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A belorusz–orosz viszony és a szuverenitás     
problémája1

Rácz András2

A posztszovjet térség európai kutatásában a fő hangsúly gyakran Oroszország és 
a Nyugat kapcsolatának vizsgálatára irányul, és lényegesen kevesebb figyelem 
jut a régión belüli államközi kapcsolatokra. Jelen cikk ezen a viszonylagos hiá-

nyon igyekszik enyhíteni, a jelenkori belorusz–orosz politikai kapcsolatok elemzésével.
A tanulmány elsősorban a szuverenitás kérdése felől közelíti meg Moszkva és 

Minszk viszonyát, leginkább arra keresve választ, hogy a Belarusz Köztársaság szuve-
renitását mennyiben érintik az Oroszországi Föderációhoz fűződő politikai, katonai és 
gazdasági kapcsolatai. 

A kutatás elméleti fontosságát az adja, hogy ha megvalósul a Vlagyimir Putyin orosz 
elnök által 2011 novemberében meghirdetett Eurázsiai Unió, akkor a posztszovjet tér-
ségben is létrejön egy valódi, szupranacionális elemeket tartalmazó politikai integráci-
ós szervezet. Ahhoz, hogy e születőben lévő szupranacionális integrációnak a Belarusz 
önállóságára, államiságára gyakorolt hatását értékelni tudjuk, szükséges az elmúlt két 
évtized vonatkozó fejleményeinek áttekintése. Más megfogalmazásban tehát, a tanul-
mány célja, hogy feltérképezze a belorusz szuverenitás állapotát az Eurázsiai Unió, 
illetve az azt közvetlenül megelőző vámunió létrejötte előtt. Ebből adódóan az nem 
képezi a vizsgálat tárgyát.

Az elemzéssel két konkrét kérdésre szeretnék választ adni. Egyrészt arra, hogy a 
függetlenség óta eltelt több mint két évtizedben Belarusznak mennyire sikerült meg-
őriznie a szuverenitását az Oroszországhoz fűződő viszonyában állami szinten, vala-
mint katonai és gazdasági téren. Másrészt, hogy a jelenleg zajló folyamatok tükrében 
mennyire fenntarthatóak az elért eredmények.

A szuverenitás kérdését a Stephen D. Krasner által használt szuverenitásfogalom 
alapján járjuk körül. A szerző Sovereignty. Organized Hypocrisy című, alapvető 
fontosságú művében négyféle szuverenitásfogalmat különít el. A belföldi szuverenitás 
a közhatalomnak az adott állam határain belüli gyakorlásának képességét jelenti. 
Interdependens szuverenitásnak azt nevezi, ha az állam képes ellenőrizni a határait 



4 Külügyi Szemle

Rácz András

átlépő folyamatokat – legyenek azok politikaiak, gazdaságiak, társadalmiak stb. 
A nemzetközi jogi szuverenitás alatt az adott államnak a többi állam és nemzetközi 
szereplő általi elismertségét érti, míg a vesztfáliai értelemben vett szuverenitás az 
államnak azt a képességét jelenti, hogy ki tudja zárni a nemkívánatos külső aktorokat 
az állam belső működéséből.3

Egy állam szuverenitásának teljessége változhat az adott állam akaratából vagy an-
nak ellenére. Az első esetet Krasner a szuverenitás meghívásos (invitation), míg a má-
sodikat beavatkozásos (intervention) korlátozásának nevezi. Az előbbire példa lehet egy 
állam által aláírt nemzetközi szerződés, amely – a benne foglalt – külső normák önkén-
tes átvételét és betartását jelentheti. A második helyzet Krasner szerint olyan esetekben 
fordul elő, amikor külső aktorok befolyásolják vagy határozzák meg a belföldi hatalmi 
struktúrákat.4

A krasneri szuverenitásaspektusok közül a tanulmány a negyedikre, tehát a veszt-
fáliai szuverenitás kérdésére fókuszál, az orosz–belorusz politikai-katonai-gazdasági 
viszonyrendszeren keresztül vizsgálva azt. Különösen a gazdaság, de – kisebb rész-
ben – a katonai biztonság területén sem kerülhető meg az interdependens szuverenitás 
kérdésének érintése; ez azonban csak a legszükségesebb mértékre korlátozódik. 
A vizsgálat lehatárolása érdekében a cikk mind a biztonság- és védelempolitikával, 
mind az orosz–belorusz gazdasági kapcsolatokkal csak a szuverenitás logikája mentén 
foglalkozik.

