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Egbert Jahn: Terjeszkedés és túlterjeszkedés. Brüsszel és 
Moszkva konkurálása az európai integrációs lehetőségek 
határán
(Ausdehnung und Überdehnung. Von der Integrationskonkurrenz zwischen 
Brüssel und Moskau zum Ende der europäischen Integrationsfähigkeit. 
Osteuropa, 2007. február–március)

Oroszország a kilencvenes években mindinkább elveszíte�e potenciális integrá-
ciós központ szerepét az EU-val és a NATO-val szemben. A versengés gyakor-
latilag az egyedüliként prosperitást, biztonságot és demokráciát ígérő európai 

integrációhoz való csatlakozásra összpontosult. Az Európai Unió felvevőképessége 
ugyanakkor véges, bár intézményileg és gazdaságilag nem megvalósíthatatlan a ke-
let-európai államok csatlakozása. Ennek jelenleg inkább politikai akadályai vannak, 
állítja a szerző. Éppen ezért a demokratizálódást meglebegtete� csatlakozási ígéretek-
kel sie�etni próbáló kétoldalú tárgyalásokat Brüsszelnek világos regionális politikával 
kellene felváltania.

Az uniós szomszédsági politika egyrészt rávilágít az EU integrációs képességeinek 
a határaira, másrészt azzal, hogy mélyen benyúlik a FÁK érdekszférájába, azt is meg-
mutatja, mennyivel nagyobb Brüsszel integrációs vonzereje Moszkvánál. A kilencvenes 
évek óta a posztkommunista Európa két jól elválasztható részre bomlo�. A 23 poszt-
kommunista európai állam többsége az euroatlanti integráció részese, vagy úton van 
felé, miközben mindössze hét tartozik a FÁK kötelékébe. 

Jahn szerint ugyanakkor csalóka az a látszat, amely a fentiek alapján egyértelmű új 
keleti határt vél felfedezni a kontinens térképén. Természetesen az EU mindenkori ke-
leti határa választóvonalat jelent, de az igazi kérdés inkább az, hogy mennyire jelentsen 
ez a jövőben éles megkülönböztetést.

A Szovjetunió széthullása után felvetődő orosz reintegrációs tervek nagyon hamar 
füstbe mentek a kilencvenes évek elején. Ezen törekvések helyére léptek azok a kü-
lönböző koncepciók, amelyek a FÁK-együ�működésnek igyekeztek valamilyen formát 
adni. Előképükül a „többsebességes”, „többkörös” nyugat-európai integrációs model-
lek szolgáltak, mint például a monetáris unió és a schengeni övezet. Miközben azonban 
az EU hat alapító tagállama erős, az integrációt mindig továbblendítő magot képeze�, 
a FÁK-nál ez nem volt meg. A kilencvenes évek második felében több integrációs meg-
állapodás is születe�, például Fehéroroszországgal, de ezek többnyire csak papíron 
léteztek. Putyin elnök hatalomra kerülése után Moszkva taktikát változtato�. A többol-
dalú együ�működés helye� Oroszország kétoldalú egyezményekkel biztosíto�a hege-
món helyzetét a FÁK-térségen belül.
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A Keletről jövő integrációs törekvések kisebb vonzereje jelentős részben azzal ma-
gyarázható, hogy nyilvánvalóan rendkívül egyenlőtlen erőviszonyokon alapul. Míg 
Nyugaton nincs egyetlen hegemón államalakulat sem, csupán három-négy nagyha-
talom, valamint számos közepes és kis ország, addig a FÁK-ban senki sem hagyhatja 
figyelmen kívül Moszkva dominanciáját. Nagy a szerepe annak is, hogy az EU Kelet-
Közép-Európára gyakorolt tagadhatatlan gazdasági vonzerejével szemben Moszkva 
ebből a szempontból korántsem tud kecsegtető lehetőségeket nyújtani a volt kommu-
nista országoknak.

