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I. SAMENVATTING 
 
In de laatste zes maanden zijn de binnenlandse politieke problemen gecompenseerd door succes 
op het internationale vlak. De logge coalitie van Mikulas Dzurinda bleef zich verbrokkelen, 
waarbij nieuwe partijen werden gevormd en het nieuwe politieke kader zijn ontwikkeling na de 
periode van Meciar voortzette. Tegelijkertijd trachtte de oppositie tot een referendum te komen 
dat tot vervroegde verkiezingen zou kunnen leiden, ook al is dit onwaarschijnlijk. 
 
Op het internationale front werd Slowakije naar aanleiding van het besluit op de Top van 
Helsinki in december 1999 uitgenodigd onderhandelingen aan te gaan voor de toetreding tot de 
EU. De officiële onderhandelingen werden op 15 februari 2000 geopend, terwijl de werkelijke 
onderhandelingen eind maart zullen beginnen.  
 
 
II. POLITIEKE SITUATIE 
 
a) Recente geschiedenis 
 
De huidige staat Slowakije is ontstaan op 1 januari 1993, na de ontbinding van de Federale 
Republiek Tsjecho-Slowakije. Gedurende lange tijd was Slowakije een onderdeel van het 
Hongaarse keizerrijk; na de Eerste Wereldoorlog werd het een deel van de nieuwe staat Tsjecho-
Slowakije. Na de Overeenkomst van München in 1938 werd Tsjecho-Slowakije opgesplitst, en 
werd door een Nazi-dictaat een afzonderlijke Slowaakse staat opgericht onder leiding van de 
katholieke Monseigneur Jozef Tiso. De Tsjecho-Slowaakse staat werd na de oorlog in 1945 
opnieuw opgericht, maar de oostelijke provincie Karpato-Roethenië werd bij de Sovjet-Unie 
gevoegd. 
 
Na de oorlog slaagde de communistische partij erin geleidelijk de macht over te nemen, en werd 
in februari 1948 een communistisch regime ingesteld. In Slowakije kregen de communisten veel 
minder steun van de bevolking dan in de Tsjechische gedeelten, waardoor de Slowaakse 
communisten, die na de nationale opstand van 1944 tegen het regime van Tiso een onafhankelijk 
"socialistisch" Slowakije voorstonden, wel verplicht waren een unitaire Tsjecho-Slowaakse staat 
te steunen. In ruil daarvoor kon Slowakije profiteren van een beleid dat als doel had de twee 
naties samen te brengen door middel van economische convergentie. Slowakije kreeg 
aanzienlijke subsidies, en de zware industrie, met inbegrip van het grootste deel van de 
wapenfabrieken, werden daar gevestigd. 
 
De ontevredenheid met de unitaire staat bleef echter voortbestaan, en na de val van het 
communistisch regime met de "Fluwelen revolutie" van 1989, kwamen de spanningen tussen 
Tsjechische en Slowaakse politici weer aan de oppervlakte. In 1990 werd een overeenkomst 
bereikt over een ruime overdracht van bevoegdheden. Maar tegen de lente van 1991 maakte de 
politieke fragmentatie de overgang naar een eengemaakte markteconomie naar Westers model 
onmogelijk. De meest populaire Slowaakse politicus, Vladimir Meciar, stichtte de Beweging 
voor een Democratisch Slowakije (HZDS), die druk uitoefende voor een nog grotere Slowaakse 
autonomie, die gebaseerd moest zijn op een soevereiniteitsverklaring, waarna kon worden 
onderhandeld over een losse confederale staat. 
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In het heersende klimaat van groeiende ontevredenheid met het compromisloze laissez-faire-
beleid dat op federaal niveau werd gevoerd vond dat verlangen naar soevereiniteit, en in het 
bijzonder het pleidooi voor een afzonderlijke economische strategie voor Slowakije, een gretig 
gehoor. De werkloosheid in Slowakije was midden 1991 drie keer zo hoog als in het Tsjechische 
deel, en de combinatie van het beroep dat de HZDS deed op de nationalistische gevoelens, de 
vrees die bij de industrie-arbeiders en bedrijfsleiders heerste voor snelle veranderingen, en een 
meer sociaal gericht hervormingsprogramma, bleek zijn aantrekkingskracht niet te missen. Na de 
verkiezingen van 1992 bestond de nieuwe Slowaakse regering volledig uit de HZDS (met 
uitzondering van één enkele minister). Aangezien veel kleinere partijen er door de 5%-regel niet 
in slaagden afgevaardigden te winnen, won de HZDS 74 van de 150 zetels met slechts 37,2% 
van de stemmen. 
 
Hoewel hij de separatistische retoriek vermeed, bleef Meciar onbuigzaam in zijn eis voor een 
Slowaakse soevereiniteitsverklaring. Ondanks het feit dat de opiniepeilingen lieten zien dat de 
grote meerderheid van de Slowaken voorstander was van het behoud van één enkele staat samen 
met de Tsjechen, werd het steeds moeilijker deze wens te verzoenen met de eis van de heer 
Meciar voor een verklaring van Slowaakse soevereiniteit. Als gevolg daarvan dwong de 
Tsjechische premier, Vaclav Klaus, de heer Meciar in te stemmen met een kalender voor de 
scheiding. Het plan om een referendum te houden werd opgegeven toen het duidelijk werd dat er 
een uitgesproken meerderheid bestond voor het behoud van een gemeenschappelijke staat. De 
scheiding werd van kracht op 1 januari 1993. 
 
Na de onafhankelijkheid begon premier Meciar de macht te concentreren in de handen van zijn 
trouwste volgelingen. De persvrijheid kwam in het gedrang, de economische hervormingen 
vertraagden en de betrekkingen met Slowakije's buren en met het westen verslechterden. De 
toenemende autoritaire neigingen in de regering leidden ertoe dat HZDS-parlementsleden de 
partij verlieten. Hierdoor werd Meciar's positie ondermijnd, en was hij verplicht steun te zoeken 
bij de ultrarechtse Slowaakse Nationale Partij, die zelf gespleten was. Na een paar maanden in 
een ongemakkelijke coalitie verloor de regering een vertrouwensstemming en moest zij aftreden; 
in de daaropvolgende verkiezingen leed zij een nederlaag. 
 