A tanulmány öt fő részből áll. A bevezetést követő az orosz–belorusz politikai kap-
csolatok legrégebbi és talán legperspektivikusabban indult elemét, az Orosz–Belorusz 
Államszövetséget mutatja be, amely magában hordozta a két ország integrációjának 
lehetőségét, így a belorusz állami szuverenitás fogalmának gyökeres megváltozását is. 
Ezt a katonai-biztonsági együttműködés vizsgálata követi. Ezután az orosz–belorusz 
gazdasági viszonyt igyekszem bemutatni. A tanulmány egy összegző résszel zárul.

A Belarusszal és a belorusz politikai rendszerrel foglalkozni kívánó nyugati olva-
só – a kilencvenes évekre jellemző viszonylagos ismerethiánnyal szemben – ma már 
könnyebb helyzetben van, még akkor is, ha nem ismeri sem az orosz, sem a belorusz 
nyelvet. Az ország modernkori történelméről Andrew Wilson írt kiváló monográfiát,5 
míg a kilencvenes évek fejleményeit és a belorusz nemzeti identitás sajátosságait David 
Marples Belarus. A Denationalized Nation című, 1999-es munkája mutatja be.6 Az ország 
autoriter berendezkedéséből adódóan, a kritikus hangot megütő belorusz szerzők több-
nyire külföldön (legtöbbször Lengyelországban és Litvániában) jelentettek meg saját 
hazájuk politikai rendszeréről szóló írásokat. Ezek közül említhető például a tragi-
kusan korán elhunyt Vitali Szilicki munkássága vagy Alakszej Lasztouszki és Anatol 
Mihajlau írásai. Akadt azonban kivétel is: a korábban a Minszki Állami Egyetemen 
oktató Uladzimir Ulahovics értékes írásokat közölt a modern Belarusz külpolitikájáról.7 
Az ezredfordulót követő évtized második felében pedig létrejött a Minszkben működő, 
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ám független Belarusian Institute for Strategic Studies (BISS), amelynek jól képzett, fia-
tal, dinamikus kutatói magas színvonalon vizsgálják a belorusz politikai, gazdasági és 
társadalmi berendezkedést. A külpolitikával foglalkozó kutatók közül kiemelten említ-
hető Dzianis Melyantsou és Alakszej Pikulik. A BISS jelenteti meg évről évre a rendkí-
vül jól használható Belarusian Yearbook című kiadványt.8

A magyarul elérhető szakirodalom, Belarusz viszonylagos hazai ismeretlensége 
miatt, szegényesebb. Sz. Bíró Zoltánnak a FÁK-térség intézményi átalakulásáról szóló 
kiváló cikke jól használható a modern belorusz külpolitika intézményi kereteinek fel-
méréséhez.9 A lengyel keleti politika ismert hazai kutatója, Lagzi Gábor több írásában is 
foglalkozott Belarusszal, elsősorban lengyel szemszögből, mint ahogy tette azt – főként 
energiabiztonsági szempontból – Deák András György is.10 A fiatalabb generáció tagjai 
közül főleg Végh Zsuzsannának a Keleti Partnerséggel kapcsolatos tanulmányait érde-
mes forgatni, amelyek rendszeresen kitérnek Belarusz helyzetére is. Zimmerer Gábor 
pedig az orosz–belorusz viszonyról írt a Grotius hasábjain.11 A belorusz–orosz közös 
állam létrejöttéről és fejlődésének korai szakaszáról igen részletes összefoglalást ad ma-
gyar nyelven Radvánszky András.12

Az Orosz–Belorusz Államszövetség és a szuverenitás kérdése

Az államközi viszonyok között szinte egyedülálló az Oroszországi Föderáció és 
Belarusz között létező különös integráció, az Orosz–Belorusz Államszövetség. Érdemes 
tehát egy kicsit közelebbről is megvizsgálni ezt az entitást.

A Szovjetunió felbomlását követően mindkét állam tagja lett a Független Ál-
lamok Közösségének (csak hab a tortán, hogy a FÁK szülőhelye a Belaruszban lévő 
Belovezsszkaja Puscsa). A szovjet időszakból örökölt gazdasági, infrastrukturális, kul-
turális és emberek közötti kapcsolatok miatt sosem merült fel komolyan, hogy a frissen 
függetlenné vált Belarusznak szakítania kellene Oroszországgal. Még a vérmesebb be-
lorusz nacionalisták is csak az intézményesített politikai együttműködést utasították el, 
míg a többi szférában a korábbi kapcsolatok megőrzését szorgalmazták.

