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IntegrácIók a posztszovjet térségben

A Szovjetunió felbomlása óta számos együttműködési és integrációs kísér-
letben vettek részt az egykori tagköztársaságok. E próbálkozások egy része 
csak a szovjet utódállamok között, más része az egykori világbirodalmon 

kívüli országok közreműködésével zajlott – több-kevesebb sikerrel. A Független 
Államok Közössége (FÁK), a FÁK Szabadkereskedelmi Övezete, a Kollektív Bizton-
sági Szerződés Szervezete (KBSZSZ), a GU(U)AM (Georgia, Ukrajna, [Üzbegisztán], 
Azerbajdzsán és Moldova koalíciója), a fehérorosz–orosz államunió és az Eurázsiai 
Gazdasági Unió (EGU) az elődszervezeteivel együtt csupán a legfontosabb pél-
dák. A kitűzött célok tekintetében a legsikeresebbnek viszont a három balti állam 
(Észtország, Lettország, Litvánia) európai uniós integrációja mondható. A többi 
kezdeményezés – egyetlen kivétellel – teljesen elhalt, illetve különösebb kényszerí-
tőerővel nem bír a tagok számára. A posztszovjet országok kooperációjára az egyik 
legfőbb jellemző, hogy igazából egyik sem hozott létre egy erős, nemzetek feletti 
intézmény- és jogrendszert, így a mélyebb integráció megvalósíthatatlannak bizo-
nyult. Bizonyos jelek alapján ezt a trendet látszik megtörni az EGU.

Az elemzésben röviden bemutatom az Eurázsiai Gazdasági Unió működését, 
és megvizsgálom, mennyire igazak azok a nyugati sajtóban gyakran hangoztatott 
állítások, miszerint az EGU a Szovjetunió újjáélesztése, teljes mértékben az orosz 
érdekeket szolgálja, a tagállamok feladták a szuverenitásukat, és Moszkva erős 
kézzel irányítja a legfőbb szövetségeseit. Végül kitérek a kelet-ukrajnai konfliktus-
nak az integrációra gyakorolt hatására. Az elemzés terjedelmi korlátai miatt csak az 
orosz, fehérorosz és kazah példákat vizsgálom behatóbban.

rövIden az eurázsIaI gazdaságI unIó IntézményeIről
és döntéshozataláról

Bár az EGU ideológiai megalapozottsága a 19–20. századi orosz gondolkodók 
„eurázsianizmus” elméleteire nyúlik vissza, közvetlen hatással Nurszultan 
Nazarbajev kazah elnöknek az 1994 tavaszán, a Moszkvai Egyetemen mon-

dott beszéde és az abban felvázolt teóriája volt a létrejöttére. A három elődszervezet 
(Eurázsiai Gazdasági Közösség [EGK], a vámunió és az Eurázsiai Gazdasági Tér-
ség [EGT]) létrehozásáról szóló tárgyalások már a következő évben elkezdődtek, 
az orosz, fehérorosz és kazah elnök (Vlagyimir Putyin, Alekszandr Lukasenko és 
Nazarbajev) által aláírt megállapodások azonban csak az ezredforduló után szü-
lettek meg. (Egyes szerződéseket Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Ukrajna elnöke is 
aláírt, azonban a Moszkva–Minszk–Asztana-együttműködés mondható az EGU-
integráció motorjának.) A 2000–2014 között létező EGK az EGU közvetlen elődjének 
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mondható, és a tagországok gazdasági integrációját tűzte célul. Az vámunió 2010. 
január 1-jei hatállyal kezdte meg a működését, az EGT pedig 2012. január elseje óta 
biztosítja – elviekben – egységes piacként a négy alapszabadságot (az áruk, a tőke, 
a munkaerő és a szolgáltatások szabad áramlását). A három szerződés 2015 első 
napjával jogi személyiséget is kapott, és létrejött az Eurázsiai Gazdasági Unió.

