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PINTÉR TIBOR 

A változásmenedzsment általános szemlélete és 

az EU aktuális bővítési szakasza 

Párhuzamok egymástól látszólag távol álló keretrendszerek között  

Kutatási kérdésként felvethetjük az Európai Unió lehetséges bővülésének tárgyalását menedzs-

ment perspektívából. Abban a tekintetben egyedülálló a most is zajló bővítés, hogy a szóban 

forgó terület – a Nyugat-Balkán1 – sokak szerint egészen más kultúrkörbe tartozik, mint az EU 

eddigi tagállamai, kivételként talán Románia és Bulgária említhető. Egyesek úgy fogalmaznak, 

hogy az EU nyugati határai elérték a hajdani nyugat-római birodalom hagyományain építkező 

államok határait, mások a vallási különbségekre, az abból fakadó ellentétekre hívják fel a fi-

gyelmet.2 

A bővítési politikával foglalkozók azonban abban megegyeznek, hogy egy érdekes kísér-

letként lehet beszélni az éppen aktuális bővítések kapcsán, amelynek során egy külső hatásra 

megvalósuló intézményépítési folyamat játszódik le a szóban forgó államokban.  

A demokratikus intézmények kiépítése nemcsak az EU-ba való könnyebb integrációt teszi 

lehetővé, hanem alapvető követelmény is a koppenhágai kritériumok szerint. Ennek az új, nyu-

gati típusú, demokratikus alapokon nyugvó intézményrendszernek a kiépítése a következő 

évek egyik legnagyobb feladata a Nyugat-Balkánon. 

Az újfajta intézményeknek az elfogadása, az azokhoz való alkalmazkodás igen jelentős 

változást jelent az államok életében. Éppen ezért a tanulmányomban elemzett változási folya-

mat az EU-csatlakozáshoz szükséges reformok, változtatások lesznek a térség országaiban. 

Emellett és ehhez kapcsolódóan arra is figyelmet fordítok, hogy a szocialista politikai és gaz-

dasági rendszerből a piacgazdaságba való átmenet hogyan vizsgálható a változásmenedzsment 

nézőpontjából. 

A változásmenedzsment és általában a menedzsment általam ismert területei a vállalatokra, 

egyénekre vonatkoznak, ebben a munkámban megpróbálom a keretrendszert nemzetállamokra 

alkalmazni/vonatkoztatni. Kurt Lewin elmélete szerint a változások intenzitása a hajtó- és fé-

kezőerők arányától, erősségétől függ. Korábbi írásaimban rendszerbe foglaltam azokat az ér-

dekeket, amelyek az EU és a balkáni államok szemszögéből jellemzik a bővítési folyamatot. 

Ezekben a munkákban azt az alapvető kijelentést tettem, hogy a Nyugat-Balkán országainak 

érdekrendszere inkább gazdasági alapú, míg az Unió számára a stabilizáció és geopolitikai 

célok jelentik a legfőbb motivációt. 

Ha ez alapján mindkét félre ható hajtó- és fékezőerőket szeretnénk ábrázolni, egy-egy erő-

tér diagramban, akkor a következő diagramokat kaphatjuk meg. 

  

                                                      
1 A Nyugat-Balkán államain a közösségi terminológia a következő országokat érti: Albánia, Bosznia-Hercegovina, 

Montenegró, Koszovó, Macedónia (Volt Jugoszláv Köztársaság), Szerbia. 
2 Hansen (2000), 350.o 
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A Nyugat-Balkánra vonatkozó erőforrás diagram az EU-csatlakozást illetően 

 Hajtóerők Fékezőerők 
 

Az EU-ra vonatkozó erőforrás diagram a bővítést illetően 

 
Saját szerk. Bencsik 2009 (147. o.) alapján 

 