Oroszország és Belarusz szorosabb bilaterális együttműködése 1995-ben kezdődött, 
a két állam közötti kölcsönös barátsági, jó szomszédsági és együttműködési megálla-
podás aláírásával. Már ebben a dokumentumban is szó esett a gazdasági együttmű-
ködésük elmélyítésének lehetőségéről, beleértve ebbe az áruk, a személyek, a tőke és 
a munkaerő szabad áramlását.13 Természetesen akkoriban ez nem volt több, mint egy, 
az átalakulás turbulens folyamatait övező illúzió, mégis jól mutatja a korabeli gon-
dolkodást. A megállapodás kulcsfontosságú volt Oroszország számára, mert lehetővé 
tette, hogy Moszkva továbbra is fenntartsa két, belorusz területen működő katonai 
támaszpontját.14 Még ugyanebben az évben aláírták a vámunió létrehozásáról szóló 
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megállapodást is. Ez volt az első olyan dokumentum, amely konkrétan is említette a 
két állam integrációjának lehetőségét. Az 1995-ös megállapodást aztán számos hasonló 
egyezmény követte a kilencvenes évek második felében.

Alig egy évvel később, 1996 tavaszán létrehozták Oroszország és Belarusz Közössé-
gét.15 Az erről szóló szerződés meghatározta az együttműködés alapvető intézményi 
kereteit, létrehozva a két tagország állam- és kormányfőjéből, parlamenti elnökéből és 
a Végrehajtó Bizottság elnökéből álló Legfelsőbb Tanácsot (LT),16 a két parlament dele-
gáltjaiból alakuló Parlamenti Közgyűlést és a közös ügyeket ténylegesen kormányzó 
Végrehajtó Bizottságot (VB). Nem mellesleg, az egyezmény keretében Oroszország le-
írta Belarusz egymilliárd dolláros adósságát, és lehetővé tette, hogy Minszk roppant 
kedvezményes áron importáljon orosz kőolajat és földgázt, ami szintén milliárdos ér-
téket képviselt.17

A következő évben aláírták a két ország uniójáról szóló szerződést is.18 Ez a doku-
mentum a korábbi együttműködési területeket kiegészítette – többek között – a védelmi 
együttműködéssel, a bűnözés elleni közös fellépéssel és a nemzeti joganyagok harmo-
nizációjának szükségességével.

A nyugati szakirodalomban akadt olyan vélemény, hogy a Végrehajtó Bizottság 
szupranacionális intézmény volt,19 vagyis hogy a szupranacionalitás elképzelése már a 
Közösséget létrehozó szerződésben megjelent volna. A dokumentum szövegét olvasva 
azonban kiderül, hogy a VB kizárólag a Legfelsőbb Tanács által hozott döntések végre-
hajtásáért volt felelős, az LT viszont szigorúan kormányközi alapon épült fel. Emellett 
mind a Közösségről, mind az Unióról szóló szerződések hangsúlyozták, hogy a két 
állam megőrzi a szuverenitását, területi integritását és nemzeti szimbólumait. Látható 
tehát, hogy valójában nem volt szó arról, hogy bármely nemzeti kompetencia a kö-
zös Végrehajtó Bizottsághoz került volna. Más szavakkal: az orosz–belorusz politikai 
együttműködést ekkor még nem lehetett valódi, a szuverenitás egy részének átruházá-
sára alapuló szupranacionális integrációnak tekinteni, hanem inkább csak egy gyorsan 
bővülő, ám továbbra is csak kormányközi együttműködésnek. Ekkoriban az együttmű-
ködés távlati, stratégiai célja, a finalité politique egy szoros konföderatív struktúra volt.