Er werd een nieuwe regering op de been gebracht door een brede vijfpartijencoalitie onder 
leiding van Jozef Moravcik, die onder Meciar minister van buitenlandse zaken was geweest voor 
hij begin 1994 overliep naar de oppositie. Het kabinet, dat kon rekenen op de stilzwijgende steun 
van drie etnisch-Hongaarse partijen, bestond uit de centrumrechtse Christen-democratische 
Beweging (KDH), de centrumlinkse Partij van Democratisch Links (SDL, de voormalige 
communistische partij) en drie partijen die in het leven waren geroepen door Meciar's vroegere 
bondgenoten. Na een veelbelovende start schreef de regering in september 1994 
parlementsverkiezingen uit in de hoop een stevig mandaat te krijgen. 
 
Maar de regeringspartijen bleven zowel op ideologisch als op organisatorisch gebied teveel van 
elkaar verschillen om een efficiënte campagne te kunnen voeren, en zij hadden ook geen 
populaire leidersfiguur om hun programma duidelijk naar voren te brengen. Van zijn kant 
schilderde Meciar de regering af als "anti-Slowaaks", en zijn populistische oproep bleef 
weerklank vinden bij de arbeiders, de oudere kiezers en de plattelandsbewoners. Het gevolg was 
dat de HZDS 35% van de stemmen veroverde, drie keer zoveel als om het even welke andere 
partij. De HZDS vormde een regering met de Slowaakse Nationale Partij en de ultralinkse 
Slowaakse Arbeidersvereniging. Meciar bleef volhouden dat aansluiting bij de EU en de NATO 
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de primordiale doelstelling van Slowakije waren, en tegelijkertijd verwierp hij raciale en etnische 
discriminatie. Maar in het buitenland bleef de regering omwille van een aantal factoren een 
besmeurde reputatie houden. Naast het ontbreken van duidelijke steun voor westerse integratie 
binnen de HZDS zelf, waren er ook nog de manipulatie van het privatiseringsprogramma ten 
voordele van aanhangers van de regering, en de introductie van een taalwet waardoor het 
Slowaaks de enige wettelijke taal werd voor officiële verrichtingen en voor een groot gedeelte 
van het dagelijks openbaar leven. Bovendien bestond er ernstige bezorgdheid over de manier 
waarop de Slowaakse Informatiedienst werd gebruikt in operaties tegen de tegenstanders van de 
heer Meciar, en over de voortdurende publieke ruzie tussen de heer Meciar en de president, 
Michal Kovac. De stijl van regeren werd steeds meer populistisch, nationalistisch en autoritair, 
en een aantal gebeurtenissen leiden ertoe dat de analisten zich afvragen of Meciar besloten heeft 
zijn openlijke doelstelling van westerse integratie ondergeschikt te maken aan het versterken op 
ondemocratische wijze van zijn greep op de macht. Zo gaf bijvoorbeeld de heer Meciar in juni 
1997, tegen een beslissing van het grondwettelijk hof in, aan de minister van binnenlandse zaken 
het bevel om een door de oppositie gesteunde vraag over het vraagstuk of de president 
rechtstreeks verkozen moest worden te verwijderen van de stembrieven voor een referendum 
waarin ook vragen werden gesteld over toetreding tot de NATO. Hierdoor werd de hele operatie 
ongeldig. 
 
De politieke situatie werd tegen het einde van de zittingsperiode van het parlement steeds 
moeilijker. De kieswet werd gewijzigd en er werd geruzied over de berichtgeving in de media 
over de verkiezingscampagne. Uiteindelijk werd de coalitie van de heer Meciar verslagen en 
werd Mikulas Dzurinda de nieuwe premier. 
 
 
b) Instellingen 
 
Het Nationaal Parlement van Slowakije heeft in juli 1992 de soevereiniteit van Slowakije 
uitgeroepen. Op 3 september 1992 werd de Slowaakse grondwet aangenomen en op 25 
november verleende het Federaal Parlement van Tsjecho-Slowakije de vereiste drie 
vijfdenmeerderheid aan een wet waardoor de federatie ontbonden werd. De nieuwe staat 
Slowakije ontstond officieel op 1 januari 1993. De grondwet voorziet een meerpartijenstelsel, 
een vrije markteconomie en eerbied voor de mensenrechten. De wetgevende macht berust bij een 
éénkamerparlement, dat bij de onafhankelijkheid herdoopt werd tot Nationale Raad van de 
Slowaakse Republiek. Het parlement telt 150 leden, die verkozen zijn voor een termijn van vier 
jaar. De eerste minister wordt door de president benoemd. 
 
Slowakije is georganiseerd als een unitaire nationale staat. In juli 1996 werd een nieuwe 
administratieve structuur ingevoerd, waardoor het land verdeeld werd in acht regio's en 79 
administratieve regio's. De invoering van de nieuwe structuur werd door de oppositie 
bekritiseerd, omdat voor het bestuur ervan 20.000 nieuwe overheidsambtenaren nodig waren, en 
de oppositie vreesde dat dat voor de heer Meciar een verdere bron van cliëntelisme kon zijn. 
 
De laatste verkiezingen voor de Slowaakse Nationale Raad vonden plaats op 25 en 26 september 
1998. De opkomst van de verkiezingen was met 84% erg hoog, een van de hoogste van alle 
verkiezingen in Midden- en Oost-Europa sinds 1989. De uitslag betekende een nederlaag voor de 
aftredende premier, Vladimir Meciar. Hoewel zijn HZDS het grootste aantal zetels veroverde, 
kreeg de partij 8% minder stemmen dan in de voorafgaande verkiezingen en haar voormalige 
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coalitiepartners deden het slecht. Naar aanleiding daarvan werd Mikulas Dzurinda, de leider van 
de Slowaakse Democratische Coalitie, uiteindelijk gevraagd een regering te vormen. Na een niet 
geheel probleemloos verlopen onderhandelingsproces werd er een regeringscoalitie 
samengesteld, bestaande uit vier partijen: de SDK, de Partij van Democratisch Links (SDL), de 
Partij van burgerlijke verstandhouding (SOP) en de Hongaarse Coalitie (SMK). Deze partijen 
hebben samen 93 van de 150 zetels in het parlement, meer dan de drievijfde meerderheid die 
nodig is voor het nemen van bepaalde sleutelbesluiten, zoals het kiezen van een president. Een 
interessant aspect van de uitslag zijn de stemmen die de SOP behaald heeft. Deze partij wordt 
geleid door Rolf Schuster, de burgemeester van Kosice, de op een na grootste stad in Slowakije; 
19% van alle stemmen was afkomstig uit deze stad en meer dan 50% uit het oosten van het land. 
 