Az erőtér diagramok segítségével azonosíthatók a legfontosabb fékező- és hajtóerők a vál-

tozási folyamatban résztvevő két fél szempontjából. A szervezetekre ható hajtóerőket vizs-

gálva lehet megkülönböztetni szervezeten kívüli és azon belüli erőket. Ha a Nyugat -Balkán 

országai szempontjából tesszük meg ezt, azt lehet mondani, hogy az országcsoporton kívüli 

tényező a külső jogi szabályozás hatása, ezáltal várható például a protekcionista kereskedelmi 

politika megszűnése és a nemzetközi kereskedelem volumenének növekedése. Ez igen fontos 

tényező az régió szempontjából, mert jellemzően deficites a folyó fizetési mérlegük, ami visz-

szafogja a fejlődést hosszabb időtávon. Egyértelműen belső erő lehet a változások hatására 

kialakuló új, innovatívabb belső környezet, a szigorúbb uniós szabályozás hatására az igen 

káros korrupció is csökkenhet. Ez utóbbi tényező igen nagy szerepet játszot t abban, hogy az 

EU a GDP-hez viszonyított arányt tekintve csökkentette a térségbe irányuló vissza nem térí-

tendő forrástranszfereket, hiszen a modellszámítások alapján ez a tényező (a hatalmas korrup-

ció) csökkentette leginkább a támogatások felhasználásának hatékonyságát. 

Az Európai Unió szempontjából is meg lehet vizsgálni a változás (a bővítés) belső és külső 

hajtóerőit. A külső hajtóerők közül a legjelentősebb az, hogy az Európai Unió azt a reményt 

fűzi a délkeleti irányú kibővítéshez, hogy így nőhet a világpolitikai pozíciója. Arra alapozzák 

ezt a feltételezést a Közösségben, hogy a régió némely országai (Bosznia-Hercegovina, Albá-
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nia, Koszovó) államalkotó iszlám népességgel rendelkeznek, ha ezeket a keresztény kultúrkör-

höz tartozó, demokratikus berendezkedésű országokból álló EU integrálni tudná, azzal de-

monstrálhatná erejét a világpolitikai porondon. 

A térség hosszabb távú stabilitása is az EU-n belül képzelhető el a szakértők szerint, ezzel 

a kontinens „lőporos hordójának” lecsillapítása is a Közösség nevéhez fűződne, ezzel javít-

hatná azt a jelenlegi képet magáról az Unió, hogy nem tud a válsággócokban megfelelő erőt 

kifejteni, mindig az Egyesült Államok tettrekészségére van utalva (ez utóbbi volt a jellemző a 

90-es évek délszláv háborúiban is). Ehhez azonban az EU-n belüli intézményi reformokra is 

szükség van, erre szolgál példaként a 2011-től működő Európai Külügyi Szolgálat, amely a 

közös külpolitika felé való elmozdulást jelenti. Emellett azt is meg kell jegyezni, hogy minden 

egyes bővítés belső intézményi reformokat is megkövetelt, ezeket nyomon lehet követni az 

alapszerződések módosítási ütemének és a bővítési körök ütemének egybevetésével.  

A Nyugat-Balkán országai, Albánia kivételével, az utóbbi években tapasztalják meg a füg-

getlen nemzetállammá válás mibenlétét. Ezeknek az országoknak igen fontos volt független-

ségük kivívása, ráadásul komoly véráldozatok árán érték el céljukat, éppen ezért a korábbiak-

nál nehezebbnek tűnik a szuverenitás bizonyos elemeiről való lemondás elfogadtatása. Az 

Uniós csatlakozással pedig a kereskedelempolitika, a monetáris politika, az agrárpolitika és 

sok egyéb terület tekintetében szűkül a nemzetállamok hatásköre, ez a félsziget népei számára 

megítélésem szerint dilemmát, fékezőerőt jelent. A belső, jugoszláv piacon viszonylag stabil 

pozíciókkal rendelkeztek piaci szereplők, ezeknek a pozícióknak az elvesztése szintén a csat-

lakozás iránti vágy csökkentője lehet, ez azonban így volt a korábbi bővítési körök esetén is.  

Az Európai Unió szemszögéből nézve a fékezőerők alapvetően nem új keletűek, régió-

specifikusak, ezekkel az eddigi bővítésekkel is szembe kellett nézniük. A 2004-es és 2007-es 

bővítések után azonban bizonyos intézményi hiányosságokra fény derült (ebben a gazdasági 

válságnak is nagy szerepe volt), éppen ezért óvatossággal kezelik az igencsak instabil térség 

esetleges integrálását, hiszen újabb destabilizáló elemek kerülhetnek a gépezet működésébe. 