Érdekes módon, Minszk szívesen látott volna erősebb közös intézményeket.20 
Lukasenko feltételezhetően arra számított, hogy az orosz belpolitika sajátosságai miatt 
könnyedén fölénybe kerülhet a közös államot irányító Legfelsőbb Tanácsban. A hét-
fős testületben ugyanis a rajta kívül helyet foglaló két belorusz tisztviselő lojalitása 
nem lehetett kérdéses, mivel azok de facto elnöki kinevezettek voltak. Az orosz oldal 
pedig erősen megosztott lett volna: Borisz Jelcin elnökkel és az általa kinevezett mi-
niszterelnökkel szemben ellenpólust képezett a parlament elnöke, a kommunista párti 
Gennagyij Szeleznyov. Róla Lukasenko megalapozottan gondolhatta, hogy támogatná 
a jelcini reformok ellen ható, erősen szovjet mintájú orosz–belorusz integrációt. Akkor 
pedig, 4:3 arányú többségbe kerülve, Lukasenko formálisan még egy ereje teljében lévő 
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orosz elnökkel szemben is érvényesíthette volna az akaratát a testületben, nem beszélve 
a valójában egyre gyengébb és betegebb Jelcinről.

Így megvalósulása esetén a közös állam alapvetően Lukasenko akarata szerint mű-
ködhetett volna. Még olyan vélemény is szárnyra kapott, hogy Lukasenko azt fontol-
gatta, hogy „meghódítja a Kremlt”: a közös állam kereteit kihasználva elindul a 2000-es 
orosz elnökválasztáson.21

Természetesen a belorusz elnöknek ezekkel a szándékaival orosz oldalon is tisztában 
voltak, így a mélyebb orosz–belorusz integrációt Jelcin bizalmasainak többsége erősen 
ellenezte – legfőképpen a roppant befolyásos volt miniszterelnök-helyettes és privatizá-
lási megbízott, Anatolij Csubajsz. A neoliberális közgazdász elit és az orosz oligarchák 
többsége szintén az integráció ellen volt. Annak érdekében, hogy a projekt biztosan ne 
valósulhasson meg, 1997 áprilisában Jelcin el is távolította a Lukasenkóval erősen szim-
patizáló külpolitikai főtanácsadóját, Dmitrij Rjurikovot.22

Az orosz ellenállást a politikai okok mellett gazdasági tényezők is motiválták. 
A Lukasenko-rendszer ugyanis, cserébe az általa folytatott oroszbarát külpolitikáért, 
óriási bevételekre tett szert a különböző orosz támogatásokból (olcsó olaj és földgáz, 
reexport lehetősége stb.). Ezek segítségével Belarusz a kilencvenes évek második felé-
ben nemcsak hogy el tudta kerülni a recessziót, de jelentős növekedésre is képes volt.23 
A vámunió lehetővé tette, hogy a belorusz gazdaság hozzáférhessen az orosz piachoz, 
Moszkva politikai okokból tömegesen vásárolta a belorusz ipar termékeit, sok esetben 
azok minőségétől függetlenül is.24,25

Erre alapozva a Lukasenko-rendszer fenn tudta tartani a szovjet időszak szociális 
biztonságát, amibe beletartoztak a magas nyugdíjak, a közel teljes foglalkoztatottság, az 
ingyenes egészségügyi ellátás és felsőoktatás, stb. Éppen ez a kiszámítható, stabil szo-
ciális biztonság adta és adja a Lukasenko-rezsim legfontosabb belföldi legitimációját. 
Azonban a „belorusz politikai-társadalmi modell” csak Oroszország gazdasági támo-
gatásával működik.26 Moszkva számára folyamatos veszteséget jelentett a Belaruszba 
pumpált pénz, ám a jelcini időszakban a belpolitikai feszültségek megakadályozták, 
hogy Oroszország érdemben képes legyen változtatni ezen a viszonyon.

Az Orosz–Belorusz Államszövetséget létrehozó szerződést 1999 decemberében ír-
ták alá. Ez a dokumentum újabb intézményeket irányzott elő: Legfelsőbb Államtanács, 
Minisztertanács, számvevőszék és kétkamarás államszövetségi parlament, amelynek 
alsóházát közvetlenül választották volna. A szerződés fő célként a közös gazdasági tér-
ség létrehozását és az egységes jogrendszer kialakítását tűzte ki, szorosan koordinált 
kül- és védelempolitika folytatása mellett. A tervek között szerepelt egy államszövetsé-
gi alkotmány elkészítése is.27 Ez a dokumentum összességében már a valódi, részben 
szupranacionális állami integráció irányába mutatott volna.

