Trabajo Extremadure-Alentejo

E, P

-

1993

Euregio Egrensis

D, CZ

http://www.euregio-egrensis.org

5

Delovna skupnost se je leta 2002 preimenovala v Conference Trans-Jurassienne
Evroregija leta 1995 preide v EuRegio SaarLorLuxRhein
Evroregija leta 2004 preide v Eurorégion Pyrénées Méditerranée.
8
Krovna organizacija evroregij Ems-Dollart Region in Euregio.
6
7

143

Priloga 1: Pregled čezmejnih regij v Evropi (nadaljevanje)
Nastanek

9

Ime regije

Ozemlja držav
D, PL

Internet povezava

1993

Euroregion Spree-Nysa-Bóbr

http://www.euroregion-snb.pl

1993

Carpathian Euroregion

PL, H, SK, RO, UE

http://karpacki.pl/euroregion.php

1993

Rives-Manche region9

F, UK

-

1994

Inn-Salzach-Euregio

A, D

http://www.inn-salzach-euregio.at

1994

Euroregion Pomerania

D, PL, S

http://www.pomerania.org.pl

1994

Euregio Bayerischer Wald-Šumava-Mühlviertel

A, CZ, D

http://www.euregio.at

1995

EuRegio SaarLorLuxRhein

D, F, LU

http://www.euregio.lu

1995

Internationale Regierungskommission Alpenrhein (IRKA)

CH, A, LIE

http://www.alpenrhein.net

1995

EuRegio Salzburg-Berchtesgadener Land-Traunstein

A, D

http://www.euregio.sbg.at

1995

Euregio TriRhena

CH, D, F

http://www.regiotrirhena.org

1995

Region Insubrica

CH, I

http://www.regioinsubrica.org

1995

Estonian-Finnish 3+3 Regional Cooperation

EE, FI

http://www.nordregio.se/Eligible_areas/CBC_broschure04_eng.pdf

1995

Euroregion Bug

PL, UE, BY

http://www.euroregion-bug.w4u.pl

1996

Arc Manche

F, UK

http://www.arcmanche.com

1996

Euroregion Glacensis

CZ, PL

http://www.euro-glacensis.cz

1996

Euroregion Silesia/Slezsko

PL, CZ

http://www.euroregion-silesia.cz

1996

Euroregion Tatry

SK, PL

http://www.euroregion-tatry.pl

1996

Regio Sempione

CH, I

-

1996

Region Pskov-Livonija

EE, LV, RU

http://www.aluksne.lv/cbc

1997

Der Oberrheinrat (Trirhena+CENTRE+Pamina)

CH, D, F

http://sites.region-alsace.fr/Rhenan/DE/Presentation

1997

Die Hochrheinkommission (HRK)

CH, D

http://www.hochrhein.org

1997

Zukunft SaarMoselle-Avenir

D, F

http://www.saarmoselle.org

1997

Euroregion Danube-Tisza-Körös-Maros (Euroregion DKMT)

H, RO, SCG

http://www.dkmt.hu

1997

Euregio Via Salina

A, D

http://euregio.all-in.de/redsys/c.php/euregio/euregio/start.rsys

1997

Region Sonderjylland-Schleswig

D, DK

http://www.region.dk

Regija je leta 1996 postala del Arc Manche.
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Priloga 1: Pregled čezmejnih regij v Evropi (nadaljevanje)
Nastanek

10

Ime regije

1997

Euroregion Nestos-Mesta

1997
1997

Ozemlja držav

Internet povezava

BG, EL

http://www.bydesignwebsights.com/DesktopDefault.aspx?tabid=17504

Euroregion Niemen/Nemunas/Neman (ERN)

LT, PL, BY, RU

http://www.niemen.org.pl

Euroregion Praded-Pradziad

CZ, PL

http://www.europraded.cz

1997

Euroregion Weinviertel-Južní Morava-Záhorie

A, CZ, SK

http://www.euregio-weinviertel.org

1998

Euregio Zugspitze-Wetterstein-Karwendel

A, D

http://www.euregio-zwk.org

1998

Euregio Baltica/Baltyk

PL, LV, LT, S, DK, RU http://www.eurobalt.org

1998

Europaregion Tirol

A, I

http://www.europaregion.info

1998

Euroregion Danube–Drava–Sava (DDS)

H, CR, BIH

http://www.erdds.org

1998

Euregio Inntal

A, D

http://www.landkreis-rosenheim.de/euregio.htm

1998

Euroregion Tesinske Slezsko – Slask Cieszyński

CZ, PL

http://www.euroregion.olza.pl/start.htm

1998

Euregio West/Nyugat Pannonia

A, H

http://www.euregio.hu/eu/eng/news/

1998

Lower Danube Euroregion

RO, MD, UE

http://acc.businessinodessa.com

1998

Euregio Die Watteninseln

D, DK, NL

-

1999

CENTRE

D, F

-

1999

Euregio Karelia

FI, RU

http://www.euregiokarelia.fi

1999

Euroregion Saule

LT, LV, S, RU

http://www.siauliai.aps.lt/saule/about.html

1999

Euroregion Váh-Dunaj-Ipel'