De resultaten van de verkiezingen waren als volgt: 
 
PARTIJ ZETELS 

1994 
% VAN DE 
STEMMEN 
1998 

ZETELS 
1998 

Beweging voor een Democratisch Slowakije 
(HZDS) 

61 27,00 43 

Slowaakse Nationale Partij (SNS) 9 9,07 14 
Hongaarse Coalitie (SMK)* 17 9,12 15 
Partij van Democratisch Links (SDL)* - 14,66 23 
Slowaakse Democratische Coalitie (SDK)* - 26,33 42 
Partij van burgerlijke verstandhouding (SOP)* - 8,01 13 
Gemeenschappelijke Keuze 18 - - 
Christen-democratische Beweging (KDH) 17 - - 
Democratische Unie (DU) 15 - - 
Slowaakse Arbeidersvereniging (ZRS) 13 1,30 0 
Andere 0 4,51 - 
Totaal 150 100,0 150 

* Partij in de coalitieregering 
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c) Recente ontwikkelingen  
 
i)  Instabiele politieke situatie 
 
De situatie van de politieke partijen in Slowakije bleef instabiel. Herhaalde pogingen om van de 
Slowaakse Democratische Coalitie (SDK) - de grootste partij van de regeringscoalitie, onder 
leiding van ministerpresident Dzurinda - een samenhangende politieke stroming te maken 
mislukten. De heer Dzurinda voegde zich samen met de Christen-democratische Beweging 
(KDH), waarvan de leider en de grootste rivaal van Dzurinda, de minister van Justitie Jan 
Carnogursky, reeds had verklaard dat zijn partij bij de volgende parlementsverkiezingen 
zelfstandig zou optreden. Onlangs kondigde de heer Dzurinda de oprichting van een nieuwe 
politieke partij aan, de Slowaakse Christen-democratische Unie (SDKU), die officieel op 
14 februari 2000 werd geregistreerd. 
 
Tussen september en eind oktober 1999 werden nog twee nieuwe partijen opgericht: de 
voormalige ambassadeur tijdens de regeringsperiode van Meciar in de Tsjechische Republiek, 
Ivan Mjartan, richtte de Democratische Centristische Partij op en het voormalig lid van de Partij 
van Democratisch Links (SDL), Robert Fico, richtte de Smer (Directie) op, een niet-ideologische 
politieke formatie. Uit recente opiniepeilingen blijkt dat Smer de op twee na populairste politieke 
partij in Slowakije is.  
 
De situatie bij de oppositie is even instabiel. Een lang aangekondigde 
samenwerkingsovereenkomst tussen de twee grootste oppositiepartijen is uitgesteld. De 
overeenkomst beoogde de toekomstige kansen bij de verkiezingen van de beweging voor een 
democratisch Slowakije (HZDS) en de Slowaakse Nationale Partij (SNS) te verbeteren. Naar de 
redenen voor de vertraging bij de ondertekening van de overeenkomst wordt gegist. 
 
ii) Referendum over vervroegde verkiezingen 
 
Een referendum voor vervroegde verkiezingen was het meest recente initiatief van de 
oppositiepartijbeweging voor een democratisch Slowakije (HZDS), met steun van de Slowaakse 
Nationale Partij (SNS). Het voorgestelde referendum zou, indien het zou slagen, uitlopen op 
nieuwe verkiezingen binnen 150 dagen na het referendum. President Rudolf Schuster was hier 
niet tegen, nadat hij eerst de wettigheid ervan liet bevestigen door enkele onafhankelijke 
advocaten. Vertegenwoordigers van de regering spraken echter hun bezorgdheid erover uit en 
betreurden het besluit van de president. De burgervereniging Jongeren voor Begrip tussen de 
burgers verzocht de bevolking hun afkeuring over het referendum uit te spreken en zich te 
onthouden. Krachtens de grondwet is een opkomst van 50% nodig, opdat een referendum geldig 
is, en deze drempelwaarde was tot nu toe nog nooit bereikt.  
 
iii) Roma-minderheid 
 
De behandeling van de grootste Roma-bevolking van Slowakije veroorzaakte een stijgende 
bezorgdheid in de EU. Een belangrijk aantal Slowaakse Roma vroegen onlangs om asiel bij 
EU-lidstaten. Hoewel echter EU-ambtenaren blijk gaven van hun bezorgdheid over de slechte 
levensomstandigheden en grote werkloosheid onder de Roma, zagen zij tevens in dat het om een 
zeer diepgaand probleem gaat en vonden de pogingen van de regering van Dzurinda om het op te 
lossen geloofwaardig. Onlangs verzocht de regering bijvoorbeeld de overblijfselen van officiële 
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discriminatie af te schaffen door het Nationale Arbeidsbureau (NUP) op te dragen een einde te 
maken aan de identificatie van werkloze Roma in registers. De regering blijft erbij dat de recente 
immigratie grotendeels economisch is gemotiveerd en als duidelijk teken van ondersteuning van 
deze houding hebben Noorwegen en Finland praktisch alle Slowaakse Roma-asielzoekers 
gedeporteerd.  
 
iv) Kernenergie 
 
Slowakije heeft zijn toekomstige kernenergiebeleid opgehelderd. Oorspronkelijk had het land 
ermee ingestemd de door de Sovjet-Unie opgezette kerncentrale Jaslovske Bohunice in 2000 te 
sluiten, maar stelde vervolgens de datum uit tot 2010. Vervolgens besloot Slowakije de twee 
onderdelen van de centrale in 2006 en 2008 te sluiten. De Commissie heeft dit als redelijk 
compromis aanvaard en drong dit standpunt op bij Oostenrijkse ambtenaren, aangezien de 
Oostenrijkse regering heeft gedreigd een veto uit te spreken over de toetreding van Slowakije tot 
de EU, als er geen bevredigende oplossing voor dit probleem zou zijn.  
 