Vlagyimir Putyin hatalomra kerülésével azonban jelentős változások kezdődtek 
Oroszországban. Az új, fiatal, erőskezű és dinamikus elnök elszánta magát az orosz–
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belorusz viszony átalakítására is. Putyin erősen ellenezte mind a Lukasenko-rezsim 
gazdasági potyautas magatartását, mind pedig az integrációs folyamat eredeti formá-
ját. Utóbbi helyett többször kinyilvánította, hogy az egyre szorosabb orosz–belorusz 
együttműködés valódi célja csak egy egyesített állam létrehozása lehet, egységes kor-
mányzás alatt.28

Putyin azt javasolta, hogy 2003 májusában rendezzenek mindkét államban népsza-
vazást az egyesítésről, decemberben válasszák meg a közös parlamentet, 2004-ben pe-
dig vezessék be az orosz rubelt mint közös valutát.29 Moszkva tehát átalakította volna 
az államszövetségi projekt finalité politique-ját: szupranacionális entitás létrehozása he-
lyett Belarusz néhány éven belül lényegében beolvadt volna Oroszországba, természe-
tesen orosz vezetés alatt.

Ezek után a fehérorosz elnök kénytelen volt feladni a Kreml meghódítására irányu-
ló terveit és helyettük az orosz nyomással szembeni ellenállásra koncentrálni. Valerij 
Karbalevics belorusz szakértőt idézve: „már nem a farok csóválta a kutyát”, és a két or-
szág eltérő politikai súlya teljes mértékben érzékelhetővé vált.30 Nem meglepő módon, 
Lukasenko teljes mértékben ellenezte az integrációt, mivel az saját hatalmát veszélyez-
tette volna: elnökből lényegében régiós kormányzóvá fokozta volna le. Így felháboro-
dottan utasította vissza Putyin ajánlatát azzal, hogy a javaslat megfosztaná Belaruszt a 
szuverenitásától.31 A krasneri terminológia alapján ebben az esetben Lukasenko orszá-
ga mind a négyféle – tehát a belföldi, az interdependens, a nemzetközi jogi és a veszt-
fáliai értelemben vett – szuverenitását veszélyben érezhette, hiszen az orosz javaslat 
elfogadása szó szerint a független Belarusz megszűnését jelentette volna.

Mindezek következtében az államszövetségi integrációs projekt fejlődése 2002-
ben lényegében leállt. Az intézményi mélyülésre nem került sor, nem jött létre sem a 
szövetségi parlament, sem a bíróság, sem a számvevőszék, és nem készült el a közös 
alkotmány sem. Viszont az Államszövetség korábban, még 1996-ban létrehozott kor-
mányközi intézményei léteznek és működnek – például a közös költségvetésből évről 
évre finanszíroznak olyan projekteket, amelyek mindkét államnak érdekében állnak 
(pl. kutatás-fejlesztés, infrastrukturális fejlesztés, kulturális rendezvények, stb.) –, és az 
adja a bilaterális orosz–belorusz katonai együttműködés keretét is. Ám a jelen formá-
jában mindezekkel együtt sem több egy kormányközi szervezetnél, amelyben mindkét 
tagállam teljes mértékben megőrizte a szuverenitását, és nem ruházta azt át a közös 
intézményekre. A meglévő intézmények csak konszenzusos alapon tudnak döntést hozni – 
más megfogalmazásban: mindkét országnak vétójoga van.

Nem teljesen valósult meg a közös gazdasági térség sem. A projekt alakulásával 
szembeni növekvő orosz elégedetlenséget mutatta, hogy az 1995-ben létrehozott vám-
unió néhány évvel később működésképtelenné vált, és részben visszaállt a vámellen-
őrzés (a harmadik országokból származó termékek vonatkozásában). Nem sikerült be-
vezetni a közös valutát, és nem valósult meg a kereskedelmi tarifák és szabályozások 
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harmonizációja sem. Ehelyett a kétezres évek közepétől szinte állandósultak a kisebb-
nagyobb gazdasági konfliktusok: többek között vámügyekben jelentkeztek, de említhe-
tőek a „tejháborúk” és a gázárral kapcsolatos nézeteltérések is.

Az Államszövetségnek mint integrációs projektnek a kudarca persze nem jelenti azt, 
hogy Oroszország és Belarusz együttműködése megszűnt volna, sőt sok tekintetben 
inkább szorosabbá vált, mint azt a későbbiekben látni fogjuk. Ettől azonban a projekt 
mélyülése nem indult újra.