A különböző válságalapok létrehozása, az egyéb válságkezelő intézkedések pedig szűkítik a 

támogatási források keretét, pedig arra nagy szükségük van a csatlakozni kívánó országoknak. 

Bencsik Andrea könyvének 148. oldalán található a változások alapvető okainak összesíté-

sére szolgáló táblázat. Az egyéni eredetű és a csoportos eredetű okok nemzetállamok szintjén 

is értelmezhetők, a szervezeti eredetű okokat viszont intézményi eredetű okokkal lehet helyet-

tesíteni. Ezt a következő táblázat segítségével teszem meg.  

A változások okainak csoportosítása eredetük szerint 

Egyéni eredetű okok Csoportos eredetű okok Intézményi eredetű okok 

Félelem az újtól Szimbolizálás Globalizáció 

Tradíciók hatalma Működési rutinok Intézményi struktúra 

Anyagi jellegű okok Védekező mechanizmus Szűkös erőforrások 

Egyéni tapasztalatok Szimbólumok Önálló nemzetállamiság  

Egyéni sérelmek Önbíráskodás Gyenge jogállamiság 

Forrás: Bencsik (2009), 148. o. 

Az egyéni eredetű okok közt nyilvánvalóan e változás esetén is szerepelnie kell az újtól 

való félelem motívumának. Ennek csoportos eredetű oka a tankönyv szerint a szimbolizálás, 

fantázia. Az intézményi eredetű ok ebben a sorban a globalizáció, „európaizáció” lehet, ez a 

folyamat generál nagy változásokat makroszinten. 
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A táblázat következő sorában az intézményi struktúra szerepel az intézményi eredetű vál-

tozásokat illetően. Az erőforrások szűkössége nemcsak a szervezeti szinten, de az intézmények 

szintjén is megjelenhet, ezért szerepeltetetem ezt az elnevezést a fenti táblázatban is. Az egyéni 

tapasztalatok során olyan szimbólumokkal találják magukat szembe a csoportok, amelyek a z 

önálló nemzetállamiság eszméjéhez kapcsolódnak. Ez több nép (koszovói, bosnyák) számára 

eddig ismeretlen volt. Azt is meg kell jegyezni ráadásul, hogy a nemzetállami lét merőben más 

felfogásával kell az EU tagállamainak is folyamatosan szembe nézniük a szuverenitás eltoló-

dása nyomán. A jogrendszer gyengesége nyomán pedig kultúránktól eléggé idegen magatartá-

sok/viselkedésminták is jellemzőek a térségben. 

Amennyiben az erőtér diagram és egyéb analitikus eszközök segítségével értékeltük a hely-

zetet és a változtatás mellett döntöttünk, Kurt Lewin elmélete szerint a változásmenedzsment 

során három kritikus fázissal kell számolnunk:3 

− a fellazítás; 

− változtatás; 

− és megszilárdítás fázisaival. 

Wolfgang Quaisser 2009-es tanulmányában rámutat, hogy az Európai Újjáépítési és Fej-

lesztési Bank (EBRD) által meghatározott háromlépcsős reform koncepciója jellemzően leírja 

a transzformációs szakaszban/válságban lévő országok helyzetét, szituációját. A reformok si-

keres véghezvitelének három meghatározó lépcsőfoka ezek szerint a következő:4 

− a piac alapjait megteremtő reformok; 

− piacmélyítő reformok; 

− fenntartható piaci struktúrát létrehozó reformok. 