SK, H

http://www.euregio-vdi.sk

1999

Euroregion Ipelsky-Ipoly10

SK, H

-

2000

Euroregion Country of Lakes

LT, LV, BY

http://cit.org.by/cgi-bin/tour/tour.pl

2000

Euroregion Bílé-Biele Karpaty

SK, CZ

http://www.erbbk.sk

2000

Euroregion Beskydy

PL, SK, CZ

http://www.euroregion-beskydy.cz

2000

Euroregio Neogradiensis

SK, H

http://www.neogradiensis.szm.sk

2000

Euroregion Sajo-Rima/Slaná-Rimava

SK, H

http://www.euroregion-slana-rimava.sk

2000

Euroregion Košice-Miskolc

SK, H

-

2000

Euroregion Bartuva

LT, LV

-

Evroregija ne obstaja več.
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Nastanek
2000

11

Ime regije

Ozemlja držav

Internet povezava

Euroregion Danube South

RO, BG

http://www.erds-info.org/en/danube.asp?id=3

2000

Upper Prut Euroregion

RO, MD, UE

-

2001

Euroregión Podunajského Trojspolku (Triple Danube Region)

SK, H

http://www.euroregio.sk

2001

Euroregion Kras

SK, H

-

2001

Euroregion Steiermark - Severovzhodna Slovenija

A, SI

http://www.evroregija.net

11

2001

Euroregion Dobrava

PL, CZ

-

2002

Euroregion Hajdu-Bihar/Bihor

H, RO

-

2002

Euregio Silva Nortica (ERSN)

CZ, A

http://www.ersn.cz

2002

Euroregion Puszcza Białowieska

PL, BY

http://www.euroregion-puszczabialowieska.prv.pl/

2002

Euroregion Niš-Skopje-Sofia (Eurobalkans)

SCG, BG, MK

http://www.eurobalkans.net

2002

Euroregion Danube 21

SCG, RO, BG

-

2002

Euroregion Siret-Prut-Nistru

RO, MD

-

2003

Euregio Helsinki-Tallinn

EE, FI

http://www.euregio-heltal.org

2003

Euroregion Ister-Granum

SK, H

http://www.istergranum.hu

2003

Euroregion Belasica

EL, BG, MK

-

2003

Euroregion Sesupe/Szeszupa

S, LT, PL, RU

http://www.sesupe.lt

2003

Euroregion Drina-Sava-Majevica (DSM)

BIH, SCG

http://www.eureg-dsm.org

2003

Euroregion Łyna-Ława

PL, RU

-

2004

Euroregion Prespa-Ohrid

MK, AL, EL

-

2004

Eurorégion Pyrénées Méditerranée

E, F

-

Evroregija ne obstaja več.
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Nastanek

12

Ime regije

Ozemlja držav

Internet povezava

1958

EUREGIO

D, NL

http://www.euregio.de

1967

Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO)

B, NL

-

1976

Euregio Maas-Rhein

B, D, NL

http://www.euregio-mr.org

1977

Ems-Dollart Region

D, NL

http://www.edr-org.de

1978

Euregio Rhein-Waal

D, NL

http://www.euregio.org

1983

Euregio Rhein-Maas-Nord

D, NL

http://www.euregio-rmn.de

1984

Benelux Middengebied

B, NL

http://www.euregiobmg.com

1988

PAMINA

D, F

http://www.regio-pamina.org

1989

Euregio Scheldemond

B, F, NL

http://www.euregioscheldemond.org

E, F

-

12

1991

Euroregion Midi-Pyrénées - Languedoc-Roussillon - Catalunya

1991

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

D, CZ, PL

http://www.neisse-nisa-nysa.org

1992

Euroregion Erzgebirge-Krušnohoři

D, CZ

http://euroregion.pons.cz

1992

Euroregion Elbe/Labe

D, CZ

http://www.euroregion-labe.cz

1992

Euroregion Pro Europa Viadrina

D, PL

http://www.viadrina.org.pl

1992

Euroregion Euskadi-Navarre-Aquitaine

E, F

-

1993

Euregio Egrensis

D, CZ

http://www.euregio-egrensis.org

1993

Euroregion Spree-Nysa-Bóbr

D, PL

http://www.euroregion-snb.pl

1994

Inn-Salzach-Euregio

A, D

http://www.inn-salzach-euregio.at

1994

Euroregion Pomerania

D, PL, S

http://www.pomerania.org.pl

1994

Euregio Bayerischer Wald-Šumava-Mühlviertel

A, CZ, D

http://www.euregio.at

1995

EuRegio SaarLorLuxRhein

D, F, LU

http://www.euregio.lu

1995

EuRegio Salzburg-Berchtesgadener Land-Traunstein

A, D

http://www.euregio.sbg.at

1995

Euregio TriRhena

CH, D, F

http://www.regiotrirhena.org

Evroregija leta 2004 preide v Eurorégion Pyrénées Méditerranée.
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Nastanek