A kutatás alapkérdésének vonatkozásában tehát az látszik, hogy az Államszövet-
ség végül nem vált olyan intézménnyé, amelynek keretében Belarusz vesztfáliai érte-
lemben vett szuverenitásának a meghívásos vagy az intervenciós korlátozására került 
volna sor. Mindazon kompetenciákat, amelyekkel a torzóban maradt államszövetség 
rendelkezik, a két állami aktor a szuverenitásának teljes megőrzésével gyakorolja, amit 
a konszenzusos döntéshozatal biztosít. Bár a konszenzus hiánya gyakran vezet az Ál-
lamszövetségnek mint struktúrának a döntésképtelenségéhez, így jelentőségének csök-
kenéséhez, ez nem képezi jelen vizsgálat tárgyát.

A katonai szuverenitás

A Belarusz Köztársaság katonai biztonságának és védelmének garantálásában kulcs-
szerep jut az Oroszországi Föderációval való együttműködésnek. A 2010-ben elfogadott 
belorusz nemzeti biztonsági stratégia kiemelt nemzeti érdekként említi katonai együtt-
működésük fejlesztését és erősítését,32 és stratégiai partnerként említi Oroszországot.33

A két ország védelmi együttműködése bilaterális szinten az Orosz–Belorusz Ál-
lamszövetség meglévő struktúráinak keretében zajlik, míg a multilaterális csatornát a 
Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete jelenti. Jelenleg 35 kétoldalú megállapodás 
szabályozza a katonai együttműködés területeit és részleteit,34 amelyek kiterjednek a 
fegyveres erők közös gyakorlataira, a közösen végzett haditechnikai fejlesztésekre, a 
belorusz tiszteknek az orosz katonai felsőoktatási intézményekben történő képzésére,35 
stb. A katonai együttműködés legfontosabb területe a két ország integrált légvédelmi 
rendszere.

Az orosz–belorusz katonai kapcsolatokban, nem meglepő módon, erős orosz domi-
nancia érvényesül. A belorusz fegyveres erők alapvető működőképessége egyre inkább 
Oroszországtól függ. A katonai együttműködés említett területei mellett azt is fontos 
látni, hogy a kiterjedt belorusz védelmi ipar legnagyobb nyersanyagszállítója és egyben 
megrendelője is Oroszország, ami tovább erősíti a függést.36

Külön érdemes vizsgálni a Belaruszban állomásoztatott orosz erők kérdését. Orosz-
ország jelenleg is két katonai bázist működtet az ország területén. A breszti körzetben, 
Gancevicsiben működik a „Baranovicsi” fedőnevű, nagy hatótávolságú előrejelző 
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radarállomás, amely az orosz rakétavédelmi rendszer integráns része. A másik támasz-
pont pedig az orosz haditengerészetnek a Vilejka mellett működő, „Antej” fedőnevű, 
nagy hatótávolságú átjátszóállomása, amelynek az orosz tengeralattjárókkal való kap-
csolattartásban van kulcsfontosságú szerepe. Mindkét támaszpont sorsáról egy korai, 
1995-ben megkötött, 25 évre szóló orosz–belorusz megállapodás rendelkezik, melynek 
értelmében Oroszország térítésmentesen használhatja azokat, cserébe pedig a belorusz 
légvédelmi erők orosz területen, orosz lőtereken tarthatnak éles lőgyakorlatokat.

Tervezik emellett egy új orosz katonai repülőtér megnyitását is Belaruszban, a litván 
határhoz közel eső Lida mellett.37 Az erről szóló hírek 2013 áprilisában láttak először 
napvilágot. Ha megvalósul a terv, akkor a Szovjetunió felbomlása óta ez lesz az első, 
külföldön újonnan létesített orosz katonai támaszpont. Van olyan szakértői értelme-
zés, amely szerint az orosz légierő Szuhoj 27-es vadászrepülőgépeinek és Szuhoj 24-es 
bombázóinak Belaruszba telepítésével Moszkva a fehérorosz fegyveres erők folyama-
tos gyengülését akarja ellensúlyozni.38