Már az Eurázsiai Gazdasági Térségnek is volt intézményrendszere. Működött az 
Államközi Tanács, melyben az állam- és kormányfők konszenzussal hozták meg a 
döntéseiket; az Integrációs Bizottságban a kormányfők minősített többséggel ha-
tároztak, és a tagállamok eltérő számú szavazattal rendelkeztek; a Parlamentközi 
Közgyűlés – amelyben szintén különbözött a részes államokat képviselő küldöttek 
száma – ugyancsak minősített többséggel hozott döntéseket; mindezek mellett 
pedig ott volt a Titkárság. Fontos azonban megjegyezni, hogy se a bizottságban, 
se a közgyűlésben nem volt meg az orosz szavazatok minősített többsége, bár a 
legtöbb vokssal Moszkva bírt. Igaz ugyan, hogy változtatásokkal, de alapvetően az 
EGT-struktúrát emelték át az EGU-ba is.

Nem meglepő az Európai Unió struktúrájával való hasonlatosság: az EGT meg-
alkotásakor ugyanis nagyban merítettek a sikeres nyugati integrációs modellből.

Az Eurázsiai Gazdasági Unió legfelsőbb döntéshozatali szerve a Legfelsőbb 
Eurázsiai Gazdasági Tanács, amelyben a jelenlegi öt tagország államfői konszenzus-
sal döntenek – akárcsak az EGU-hierarchiában azt követő Eurázsiai Kormányközi 
Tanács munkája során a kormányfők. A végrehajtó szervként funkcionáló Eurázsiai 
Gazdasági Bizottság két részre osztható: a miniszterelnök-helyettesek alkotta Ta-
nácsra és a 14 tagból álló Eurázsiai Gazdasági Bizottsági Kollégiumra. A tanácsi 
részben konszenzussal, a kollégiumiban pedig minősített többséggel határoznak. 
Ez utóbbi 14 helye elvileg tagországonként három bizottságot jelent, a gyakorlatban 
azonban más az eloszlás. Örményországnak négy, Kazahsztánnak, Belarusznak 
három-három, Oroszországnak és Kirgizisztánnak két-két helye van.

Létrehozták az Eurázsiai Fejlesztési Bankot, a Bíróságot, azonban az EGU-nak 
jelenleg nincs közvetve vagy közvetlenül választott szerve, azaz parlamentje.

mekkora mozgásI szabadsággal bírnak a tagok?

Mielőtt megvizsgálnánk, mennyire korlátozott a tagállamok nemzeti szu-
verenitása, röviden ki kell térnünk azokra az okokra, amelyek az EGU-ba 
vezették az adott országokat. Ha összehasonlítjuk a KBSZSZ és az EGU 

tagjainak a listáját, könnyen arra a következtetésre juthatunk, hogy egy katonai alapú 
együttműködésből fejlődött ki a gazdasági integráció. Azonban az egyes országok-
nak a csatlakozásukhoz vezető indokait szemügyre véve már jóval árnyaltabb képet 
kapunk.

Oroszország több kísérletet is tett a korábbi „közel-külföldi” befolyása helyreállí-
tására – erre a fentebb már említett szervezetek, szerződések szolgálnak példaként. 
Regionális nagyhatalmi státuszából kifolyólag érthető, hogy Moszkva igyekszik 
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elejét venni az EU- és NATO-bővítéseknek; főleg a Keleti Partnerség 2009-es elindí-
tása óta látható, hogy az EGU létrehozásának folyamata felgyorsult. Ezzel nemcsak 
a nyugati befolyási övezet keletre tolását tudja hátráltatni, hanem a saját gazdasági 
és politikai befolyását is erősíti a térségben, a meglévő függési viszonyokat pedig 
konzerválja. Az EGU kül- és belföldön is alkalmas eszköznek bizonyul Moszkva 
presztízsének a növelésére. Igaz viszont, hogy például az EU nem szervezetként ül 
vele a tárgyalóasztalhoz, hanem a tagokkal multi- és bilaterális módon értekezik.

Hangsúlyozni kell, hogy az EGU és elődszervei egyik legfőbb kitűzött célja Uk-
rajna keleti integrációja volt. Ez a 2013–2014-es események miatt értelemszerűen 
lehetetlenné vált, ami komoly csapás a keleti unió számára.