De regering heeft echter een besluit inzake de stopzetting van de aanleg van een derde en vierde 
blok van de kerncentrale van Mochovce tot maart uitgesteld. De minister van Economische 
Zaken Lubomir Harach heeft thans medegedeeld dat, hoewel het niet erg waarschijnlijk is dat het 
kabinet zal besluiten het project voort te zetten, het eventueel onvoltooide blokken zou verkopen 
aan een buitenlandse investeerder. De kosten voor de voltooiing van het project worden op 51 
miljoen kronen geraamd (1,23 miljoen $), terwijl er de eerste zeventien jaar geen winst wordt 
verwacht. 
 
v) Proces van Ivan Lexa 
 
Ivan Lexa, voormalig hoofd van de Slowaakse inlichtingendienst, heeft een klacht ingediend bij 
het Europees Hof voor de Mensenrechten in verband met het voortdurende onderzoek naar 
beweerd machtsmisbruik en deelneming aan het kidnappen van de zoon van de voormalige 
president Miguel Kovac in 1995. De heer Lexa kreeg amnestie van de voormalige 
minister-president Vladimir Meciar, maar diens opvolger Mikulas Dzurinda, herriep dit. Een 
panel van rechters van het Constitutionele Hof van Slowakije die het geval onderzoeken van de 
vroegere assistent van de heer Lexa, zeiden dat het herroepen van de amnestie anticonstitutioneel 
was. Tevoren echter had een panel van rechters die de eigen zaak van de heer Lexa onderzoeken 
gezegd dat deze maatregel wettig was. De Slowaakse autoriteiten gaan met het onderzoek naar 
de heer Lexa voort. In zijn beroep zei de heer Lexa dat zijn constitutionele rechten werden 
geschonden, evenals het principe van vermoedelijke onschuld, tenzij het tegendeel wordt 
bewezen. 
 
Eerder bepaalde het Constitutionele Hof op 20 december dat de constitutionele rechten van de 
voormalige adjunct-directeur van de Slowaakse inlichtingendienst (SIS) Jaroslav Svechota waren 
geschonden door het besluit de amnestie te annuleren. Het hof beval dat het onderzoek tegen de 
heer Svechota werd beëindigd.  
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vi) De kwestie-"Benes" 
 
Ondanks de komende onderhandelingen met de EU bevestigde de Slowaakse regering haar 
voornemen de Benes-besluiten te bespreken, aangezien dit een gevoelige kwestie is die eerst 
door historici moet worden herzien, voordat enig politiek besluit kan worden genomen. 
 
De deelneming van de Hongaarse Coalitiepartij aan het kabinet van Mikulas Dzurinda werd door 
sommige coalitieleden alleen aanvaard op voorwaarde dat de besluiten van 1945 inzake de 
uitwijzing van Duitsers en Hongaren niet gedurende de coalitieregeringsperiode die pas in 2002 
afloopt, zouden worden herzien. 
 
Onlangs vertelde de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Jan Figel journalisten in Bratislava 
dat Slowakije noch zal meedoen aan de sancties van de EU tegen Oostenrijk, noch voldoen aan 
het verzoek van de regering van Wolfang Schuessel dat Oostenrijkse burgers die uit 
Tsjecho-Slowakije waren gedeporteerd naar aanleiding van de besluiten van Benes van 1975, 
compensatie krijgen. Hij verklaarde dat het principe van gezamenlijke schuld sedert 1991 door 
Slowakije wordt afgewezen, in de overtuiging dat de inzet voor de toekomst belangrijker is dan 
het terugzien in het verleden.  
 
vii) Geschil over de Gabcikovo-dam 
 
In december 1999 diende de commissaris van de Hongaarse regering voor de Donau een voorstel 
in om het geschil van de twee landen over de Gabcikovo-dam over de Donau op te lossen. Het 
voorstel was gebaseerd op de weigering van Hongarije een lagere dam in Nagymaros aan te 
leggen dan in de overeenkomst van 1977 tussen de landen was gepland, ofwel op een andere 
plaats, Pilismarot, en af te zien van zijn recht op het oorspronkelijk overeengekomen aandeel in 
de te Gabcikovo opgewekte energie. Als tegenprestatie verzocht Hongarije Slowakije om toe te 
staan dat het Hongaarse water dat momenteel wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken, naar 
de Hongaarse regio Szigetkoez wordt gebracht, naast de hoeveelheid water die noodzakelijk is 
om de flora en fauna in Szigetkoez en het gebied bij het oorspronkelijke rivierbed te redden.  
 
Het document van 1100 bladzijden omvatte tevens een overzicht van tien bladzijden over de 
juridische problemen hierbij. Van Hongaarse zijde wilde men dat de waterloop werd veranderd 
zonder de aanleg van andere dammen. Volgens Hongaarse ramingen zou met de voorziening van 
extra water aan Maly Zitny ostrov en de verbetering van de bevaarbaarheid van de Donau in 
Noord-West-Hongarije, alsmede de herontwikkeling van het gebied rond Dunaktiliti, ongeveer 
70 miljoen Hongaarse florint over meerdere jaren zijn gemoeid. 
 
Volgens de commissaris van de Slowaakse regering voor de naleving van de arresten van het 
Internationale Gerechtshof in Den Haag inzake het project zou het voorstel over enkele maanden 
moeten worden herzien, voordat Slowakije een officieel standpunt ter zake zou kunnen innemen.  
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viii) Gedenkplaat voor Jozef Tiso 
 
De gemeenteraad van Zilina besloot een gedenkplaat te onthullen ter nagedachtenis van Jozef 
Tiso, Slowakije's staatshoofd gedurende de oorlog. De onthulling moest op 14 maart 
plaatsvinden, de verjaardag van de Nazi-marionettenstaat onder leiding van Tiso. Het besluit 
werd sterk bekritiseerd maar verdedigd door de burgemeester, voormalig leider van de 
nationalistische SNS. 
 