A három lépcső közül az első lényege abban áll, hogy az addig jellemzően nem kapitalista 

gazdasági rendszerben élő emberek hozzáállását, gondolkodásmódját hozzáigazítsák a piac-

gazdasági viszonyokhoz. Ebben a szakaszban nagy kihívást jelent a régi módszerek, technikák 

elfeledtetése, ráadásul a szocialista rendszerekben sokak szerint nagyobb volt a létbiztonság, a 

munkahelyek biztonsága. Az is igaz azonban, hogy a politikai rendszerváltás idején a régi 

rendszert támogatók/visszasírók aránya kicsiny volt, az idő elmúlásával viszont egyre több 

ember idézi fel a régi időket nosztalgiával. Egy szervezet esetén a változás első kezdeti idő-

szakában minden bizonnyal erősebb az ellenállás, később annak csökken az intenzitása. Nyil-

vánvalóan vannak különbségek a fellazítás és a piac „megalapozása” lépések közt, úgy gondo-

lom azonban, hogy a párhuzam is fellelhető e két lépés között. 

A piacmélyítő reformok a gazdaságpolitikai rendszerváltozás második lépcsőfokának te-

kinthetők. Az EBRD szerint ebben a szakaszban mérlegelni kell a lehetséges stratégiákat, min-

denképpen nagy figyelmet kell szentelni a fokozatos változtatásra, kiváló példa erre a keres-

kedelem liberalizálása. Az EU külgazdasági politikájának is fontos lépése a külpiaci liberali-

záció és dereguláció fokozatos végrehajtása. Ez stratégiai szemléletet hangsúlyozó szakasz sok 

hasonlóságot mutat a változásmenedzsmentben használt Kurt Lewin-i változtatás fázisával. 

A fenntartható piaci struktúrát létrehozó reformok a változások megszilárdításában játsza-

nak meghatározó szerepet. Igen nehéz ennek a lépésnek a sikeres végrehajtása, mert kívülről 

úgy tűnhet, hogy sikerült a piacgazdasági struktúrát meghonosítani a volt szocialis ta országok-

ban, de nagyon sok sajátosság, attitűd megmaradt a rendszer belső működésében, amely arra 

                                                      
3 Bencsik (2009), 149. o. 
4 Quaisser (2009), 27. o. 



A változásmenedzsment általános szemlélete és az EU aktuális bővítési szakasza  

T A N U L M Á N Y  3 5  

mutat rá, hogy megszilárdítás nem történt meg napjainkig sem maradéktalanul . Ivan Stuhec 

írása szerint a térség sikerállamának számító Szlovéniában sem sikerült fenntartható piacgaz-

dasági struktúrát és demokratikus politikai rendszert kiépíteni. A szerző a következő visszás-

ságokra hívja fel a figyelmet:5 

– Az elmúlt húsz évben 13 és fél évet töltött hatalomban a volt kommunista párt  jogutódja. 

– A privatizáció során a régi rendszer elitje előnyt élvezett. 

– A média szintén az előző rendszer híveinek kezén maradt. 

– A bírói hatalomgyakorlás területén sem történt sok személyi változás az utóbbi két  évti-

zedben. 

– Az oktatási rendszer modernizálására, privatizálására tett kísérletek is kudarcba fulladtak. 

– A tehetetlenség, a közömbösség, az egyéni érdekek hajhászása maradt az általános  politikai 

hangulat meghatározója. 

Megítélésem szerint fontos problémát jelent az, hogy a nyugat-balkáni országok egyre ke-

vésbé érzik úgy, hogy úgymond „megéri” csatlakozni az Európai Unióhoz. Azért bővül egyre 

az euroszkeptikusok tábora, mert egyrészt túlzottan sok változással járhat az országok számára, 

másfelől pedig úgy ítélik meg, hogy az újonnan csatlakozott országok sem jártak túlzottan jól 

a bővüléssel, hiszen nem jelentett globális válság alól kibúvót az EU-tagság sem. Éppen ezért 

szükséges lehet olyan vizsgálatok elvégzése, amelyek azt bizonyítják, hogy a piacgazdaságba 

való átmenet és a politikai reformok hosszabb távon eredménnyel járnak. Ezen a ponton le-

hetne összekapcsolni az új institucionalizmussal az integrációelmélettel. Nem egy olyan kuta-

tás készült, amely a demokrácia és a gazdasági teljesítmény közti kapcsolatot elemezte, változó 

eredményekkel. 