Belarusz köztudottan Oroszország legfőbb szövetségese: 1996 óta államuniót 
alkotnak, és felmerült a monetáris unió létrehozása is, – igaz, ez csak terv maradt. 
Minszk bizonyos fokig közeledett az EU-hoz is – példa erre a Keleti Partnerségben 
való szerepvállalása –, de az korántsem volt elegendő az orosz gazdasági és politi-
kai befolyás megtörésére.

Az országnak az EGU-s csatlakozás melletti egyik legfőbb érve: olajipara és 
Oroszország jelentős mértékű összekapcsolódása. Az orosz olaj finomítása és ex-
portja ugyanis komoly bevételi forrást jelent Belarusznak, az Eurázsiai Gazdasági 
Unión belül pedig a nyersanyagellátás stabilizálódhat. Ezt az áruk szabad áramlása 
elviekben garantálná. Ám az olaj- és gázipar, sőt a szolgáltatások területén is a 
közös piac az előzetes tervek szerint csupán 2025-re valósul meg – ami a kritikus 
vélemények szerint beláthatatlan időpont. Minszk ezért kompenzációként évente 
újratárgyalt pénzügyi támogatásban részesül Moszkvától. A folyamatosan bedőlés 
előtt álló fehérorosz gazdaságot is csak az oroszok vagy az Eurázsiai Fejlesztési 
Bank mentheti meg. Az ellenzéki erők szerint azonban az EGU-n belül súlyosan 
sérül az ország szuverenitása.

Kazahsztán 1991 végén jött létre, és fennállása első éveiben egy állami ideológiát 
keresett magának, amelyet az eurázsianizmus elméletében talált meg Nazarbajev 
elnök. Teóriájában a Kelet és Nyugat közötti összekötő szerepet, a sztyeppei né-
pek közötti békés viszonyt hangsúlyozta. Ennek gyakorlati okai is voltak: a fiatal 
államban számos etnikum és vallás létezett, amelyek veszélyt jelentettek az ország 
stabilitására. Főleg a lakosság közel 40 százalékát kitevő, az északi határ mentén 
tömbben élő orosz népesség jelentett kihívást Kazahsztánnak. Nazarbajev a békés 
államról szóló ideológiájával Moszkvának is üzent, hogy azzal vegye elejét szom-
szédja esetleges területszerzési ambícióinak.

Asztana mindig is jó kapcsolatokat próbált és próbál ma is kialakítani az 
Európai Unióval, az Egyesült Államokkal és Kínával, de Törökországgal és a tér-
ségbeli államokkal is: erre hol a demokráciaépítésnek, hol a Kelet–Nyugat közti 
hídszerepnek, hol a török népek összetartozásának a gondolatát használja fel. 
Sőt, regionális szerveződésekben is részt vállalt, ami szintén az eurázsianizmus 
kazah interpretációjából következett. Természetes ezek után, hogy az EGU meg-
alapításában Nazarbajev aktívan kivette a részét. Hangsúlyozni kell azonban, hogy 
Asztanának voltak próbálkozásai más irányba is, azonban az EGU és elődei bizo-
nyultak a legsikeresebbnek.

http://www.ecfr.eu/article/commentary_belarus_and_the_eurasian_economic_union_the_view_from_minsk
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2015-01-20/eurasian-economic-union-more-political-less-economic
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2015-01-20/eurasian-economic-union-more-political-less-economic
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2015-01-20/eurasian-economic-union-more-political-less-economic
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187936651300016X?np=y
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A többvektorú külpolitika a 2014–2020 közötti külkapcsolatok irányvonalát meg-
határozó alapdokumentumban is hangsúlyos szerepet kap. Kazahsztán ezzel is a 
mozgási szabadságát szeretné növelni – ennek következtében szembemegy Putyin 
és Lukasenko azon törekvésével, hogy az EGU-nak egy Nyugat-, Kína-, globalizáció- 
és NATO-ellenes éle legyen. Sőt, Nazarbajev csak volt szovjet tagköztársaságokat 
venne fel az unióba – az orosz elnök viszont korábban a volt szocialista köztársa-
ságoknak és Finnországnak is felajánlotta a csatlakozás lehetőségét.