 
III. ECONOMISCHE SITUATIE  
 
a) Overzicht 
 
De Slowaakse economie ziet er indrukwekkend uit, maar kampt met fundamentele 
structuurproblemen. Positief is dat het BBP in 1998 met 6% steeg en dit cijfer was sedert 1994 
positief geweest. Een indrukwekkende 85% van het bedrijfsleven is in particuliere handen en 
sedert de val van de Berlijnse muur richtte de economie zich naar het Westen en de EU is de 
grootste buitenlandse handelspartner.  
 
Onlangs dit blijft de inflatie toenemen en wordt voor eind 1999 op 16% geschat. Zorgwekkender 
is dat de werkloosheid dan tot 18% zal zijn gestegen. In andere overgangsstaten kon grote 
werkloosheid samen met economische groei het gevolg zijn van productiestijging en 
modernisering, maar in Slowakije is dit niet het geval. 
 
De economische groei is gehandhaafd door overheidssteun en een gunstig verbond tussen 
regering, industrie en banken. Privatisering droeg sedert 1995 slechts voor Sk 1,9 miljard bij tot 
de schatkist, terwijl de activa op Sk 109 miljard worden geschat. Bovendien ontmoedigde het 
weinig transparante zakenmilieu grotendeels buitenlandse investeringen en het totaalbedrag van 
$ 172 miljoen in 1998 is uiterst laag in vergelijking tot de buurlanden. De gevolgen van dit 
beleid waren een onhoudbaar tekort van 5,5% van het BBP in 1998, terwijl het huidige tekort op 
de balans overeenkomt met 11% van het BBP.  
 
b) Beleid van de nieuwe regering  
 
Aangezien de regering de omvang van haar problemen inzag, besloot zij het belastingtekort tot 
2% van het BBP te verlagen en het huidige tekort op de betalingsbalans voor 2000 te halveren. 
Om dit te bereiken werd in mei 1999 een bezuinigingsprogramma ingevoerd. De BTW werd van 
6 tot 10% verhoogd, een extra invoerheffing ingevoerd, de elektriciteits-, verwarmings-, gas- en 
huurprijzen verhoogd, terwijl de overheidsuitgaven met $ 45 miljoen werden besnoeid.  
 
Samen met een beperking van de economische groei tot 2-3% in 1999, zullen deze maatregelen 
ongetwijfeld de werkloosheid en de inflatie gedurende het jaar doen toenemen. Zij moeten echter 
helpen de economie te stabiliseren en kunnen, samen met de liberalisatie van de markt, helpen de 
groei in 2000 te herstellen. 
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c) Banksector 
 

De bankindustrie staat centraal bij de problemen van Slowakije. Als gevolg van het beleid van de 
vorige regering gaat de sector thans gebukt onder niet-inbare vorderingen en geringe liquiditeit. 
In de verwachting dat dit een laagterecord is en wegens de bezorgdheid in het buitenland dat de 
problemen van de sector de economische groei in de weg zullen staan, kondigde de regering een 
ambitieus privatiseringsprogramma aan. Hoewel dit wordt toegejuicht, is er bezorgdheid dat de 
kosten van de herkapitalisatie van de banken het belastingprogramma van de regering op losse 
schroeven zullen stellen. Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) raamde de totale kosten op 
$ 412 miljoen - een cijfer dat door sommige analisten als uiterst optimistisch wordt beschouwd. 
Bovendien zijn, om het vertrouwen in de sector te herstellen, meer transparante financiële wetten 
en een algemene rationalisatie vereist.  
 
d) Corruptie 
 
Het welslagen van de economische hervormingsagenda van de regering hangt af van haar 
vermogen om economische misdrijven en corruptie die onder de voorgaande regering bloeiden, 
te bestrijden. In een recente studie van de niet-gouvernementele anticorruptie-organisatie 
"Internationale Transparantie" werd Slowakije het meest corrupte land van de Midden-Europese 
overgangseconomieën genoemd. De huidige regering voerde enkele maatregelen ter verbetering 
in. Zo wordt thans door een recente wijziging van het strafrecht het aanbieden van smeergeld als 
misdrijf beschouwd (tevoren was alleen het aanvaarden van smeergeld strafbaar). Bovendien 
heeft de regering de Organisatie Internationale Transparantie opgedragen alle 
overheidsaanbestedingen te controleren en een nationaal anticorruptieprogramma op te stellen. 
 
e) Buitenlandse handel 
 
Sedert 1993 nam het belang van de EU voor Slowakije toe door in 1998 52% van de uitvoer van 
het land te kopen (30% in 1993) en 50% van de invoer te leveren (28% in 1993). De 
voornaamste EU-handelspartners voor de Slowaakse uitvoer zijn Duitsland (57%), Italië (13%) 
en Oostenrijk (12%). Voor de invoer zijn de voornaamste EU-leveranciers dezelfde drie landen: 
Duitsland (53%), Oostenrijk (12%) en Italië (11%).  
 
In de meeste jaren handhaafde de EU een positieve handelsbalans met Slowakije, maar voor 
1999 schijnt het dat deze situatie is veranderd.  
 
f) Vooruitzichten 
 
Het aanvaarden van Slowakije als kandidaat-land zal de regering in staat stellen een scherp 
onderscheid te maken tussen haar beleid en dat van haar voorgangers. Even belangrijk zijn de 
belofte van een beduidende toeneming aan materiële bijstand uit communautaire middelen, 
alsmede de mogelijkheid van meer buitenlandse investeringen, dankzij de verbetering van de 
internationale reputatie van het land, hetgeen waarschijnlijk de politieke last van onpopulaire 
hervormingen zal doen verminderen.  
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De rentepercentages zijn sedert het begin van 2000 snel gedaald, waarbij de reële geldmarktrente 
in januari negatief werd. In 2000-2001 zal de regering zich concentreren op de verkoop van de 
grote overheidsbanken en het vinden van strategische investeerders voor de nutsbedrijven, maar 
voor verbeteringen in de zakenwereld zal meer tijd zijn gemoeid. 
 