Ime regije

Ozemlja držav

Internet povezava

1995

Estonian-Finnish 3+3 Regional Cooperation

EE, FI

http://www.nordregio.se/Eligible_areas/CBC_broschure04_eng.pdf

1996

Euroregion Glacensis

CZ, PL

http://www.euro-glacensis.cz

1996

Euroregion Silesia/Slezsko

PL, CZ

http://www.euroregion-silesia.cz

1996

Euroregion Tatry

SK, PL

http://www.euroregion-tatry.pl

1996

Region Pskov-Livonija

EE, LV, RU

http://www.aluksne.lv/cbc

1997

Zukunft SaarMoselle-Avenir

D, F

http://www.saarmoselle.org

1997

Euregio Via Salina

A, D

http://euregio.all-in.de/redsys/c.php/euregio/euregio/start.rsys

1997

Region Sonderjylland-Schleswig

D, DK

http://www.region.dk

1997

Euroregion Nestos-Mesta

BG, EL

http://www.bydesignwebsights.com/DesktopDefault.aspx?tabid=17504

1997

Euroregion Praded-Pradziad

CZ, PL

http://www.europraded.cz

1997

Euroregion Weinviertel-Južní Morava-Záhorie

A, CZ, SK

http://www.euregio-weinviertel.org

1998

Euregio Zugspitze-Wetterstein-Karwendel

A, D

http://www.euregio-zwk.org

1998

Euregio Inntal

A, D

http://www.landkreis-rosenheim.de/euregio.htm

1998

Euregio West/Nyugat Pannonia

A, H

http://www.euregio.hu/eu/eng/news

1998

Euroregion Tesinske Slezsko – Slask Cieszyński

CZ, PL

http://www.euroregion.olza.pl/start.htm

1998

Lower Danube Euroregion

RO, MD, UE

http://acc.businessinodessa.com

1998

Euregio Die Watteninseln

D, DK, NL

-

1999

Euroregion Váh-Dunaj-Ipel'

SK, H

http://www.euregio-vdi.sk

1999

Euroregion Saule

LT, LV, S, RU

http://www.siauliai.aps.lt/saule/about.html

2000

Euroregion Country of Lakes

LT, LV, BY

http://cit.org.by/cgi-bin/tour/tour.pl

2000

Euroregion Bílé-Biele Karpaty

SK, CZ

http://www.erbbk.sk

2000

Euroregion Beskydy

PL, SK, CZ

http://www.euroregion-beskydy.cz

2000

Euroregio Neogradiensis

SK, H

http://www.neogradiensis.szm.sk

2000

Euroregion Bartuva

LT, LV

-
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Priloga 2: Pregled evroregij v Evropi* (nadaljevanje)
Nastanek

Ime regije

Ozemlja držav

Internet povezava

2000

Upper Prut Euroregion

RO, MD, UE

-

2000

Euroregion Sajo-Rima/Slaná-Rimava

SK, H

http://www.euroregion-slana-rimava.sk

2000

Euroregion Danube South

RO, BG

http://www.erds-info.org/en/danube.asp?id=3

2001

Euroregion Steiermark - Severovzhodna Slovenija

A, SI

http://www.evroregija.net

2001

Euroregión Podunajského Trojspolku (Triple Danube Region)

SK, H

http://www.euroregio.sk

2002

Euroregion Hajdu-Bihar/Bihor

H, RO

-

2002

Euregio Silva Nortica (ERSN)

CZ, A

http://www.ersn.cz

2002

Euroregion Siret-Prut-Nistru

RO, MD

-

2003

Euregio Helsinki-Tallinn

EE, FI

http://www.euregio-heltal.org

2003

Euroregion Ister-Granum

SK, H

http://www.istergranum.hu

2003

Euroregion Belasica

EL, BG, MK

-

2003

Euroregion Sesupe/Szeszupa

S, LT, PL, RU

http://www.sesupe.lt

2003

Euroregion Drina-Sava-Majevica (DSM)

BIH, SCG

http://www.eureg-dsm.org

2003

Euroregion Łyna-Ława

PL, RU

-

2004

Euroregion Prespa-Ohrid

MK, AL, EL

-

2004

Eurorégion Pyrénées Méditerranée

E, F

-

* Intenzivno čezmejno sodelovanje je v številnih primerih potekalo tudi pred ustanovitvijo posamezne evroregije. Čezmejne regije z nazivom evroregije, ki po svoji naravi kriterijem evroregije
ne ustrezajo, niso navedene (npr. Carpathian euroregion). Prav tako v prilogi niso navedene tudi evroregije, ki so kmalu po svojem nastanku neslavno propadle (npr. Euroregion Dobrava).
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