A kazah lakosságon belül felfedezhető némi csatlakozásellenesség, bár fel-
mérések nem készültek ezzel kapcsolatban. Azonban erre egyértelműen lehet 
következtetni abból, hogy 2014-ben egy „anti-EGU” mozgalom jött létre, sőt 2012-
ben az ellenzék még egy népszavazási kezdeményezéssel is megpróbálkozott a 
csatlakozással szemben. Az ilyen hangok megnyugtatására Nazarbajev elnök több 
nyilvános beszédében is azt hangsúlyozta, hogy amennyiben az EGU-tagság kor-
látozná az ország függetlenségét, ki fog lépni az unióból. Egy közép-ázsiai politikai 
kultúrában szocializálódott politikus beszéde nem minden esetben vehető teljes 
biztossággal garanciának, mindenesetre komoly jelzésértékkel bír. Főleg egy olyan 
időszakban, amikor egyébként is nagy vihart kavartak az orosz elnöknek a Ka-
zahsztán államiságát megkérdőjelező kijelentései és az arra adott kazah reakciók.

Kazahsztán és Belarusz is fontosnak tartotta, hogy az EGU gazdasági, ne pe-
dig politikai közösség legyen. Ennek köszönhető, hogy a neve nem Eurázsiai Unió, 
ahogyan az az alapdokumentum első verziójában szerepelt, hanem az Eurázsiai 
Gazdasági Unió lett a végleges forma. Ugyanezen okból az is érthető, miért ellenzik 
az államok feletti intézményrendszer kialakítását is. Azonban míg Nyugaton a gaz-
daságok egyesítésén alapuló integráció évtizedeket vett igénybe, itt csupán éveket – ez 
pedig erősen megkérdőjelezi az EGU gazdasági irányultságát.

Az EGU döntéshozatali mechanizmusát áttekintve szembetűnő a több szinten 
meglévő tagállami vétó lehetősége is. Ennek több magyarázata is lehet. Egyrészt 
Moszkva a vétók megengedésével szeretné elhárítani azokat a vádakat, miszerint 
Oroszország túlhatalma teljesül a szervezeten belül. Ez a demokratikus színezetű 
módszer tehát akár vonzóvá is teheti az EGU-t. Másrészt azonban nehezen elkép-
zelhető, hogy autoriter, illetve félig demokratikus államok vezetői önként kiadnák a 
kezük közül a hatalomnak akár egy kis szeletét is, átruházva azt egy szupranacionális 
intézményrendszerre. Bár a bizottsági kollégiumok minősített többséggel hozzák a 
döntésüket, a döntéshozatali procedúra további szintjein azokat megvétózhatják.

Ha megnézzük az elődszervezet, az Eurázsiai Gazdasági Térség döntéshozata-
lát, láthatjuk, hogy az EGU-é annál nagyobb biztonságot ad a tagoknak azzal, hogy 
minden szinten élhetnek a vétó eszközével, a képviselői, illetve a szavazati számokat 
pedig úgy módosították, hogy azzal Oroszország tulajdonképpen rosszul járt. Míg 
2014-ig a súlyánál fogva Moszkvának volt nagyobb szavazati ereje, az EGU-ban 
minden szinten egyforma, sőt a bizottsági kollégiumokban kevesebb szavazattal 
– három helyett két pozícióval, így két vokssal – bír. Megjegyzendő azonban, hogy 
Örményország rendelkezik ezzel a plusz bizottsági hellyel, és Jereván a moszkvai 
politika legfőbb támogatója. Ez megmutatkozik például az Ukrajnával kapcsola-
tos lépései támogatásában. Ennek ellenére jelzésértékű, hogy az orosz fél feladta 

http://www.ecfr.eu/article/commentary_kazakhstan_and_the_eurasian_economic_union_view_from_astana395
http://www.ecfr.eu/article/commentary_kazakhstan_and_the_eurasian_economic_union_view_from_astana395
https://en.tengrinews.kz/politics_sub/Kazakhstan-may-leave-EEU-if-its-interests-are-infringed-255722/
http://www.rferl.org/content/kazakhstan-putin-history-reaction-nation/26565141.html
http://www.rferl.org/content/kazakhstan-putin-history-reaction-nation/26565141.html
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szuverenitása egy részét, amit a többi és a leendő tagok iránti egyfajta előzékeny-
ségként is fel lehet fogni, utalva azokra a már említett kritikus hangokra, hogy az 
EGU-val egy második Szovjetunió van születőben.