BBP: De Economist Intelligence Unit (EIU) schat dat de economie in haar geheel in 1999 met 
1,8% is gestegen, hetgeen heel wat meer is dan oorspronkelijk was voorspeld. De binnenlandse 
vraag zal naar wordt verwacht tot 2000 zeer zwak blijven, omdat de werkloosheid bijna 20% 
bedraagt en de reële lonen dalen. Ook de investeringen zullen zwak blijven. Derhalve zal de 
groei tot 2001 van de export afhangen, maar een sterke munt zal de buitenlandse vraag naar de 
traditionele prijsgevoelige exportgoederen van Slowakije beperken. De EIU voorspelt een 
expansie van 2% dit jaar en 3% volgend jaar. 
 
Inflatie: De consumptieprijsinflatie nam in 1999 tot een gemiddelde van 10,5% toe, in 
vergelijking tot 6,5% in 1998, voornamelijk als gevolg van de stijging van de vastgestelde 
prijzen. Meer schulden in de nutssector en de noodzaak van voorbereiding op de toetreding tot 
de EU zal de regering ertoe dwingen de prijsliberalisatie in 2000-2001 voort te zetten en 
voorspeld wordt dat in 2000 de inflatie gemiddeld 14% zal bedragen, voordat zij tot 
enkelvoudige cijfers daalt in 2001.  
 
Wisselkoersen: De EIU verwacht verdere opwaartse druk op de munt door het binnenstromen 
van buitenlandse rechtstreekse investeringen en investeerders in effecten halen voordeel uit 
schommelingen van de rentepercentages. De munt zal derhalve in 2000-2001 in reële termen 
stijgen, alvorens zich daarna te stabiliseren. 
 
Betalingsbalans: Het tekort op de betalingsbalans daalde sterk in 1999 tot naar schatting 5,2% 
van het BBP. Hoewel snellere groei in 2000 wordt voorspeld voor de EU die meer dan de helft 
van de Slowaakse uitvoer voor haar rekening neemt, zal de sterke kroon de stijging van de 
uitvoer beperken. De koersstijging en het einde van de invoertoeslag zullen de vraag naar 
invoergoederen stimuleren, ondanks de economische depressie. Het tekort zal dit jaar tot 4,3% 
en volgend jaar tot 3,9% van het BBP dalen. 
 
Samenvatting voorspellingen (EIU) 
 
(% verandering per jaar, tenzij anders aangegeven) 
 1998(a) 1999(b) 2000(c) 2001(c) 
Reëel BBP 
Industriële productie 
Landbouwproductie 
Diensten 
Consumptieprijzen (%) 
    Gemiddeld 
    Einde van het jaar 
Werkloosheidscijfer (%, einde van het jaar) 
Handelsbalans ($ m) 
Betalingsbalans ($ m) 

4,4 
0,9 
-0,6 
6,7 
 
6,7 
5,6 
15,6 
-2.351 
-2.127 

-0,5 
-3,0 
1,0 
1,0 
 
10,8 
16,7 
18,0 
-1.100 
-980 

0,0 
2,0 
-1,0 
0,5 
 
14,0 
9,0 
18,4 
-1.212 
-1.122 

2,0 
3,0 
1,0 
2,0 
 
7,0 
7,0 
16,4 
-1.173 
-1.088 

 
(a) Momenteel (b) Schattingen EIU (c) Voorspellingen EIU. 
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IV.  BETREKKINGEN met de EU 
 
a) Commissie  
 
Op 13 oktober 1999 publiceerde de Commissie haar tweede periodiek verslag over de 
vorderingen van Slowakije op weg naar toetreding. In haar conclusie verklaart zij "dankzij de 
sinds september 1998 ingevoerde wijzigingen voldoet Slowakije thans aan de politieke criteria 
van Kopenhagen. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is de facto verbeterd, maar 
moet nog de jure worden geconsolideerd, met name via een amendement op de grondwet waarbij 
de proefperiode voor rechters wordt afgeschaft en de procedures voor benoeming en ontslag 
worden gewijzigd. 
 
Men moet zich blijven inspannen om de stabiele werking van de democratische instellingen te 
ondersteunen, de strijd tegen misdaad en corruptie te intensiveren en de rechten van 
minderheden te beschermen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan verbetering van de 
situatie van de Roma en bestrijding van discriminerende praktijken in de samenleving. 
 
Slowakije is bijna een functionerende markteconomie dankzij een aantal moedige 
beleidsbeslissingen en het indrukwekkende hervormingsprogramma van de nieuwe regering. De 
tenuitvoerlegging van deze besluiten in de loop van het komende jaar zal het mogelijk maken dit 
proces verder te voltooien en de juridische en economische voorwaarden te scheppen voor een 
functionerende markteconomie. Verdere vorderingen op de weg naar duurzame macro-
economische stabiliteit en de tenuitvoerlegging van het programma van structuurhervormingen 
zouden Slowakije in staat moeten stellen op middellange termijn het hoofd te bieden aan de 
concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de Unie. 
 
In de loop van 1999 heeft Slowakije maatregelen genomen om de interne en externe 
onevenwichtigheden te verminderen en de eerste resultaten zijn hoopgevend. Het programma 
voor de privatisering van de resterende staatsondernemingen en banken is goedgekeurd en er 
worden maatregelen genomen om de herstructurering van de banken en ondernemingen te 
bespoedigen. 
 
Slowakije moet ervoor zorgen dat deze structurele en juridische hervormingen een duurzaam 
karakter krijgen, in het bijzonder door de banksector de nodige capaciteit te verschaffen om zijn 
intermediaire financiële rol naar behoren te vervullen, door de privatisering op transparante en 
marktgerichte wijze te voltooien en de faillissementswetgeving te wijzigen en deze 
daadwerkelijk toe te passen. Voorts dient voorrang te worden gegeven aan de consolidatie van de 
macro-economische stabiliteit, in het bijzonder door een grondige belastinghervorming op 
middellange termijn.  
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Slowakije heeft belangrijke vorderingen geboekt met de aanpassing van zijn wetgeving aan de 
interne markt. Er is een wet op overheidsopdrachten aangenomen die aansluit bij het acquis en 
voorziet in de oprichting van een onafhankelijke instantie op dat terrein. Op de gebieden normen 
en certificatie is een kaderwet aangenomen waarin de beginselen van de "nieuwe en globale 
aanpak" zijn verwerkt en die de weg banen voor verdere aanpassing in de sector. Op 
concurrentiegebied is grote vooruitgang geboekt door de afschaffing van de omstreden wet over 
de herleving van bedrijven en de goedkeuring van de wet op staatssteun. Laatstgenoemde wet zal 
bevorderlijk zijn voor betere controle op staatssteun. Enige vooruitgang was te zien in de sector 
banken en financiële dienstverlening, namelijk meer transparantie en betere bescherming van 
minderheidsaandeelhouders. In de sociale sector was er verbetering in de sociale dialoog. 
 