Egy 2007-es munka a demokratikus és autokratikus átmeneteket, változásokat vizsgálta.6 

E tanulmány arra az eredményre jutott, hogy a demokratikus átmenet egy ország egy főre jutó 

GDP-adatában éves átlagos szinten 0,83-1,08 százalékpontos növekedést eredményez. A vizs-

gálatokat 138 országban végezték el, több becslési és számítási módszert is alkalmazva a vizs-

gálatok során, az 1960 és 2000 közötti adatokat felhasználva. Azért választották ezt az idősza-

kot, mert ekkorra a volt gyarmatbirodalmak szétestek, szétesőben voltak, így nagyobb számú 

országgal dolgozhattak, bár a minta száma saját bevallásuk szerint is túlzottan kicsi, hogy tel-

jesen megbízható eredményekről beszélhessünk. 

Persson és Tabellini rámutat, hogy még nagyobb hatással van a gazdasági teljesítményre, 

hogyha a demokráciából az autokráciába való átmenetet vesszük górcső alá. A kisebb elem-

számú mintán 1975 volt az autokratikus átmenet átlagos éve, eredményképpen pedig azt kap-

ták, hogy egy országban az egy főre jutó GDP növekedését évi 1,8 százalékponttal lassítja az 

ilyen jellegű rendszerváltás, korrigálva demográfiai trendekkel. Az eredmények azt jelentik, 

hogy jelentős hatással van a gazdasági teljesítményre az államberendezkedés.  

Ezen empirikus eredmények azért fontosak a Nyugat-Balkán számára, mert láthatóvá válik, 

hogy lehet eredménye az intézményi reformoknak, a kockázattal teli változásoknak. Ez moti-

váló erővel bírhat a szóban forgó térség szempontjából. 

Összegzés 

A Nyugat-Balkánon olyan országok találhatóak többnyire, amelyek a kultúraantropológiai, po-

litológiai, kultúraközi vizsgálatok alapján más kultúrkörbe tartoznak, mint az EU új államai. 

                                                      
5 Stuhec (2010), 72-74. o. 
6 Persson-Tabellini (2007) 
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Éppen ezért érdekes kérdésként vetődhet fel bennünk, hogy milyen mértékű változást jelent 

ezen országok életében az Unióhoz való csatlakozás. Nemcsak arról van szó, hogy a hajdani 

tervutasításos rendszerről a piacgazdaságba való átmenetet kell levezényelni, hanem merőben 

más kultúrájú országokról van szó. Mivel az EU régen túlnőtt azon, hogy csak gazdasági kö-

zösségként beszéljünk róla, ezért nagy figyelmet kell fordítani értékközvetítő funkciójára is. 

Az az intézményépítési folyamat, amelyet az 1990-es évek végén kezdtek meg a régi Ju-

goszlávia romjain, a változásmenedzsment aspektusából is fontos lehet, hiszen egy változtatási 

stratégiát kell levezényelni, sőt menedzselni az Európai Unió külgazdasági aktorainak. 

Az erőtér diagram alkalmazása fontos kiindulási pontja lehet a változtatások elemzésének, 

a reformok ütemezésének. Kurt Lewin elmélete, a menedzsment módszertana, véleményem 

szerint makroszinten is alkalmazható, ahogyan arra az is rámutat, hogy az EBRD gazdasági 

átmenettel foglalkozó szakemberei igen hasonló módon közelítették meg a változtatás problé-

máját, mint ahogyan azt a neves pszichológus tette szervezetek esetén.  

A változások okainak csoportosítása, az alapvető motívumok azonosítása szintén segítheti 

az elemzésünket. A szervezeti eredetű okok helyettesíthetőek esetünkben az intézményi ere-

detű okokkal, ilyen módon újabb kapcsolódási pontot nyerünk a változásmenedzsment és az 

intézményi transzfer között. 

A demokratikus átmenet és a gazdasági növekedés kapcsolatának vizsgálata ösztönzőként 

lenne alkalmazható. Nem lehet persze eltekinteni attól, hogy ez utóbbi megközelítés a végle-

tekig leegyszerűsíti az ösztönzés fogalmát, mindössze annak egyfajta kvantitatív módszerekkel 

való fokozására szolgál. A továbbiakban e terület komplexebb vizsgálata is kutatási céljaim 

között szerepel. 
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