Ugyanakkor ki kell hangsúlyozni a tagországok Moszkvától való gazdasági 
függésének a fontosságát. Ez természetesen már 2015 előtt is létezett, az EGU vi-
szont minőségi változást hozott ezen a téren: hosszú távon állandósult ez a piaci 
viszonyokat torzító és a versenyképességet csökkentő kapcsolatrendszer, melyből 
korábban is problémás volt a kiútkeresés. (Ez utóbbit szolgálta volna az alternatív 
integrációk felé történő közeledés.) Az Eurázsiai Fejlesztési Bank alaptőkéje 65,97 
százalékban orosz tőkéből jött létre, amiből szintén az orosz gazdasági befolyásra 
lehet következtetni. Volt példa arra is, hogy Moszkva adminisztratív eszközökkel érte 
el a célját. A Kirgizisztán csatlakozásáról történt szavazás előtt például alig néhány 
órával adtak át fontos dokumentumokat a bizottságbeli orosz tisztségviselők a ka-
zah félnek, melyeket azok így érthető módon nem tudtak áttanulmányozni, ezért 
nem teljes körű tudás birtokában voksoltak igennel a tagfelvételről. Mivel a hasonló 
példákból kevés van, és csak sejteni lehet a mögöttük meghúzódó szándékosságot, 
rendszerszinten egyelőre nem látszik igazoltnak ez a fajta befolyásolás.

Mindezek után egyértelműen kijelenthető, hogy az EGU legfőbb tagjai önként és 
a saját (rövid és hosszú távú) érdekükből léptek be az unióba, de természetesen a 
csatlakozást követően sem szűnt meg az érdekeik érvényesítésére vonatkozó szán-
dékuk. Számos olyan lépést tettek a tagok már az unió hivatalos létrejöttének 2015. 
január 1-jei dátuma előtt is, amelyek az egyet nem értésre utaltak; sőt ma, más-
fél évvel az EGU elindulása után akár már törésvonalról is beszélhetünk. A legfőbb 
okok elsősorban az ukrajnai konfliktusra vezethetők vissza.

ukrajna, avagy az egu végzete

Az Eurázsiai Gazdasági Unióban jelentkező és a nyugati kritikus hangok sze-
rint is sikertelen az integráció Ukrajna nélkül. Kijevnek a szervezetbe történő 
felvétele ugyanis az egyik legfontosabb célok között szerepelt, a 2013-as ese-

mények következtében viszont már teljességgel elképzelhetetlen az ország keleti 
integrációja – igaz, az EU-s tagfelvétel sem fog belátható időn belül bekövetkezni. 
Az EGU-t leginkább szétfeszítő problémák és azok forrása már az unió létrejötte 
előtt is létezett.

A Nyugat gazdasági szankcióira adott válaszul Moszkva 2014 augusztusában 
rendelt el szankciókat a nyugati mezőgazdasági termékekkel szemben. Figyelembe 
kell venni, hogy az orosz fél, nem pedig az EGU vezette be az importtilalmat, de az 
a vámunió miatt a gyakorlatban könnyen kijátszható Kazahsztánon és Belaruszon 
keresztül. Különböző technikai okokra hivatkozva Oroszország ezért leállította bizo-
nyos termékek behozatalát Fehéroroszországból, és kölcsönösen visszaállították a 
vámvizsgálatot, amit be kell tartani még abban az esetben is, ha annak célja nem 
az orosz, hanem a kazah piac. Asztana is foganatosított hasonló lépéseket 2015 
folyamán. Látható, hogy ezek a döntések adott esetben néhány hónappal az EGU 

http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2015-01-20/eurasian-economic-union-more-political-less-economic
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2015-01-20/eurasian-economic-union-more-political-less-economic
http://carnegie.ru/2014/12/26/minsk-and-astana/ik4l
http://carnegie.ru/2014/12/26/minsk-and-astana/ik4l
http://belarusdigest.com/story/belarus-and-declining-eurasian-economic-union-23846
http://belarusdigest.com/story/belarus-and-declining-eurasian-economic-union-23846
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2015-01-20/eurasian-economic-union-more-political-less-economic
http://thediplomat.com/2015/04/russia-and-kazakhstans-trade-war/
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létrejötte előtt születtek, szembemenve az Eurázsiai Gazdasági Térség egyik alap-
vívmányával: az áruk szabad áramlásával. A további kereskedelmi „háborúk” az 
egész integráció létét kérdőjelezhetik meg.