A gyakorlati megfontolások melle� a Moszkvából kiinduló integráció elő� jelentős 
ideológiai akadályok is tornyosulnak. Ezek egyik jele az, hogy az egypártrendszer-
ben működő tervgazdasági modell kifulladása után Moszkva jelenleg nem tud átfo-
gó koncepcióval előállni a Brüsszel kínálta liberális piacgazdasággal szemben. A volt 
pártelitből és újgazdag káderekből összeálló oligarchiák érdekközösségbe tömörülve 
megtartha�ák ugyan pozícióikat, és valamilyen szinten fagyaszthatják a társadalmi fo-
lyamatokat, de hosszú távon ez nem tud elégséges társadalmi kohéziót biztosítani.

Jahn rámutat arra is, hogy a nyugati integrációt sokkal inkább a szociokulturális 
közösség tartja össze, és teszi valamilyen szinten koherenssé, mint az államok közöt-
ti intézményesíte� jogi kötelékek. Vagyis a NATO és az EU valószínűleg elősegíte�e 
a nyugat-európai országok társadalmi és kulturális közeledését, de nem volt ennek 
előfeltétele. Fordítva viszont elképzelhetetlen le� volna például az európai integráció 
valamilyen önmagától már meglévő szociokulturális közösség nélkül. Ebből az aspek-
tusból pedig könnyebb megérteni, hogy a kelet-közép-európai államokra miért volt 
képes vonzerőt kifejteni az unió. Magyarország, Csehország vagy Szlovénia esetében 
belülről jövő, önkéntelen hajtóerő hato� ebbe az irányba, akárcsak a balti államokban, a 
társadalomnak és a kultúrának a nyugati államokkal meglévő sokrétű közössége mia�. 
Természetesen ezek legtöbbször az életszínvonal javulásának reményével vagy olyan 
zsigeri oroszellenes biztonságpolitikai megfontolásokkal is összekapcsolódtak, mint 
Lengyelország vagy a már említe� balti államok esetében.

Az orosz Európa-politikában alapvetően négy irányzat különböztethető meg. 
A nyugati-liberális univerzalizmus, az orosz-liberális nacionalizmus, a nagyorosz pat-
riotizmus és a konzervatív-forradalmi expanzionizmus. Sem az euroatlanti integráció-
hoz már csatlakozó államok, sem a potenciális balkáni NATO- és EU-tagországok ese-
tében nem tapasztalható számo�evő vonzódás ezen orosz kínálat bármelyik eleméhez. 
A nyugati integráció tulajdonképpeni ideológiai alternatívája ezért nem a keleti integ-
rációban keresendő, hanem a nemzeti elkülönülésben. Ez a nacionalista-protekcionista 
elkülönülés még a gazdasági integráltság elengedhetetlen szintjét is képes figyelmen 
kívül hagyni, s így inkább illuzórikus  propagandaeszköznek tekinthető. Ennek el-
lenére az ilyen szólamok időről időre felütik a fejüket, mivel mindig számíthatnak a 
globalizációtól és az erőviszonyok megváltozásától való félelmekre.
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A Moszkva és Brüsszel közö�i integrációs vonzerő szélsőségesen aszimmetrikus vol-
ta ellenére a nyugati tömb felvevőképességének is megvannak a korlátai. Ha minden 
olyan államot felvenne az Európai Unió, amellyel jelenleg tárgyalások folynak, vagy 
legalábbis tervbe vannak véve, az EU-nak 37 tagállama lenne. Ezek a korlátok elsősor-
ban nem az uniós intézmények és a döntési folyamatok várható működési nehézsége-
iből erednek, és nem is annyira az európai elit ellenállásából, hanem sokkal inkább az 
unió átlagos polgárainak növekvő euroszkepticizmusából. Az ő integrációpártiságukat 
már a tíz plusz ke�es 2004-es illetve 2007-es bővítés is a végletekig megterhelte. Ha pe-
dig a Törökországgal folytato� sikeres tárgyalások eredményeképpen belátható közel-
ségbe kerülne Ankara EU-tagsága, a bővítéssel szembeni ellenállás egyes országokban 
minden bizonnyal újabb lendületet kapna. 

Joób Kristóf