Ook al begint er thans schot te komen in het aanpassingsproces, dat door beleidsbesluiten in de 
goede richting wordt gestuurd, concrete vorderingen met het aannemen van wetgeving in andere 
sectoren van het acquis waren er weinig. Hoewel bijvoorbeeld het proces van omzetting op 
milieugebied een nieuwe aanzet kreeg door de goedkeuring van een paar verordeningen 
betreffende lucht- en natuurbescherming, moet het meeste werk voor de omzetting van het 
milieuacquis nog worden gedaan. Ook in justitie en binnenlandse zaken, waar men weliswaar 
enige vooruitgang boekte door de invoering van nieuwe misdaadcategorieën in het strafwetboek 
en de bekrachtiging van een paar belangrijke internationale verdragen, blijft nog veel werk te 
doen voor het amenderen van de vreemdelingen- en de asielwet en voor het versterken van de 
pogingen om georganiseerde misdaad en corruptie te bestrijden. De aanpassing van de 
vervoerwetgeving loopt achter. De regering moet haar voornemens met betrekking tot de 
regionale ontwikkeling concreet in daden omzetten. Op de gebieden landbouw en gezondheid 
van dieren en planten is men weinig gevorderd. Hetzelfde geldt voor gezondheid en veiligheid 
op de werkplek. Het is van belang dat de gedrevenheid waaraan de goedkeuring van 
fundamentele wetten van de interne markt te danken is, thans ook op andere gebieden van het 
acquis wordt ingezet om het gebrek aan wetgevingsactiviteiten van de laatste paar jaren weer 
goed te maken. 
 
Wat de bestuurlijke capaciteit betreft, is de coördinatie van EU-beleidskwesties verbeterd, zijn 
op het gebied van standaardisering de eerste maatregelen genomen voor het scheiden van de 
taken van wetgeving, standaardisering en erkenning, voorzien de pas aangenomen wetten in de 
invoering van essentiële interne marktstructuren en er is meer aandacht besteed aan verbetering 
van de capaciteit op milieugebied. De wet voor hervorming van de overheidsdienst, die 
noodzakelijk is om de grondslag te leggen voor verdere verbetering van de bestuurlijke capaciteit 
in specifieke sectoren van het acquis, is echter niet aangenomen. In andere belangrijke sectoren, 
zoals regionale ontwikkeling, financiële controle en justitie en binnenlandse zaken is de 
oprichting van daartoe strekkende instellingen vertraagd. In het algemeen is het noodzakelijk de 
regulerende en toezichthoudende instanties van onafhankelijkheid te verzekeren. Gezien de 
vertraging die Slowakije heeft ondervonden bij haar voorbereiding op het lidmaatschap is het 
van belang dat de opstelling van wetten steeds vergezeld gaat van planning voor de versterking 
van de daarvoor vereiste bestuurlijke capaciteit. Slowakije zal zijn inspanning voor de opstelling 
van wetten en versterking van zijn capaciteit voor uitvoering en naleving aanzienlijk moeten 
verhogen. 
 
Slowakije heeft de kortetermijnprioriteiten van het toetredingspartnerschap op het gebied van 
politiek, staatssteun en de interne markt behoorlijk aangepakt. De gebieden bestuurscapaciteit en 
milieu hebben echter niet voldoende aandacht gekregen. 
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De volledige tekst van het verslag kan worden gevonden op de uitbreidingswebsite van de 
Commissie, en wel op http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/slovakia/rep_10_99/aa.htm. 
Voor informatie en het eerste periodiek verslag zie de voorgaande nota (PE 167.609/rev. 2). 
 
b) Europees Parlement  
 
Op 8 oktober 1998 nam het Parlement naar aanleiding van de Slowaakse verkiezingen een 
resolutie aan (B4-0898, 0913, 0928, 0936 en 0938/98). Het Parlement "wenst het Slowaakse 
volk geluk met de uitslag van de nationale verkiezingen van 25 en 26 september 1998, die een 
politieke omslag van betekenis vormen", en "verzoekt de nieuwe regering van de Slowaakse 
Republiek absolute voorrang te verlenen aan de totstandbrenging van een politiek systeem in het 
land, dat de rechten van de mens en van minderheden, de democratie en de rechtsstaat ten volle 
eerbiedigt". Vervolgens verzoekt het Parlement "de Raad en met name de Commissie rekening te 
houden met de nieuwe politieke situatie en de noodzakelijke soepelheid aan de dag te leggen bij 
haar onderzoek van en verslaglegging over de toestand in Slowakije, voor wat betreft de vraag of 
het land voldoet aan de politieke criteria voor het lidmaatschap van de Europese Unie, zodat de 
Europese Unie haar standpunt ten aanzien van Slowakije fundamenteel kan herzien". 
 