További ellentéteket szült a Krím annektálása, illetve az Oroszország kelet-uk-
rajnai szerepvállalásával kapcsolatos vádak. Se Fehéroroszország, se Kazahsztán 
nem ismerte el a félsziget elfoglalását; hivatalos közleményeikben is az aggodal-
maiknak adnak hangot, és a békés megoldás keresését hangsúlyozzák. Az ENSZ 
Közgyűlésének a 2014. március 27-i, Ukrajna területi integritásáról szóló szavazásán 
a túlnyomó többség elítélte Oroszországot, és illegálisnak minősítette az annexiót. 
Minszk Moszkva mellett voksolt, Asztana viszont tartózkodott. Lukasenko elnöknek 
a kérdéssel kapcsolatos véleménye azonban ingatag, ugyanis napokkal korábban 
egy interjúban részben elítélte, részben elfogadta a Krím megszállását.

Egy 2015. február 1-jén életbe lépett fehérorosz törvény értelmében az orszá-
got érő agresszióként fogják fel minden ismeretlen eredetű fegyveres erőknek a 
területükön történő megjelenését, függetlenül attól, hogy reguláris vagy irregu-
láris csapatokról van-e szó. A rendelkezés célja egyértelműen az volt, hogy az 
ukrajnai helyzet esetleges megismétlődését előzzék meg vele. Sőt, az elfogadás 
előtt álló új katonai doktrína kimondaná a fehérorosz hadsereg tisztán védelmi 
jellegét, s ezzel megtiltaná a belorusz csapatok külföldön való bevetését. Ezzel a 
KBSZSZ-beavatkozásokból vonná ki magát Minszk – ez a 2016 áprilisában történt 
örmény–azeri összecsapások fényében erősen megkérdőjelezi a fehéroroszoknak 
a szerződés alapelveit és (tágan értelmezve) az EGU mint közösség védelmét illető 
elkötelezettségét.

konklúzIó

Az Eurázsiai Gazdasági Unió eltér a posztszovjet térség többi integrációs fo-
lyamatától, ugyanis elődeivel ellentétben mélyebb és intézményesültebb 
együttműködés. Ebből azonban nem következik, hogy egy jól működő, 

szupranacionális intézményrendszert sikerült kialakítaniuk, amelyre a tagállamok a 
szuverenitásuk egy részét átruházzák. Míg ez egy valódi integráció elengedhetetlen 
része lenne, számos példa éppen a tagok nagyfokú szuverenitását jelzi, ami pedig 
a különutas politika és a törésvonalak megjelenését tette lehetővé. Felmerül a kér-
dés, hogy elképzelhető-e, hogy autoriter vagy féldemokratikus rendszerek vezetői 
képesek lennének a hatalmukat egy rajtuk kívül álló, nemzetek feletti intézmény-
rendszerre átruházni. Paradox módon épp az EGU egyik fő célkitűzése, Ukrajna 
felvétele következtében lettek hangsúlyosak az ellentétek. Hiába a fehérorosz és 
kazah részről megnyilvánuló, a tisztán gazdasági alapú integráció elérésére irányu-
ló szándék, ha a tagok külkereskedelmében és gazdaságában a legfontosabbnak 
számító olaj- és gázipar, valamint a szolgáltatások területén belátható időn belül 
nem történik meg a piacok integrálása. A gazdasági alapú integráció helyett sokkal 
inkább a meglévő gazdasági viszonyrendszer megszilárdításának lehetünk a szem-
tanúi, ami mögött Moszkva politikai tervei sejthetők.

file:///C:\Users\Vigoczki\Downloads\president.gov.by\en\news_en\view\president-of-the-republic-of-belarus-alexander-lukashenko-answers-questions-of-mass-media-representatives-on-8348\
http://www.rferl.org/content/green-men-in-belarus-will-mean-war/26814048.html
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