Onlangs op 3 december heeft het Parlement nog een resolutie (A4-0427/98) aangenomen over 
het verzoek van Slowakije om toetreding tot de Europese Unie met het oog op de Europese Raad 
in Wenen van 12 en 13 december 1998. Het Parlement "verzoekt de Europese Raad dan ook bij 
het nieuwe onderzoek van de Slowaakse kandidatuur blijk te geven van soepelheid en de 
Commissie te verzoeken de situatie in Slowakije opnieuw te beoordelen, zodat het besluit om 
onderhandelingen te openen vóór afloop van het Duitse voorzitterschap kan worden genomen". 
Het "verwacht van de nieuwe Slowaakse autoriteiten dat zij aantonen bereid te zijn de politieke 
hervormingen uit te voeren die noodzakelijk zijn om van Slowakije een werkelijke rechtsstaat te 
maken die de democratische beginselen naleeft en de rechten van de mens en van minderheden 
eerbiedigt". Voorts roept het de nieuwe Slowaakse regering op extra inspanningen te leveren om 
te voldoen aan de lidmaatschapscriteria van Kopenhagen. 
 
c) Raad 
 
Op de Top van  Helsinki van 10-11 december 1999 bevestigde de Europese Raad het inclusieve 
karakter van het toetredingsproces, dat thans dertien kandidaat-landen in een enkel kader omvat. 
Hij onderstreepte nogmaals dat de Unie een vast politiek engagement is aangegaan om alles in 
het werk te stellen om de intergouvernementele conferentie over institutionele hervormingen 
uiterlijk in december 2000 af te ronden, waarna tot ratificatie zal worden overgegaan. Na de 
ratificatie van de resultaten van die conferentie zou de Unie in staat moeten zijn vanaf eind 2002 
nieuwe lidstaten op te nemen zodra deze aangetoond hebben dat zij in staat zijn om de 
verplichtingen van het lidmaatschap op zich te nemen en zodra het onderhandelingsproces met 
succes is afgesloten." 
 
De Europese Raad herinnerde "aan het belang van hoge normen op het gebied van nucleaire 
veiligheid in Midden- en Oost-Europa. Hij riep de Raad op na te gaan op welke wijze het 
vraagstuk van de nucleaire veiligheid in het kader van het uitbreidingsproces moet worden 
aangepast overeenkomstig de desbetreffende Raadsconclusies." 
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De conclusies vervolgden: "Vastbesloten om een positieve bijdrage aan de veiligheid en de 
stabiliteit op het Europese continent te leveren, heeft de Europese Raad, in het licht van de 
recente ontwikkelingen en de Commissieverslagen, besloten om in februari 2000 bilaterale 
intergouvernementele conferenties bijeen te roepen om onderhandelingen te openen met 
Roemenië, Slowakije, Letland, Litouwen, Bulgarije en Malta over de voorwaarden voor hun 
toetreding tot de Unie en de daaruit voortvloeiende aanpassingen van het Verdrag. 
 
In de onderhandelingen wordt iedere kandidaat-lidstaat op zijn eigen merites beoordeeld. Dit 
beginsel zal gelden voor het openen van de diverse onderhandelingshoofdstukken en voor het 
voeren van de onderhandelingen. Ten einde de vaart in de onderhandelingen te houden, dienen 
omslachtige procedures te worden vermeden. De kandidaat-lidstaten die nu bij het 
onderhandelingsproces worden betrokken, zullen de mogelijkheid hebben om binnen een redelijk 
tijdsbestek op hetzelfde niveau te komen als de kandidaat-lidstaten waarmee de 
onderhandelingen reeds lopen, indien zij bij hun voorbereidingen voldoende vorderingen hebben 
gemaakt. Vorderingen bij de onderhandelingen moeten samengaan met vorderingen bij de 
overneming van het acquis in de wetgeving en de daadwerkelijke uitvoering en handhaving 
daarvan.  
 
De toekomst van de Europese Conferentie zal worden geëvalueerd in het licht van de situatie 
zoals die zich ontwikkelt en de in Helsinki genomen besluiten over het toetredingsproces. Het 
komende Franse voorzitterschap heeft aangekondigd voornemens te zijn een bijeenkomst van de 
conferentie te beleggen in het tweede semester van 2000. " 
 
Na de aankondiging werden formele toetredingsonderhandelingen geopend op 15 februari 2000. 
De werkelijke onderhandelingen zullen op 28 maart beginnen, met de eerste bijeenkomsten op 
ambtenarenniveau met elk van de zes landen. Vervolgens zal Slowakije worden ingelicht over de 
hoofdstukken van het communautaire acquis, waarover de EU voornemens is de 
onderhandelingsprocedure te openen. De Commissie die voor een onmiddellijk begin van de 
onderhandelingen over vijf tot acht hoofdstukken is (al naar gelang van het niveau van 
voorbereiding van elk land) moest haar voorstellen aan de lidstaten op 8 maart voorleggen.  
 
d) Standpunt van de Slowaakse regering  
 
Op 10 december 1999 sprak de heer Dzurinda zijn voldoening uit over het besluit van de EU om 
Slowakije op te nemen in het onderhandelingsproces over de toetreding en noemde dit het 
belangrijkste resultaat in de geschiedenis van Slowakije. Hij verklaarde dat zijn land voor de 
streefdatum van 1 januari 2004 samen met zijn buurlanden, de Tsjechische Republiek, Hongarije 
en Polen, wil toetreden. Eduard Kukan, Slowakije's minister van Buitenlandse Zaken, zei dat de 
opening van de toetredingsonderhandelingen het eerste merkbare resultaat op Europees niveau 
was van de politieke veranderingen die in 1998 in Slowakije plaatsvonden. Tevens verklaarde de 
heer Kukan dat Slowakije gereed was om te onderhandelen over 15 van de 31 hoofdstukken van 
het communautaire acquis en hoopte een maximumaantal hoofdstukken voor 2000 te openen en 
af te sluiten. Het besluit van de EU werd tevens door de oppositiepartijen toegejuicht, met 
uitzondering van de voorzitster van de Slowaakse Nationale Partij, Anna Malikova, die zei dat 
het geen eer was voor Slowakije om in het gezelschap van landen als Roemenië en Bulgarije te 
zijn. 
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*   *   * 

 
Voor verdere informatie, contacteer: 
Adam ISAACS, Europees Parlement, DG IV, Brussel 
Afdeling internationale samenwerking, analyse en documentair onderzoek, 
Tel: (32) 2 28 43072 / Fax: (32) 2 28 49063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Voor informatie inzake de economische situatie, contacteer: 
John Wittenberg, Europees Parlement, DG IV, Luxemburg 
Afdeling internationale en institutionele zaken 
Tel: (352) 4300 23506/Fax: (352) 4300 27724/ e-mail:Wittenberg@europarl.eu.int 
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