Súlyos problémát jelent ugyanis Belarusz egyre csökkenő saját védelmi potenciálja. 
Andrej Porotnyikov belorusz elemző tanulmánya szerint39 a szűkös védelmi költség-
vetés már az alapvető karbantartási feladatok ellátására sem elég, ami különösen a lé-
gierőt érinti hátrányosan. A forráshiány kihat az új eszközök beszerzésére is: ilyeneket 
csak nagyon kis számban rendszeresítenek. Igen magas a fegyveres erőket elhagyók 
aránya is, ami a katonai oktatás színvonalának csökkenésével és a válság előtti szintet 
még mindig el nem ért bérekkel együtt előbb-utóbb egy kontraszelektált személyi állo-
mány kialakulásához vezet: csak az megy majd katonának, aki a civil szférában nem 
talál munkát. Egyes alakulatok már most húsz százalékos létszámhiánnyal kénytele-
nek működni.40

A gyengülő saját védelmi képességek és a minél szorosabb katonai együttműködésre 
vonatkozó orosz nyomás erősödése láthatóan oda vezet, hogy Belarusz a saját katonai 
biztonságának garantálása érdekében még a jelenleginél is nagyobb mértékben Orosz-
országra fog támaszkodni.

Ám látni kell, hogy ezt formailag mindezidáig önként tette, azaz a krasneri fogalmak 
szerint meghívásos alapon járult hozzá saját katonai szuverenitásának csökkentéséhez. 
Amint azt Anaïs Marin a már idézett tanulmányában kimutatja, a Lukasenko-rezsim 
tudatosan tünteti fel magát Moszkva nélkülözhetetlen katonai partnereként, „előretolt 
hídfőállásaként”. Arra hivatkozva, hogy a rendszer katonai stabilitása a gazdasági sta-
bilitás függvénye, újabb és újabb gazdasági és pénzügyi kedvezményeket kényszerít 
ki Moszkvából, egyre több gazdasági és politikai költséget testálva rá. Marin úgy véli, 
hogy a Lukasenko-rezsim a gazdasági kedvezményekért cserébe lényegében fokozato-
san feladja az ország szuverenitását.

Az is megfigyelhető ugyanakkor, hogy ennek a potyautas magatartásnak megvan-
nak a maga határai. Amint felmerül a biztonság- és védelempolitika terén a vesztfáliai 
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értelemben vett katonai szuverenitás intervenciós (tehát nem önkéntes) szűkülésének 
lehetősége, a Lukasenko-rezsim blokkoló magatartásba kezd. Ez tapasztalható például 
az orosz és a belorusz légvédelmi rendszer integrációjának esetében: hiába működőké-
pes az már 2008 óta, Lukasenko folyamatosan blokkolja a parancsnok, egy orosz főtiszt 
kinevezését.41 Az ugyanis azt eredményezné, hogy belorusz egységek orosz főparancs-
nokság alá kerülnének, és jelentősen csökkenne Minszk formális utasítási joga. Hason-
ló a helyzet a két ország által 1999-ben létrehozott Regionális Harccsoport (Regionalnaja 
Grupirovka Voiszk, RGV) kapcsán is. Bár elvileg háború esetén az RGV orosz parancs-
nokság alatt tevékenykedne, a belorusz alkotmány tiltja, hogy az ország fegyveres erőit 
külföldön bevessék. Az a tény, hogy ezt a passzust máig sem módosították, azt mutat-
ja, hogy a Lukasenko-rendszer igyekszik elkerülni, hogy a fegyveres erői ténylegesen 
Moszkva irányítása alá kerüljenek.

Kérdéses ugyanakkor, hogy – figyelembe véve Belarusz egyre erősödő gazdasági 
és katonai függését Oroszországtól – meddig tartható fenn ez a magatartás. Bár az 
orosz–belorusz kétoldalú katonai együttműködés kerete formailag az Államszövetség, 
valójában az látszik, hogy a vonatkozó döntéseket egyre inkább Moszkva hozza meg, 
és akaratát előbb-utóbb sikerül ráerőltetnie Minszkre. Jól mutatja ezt a lidai légibázis 
esete: a költséges és nem is mindig gördülékeny együttműködés helyett Oroszország 
saját légierejét telepíti Belaruszba. Másképp fogalmazva: bár Belarusz vesztfáliai szu-
verenitásának vonatkozó elemeit de jure az Államszövetséghez delegálták – ami a kor-
mányközi jelleg miatt nem is jelentette ténylegesen a róluk való lemondást –, de facto 
ez a szuverenitás sérül, hiszen a védelempolitikai döntések már nem közösen, hanem 
Oroszországban születnek. Habár Belarusz formálisan meg tudja akadályozni a kato-
nai együttműködés további mélyülését és így Oroszország dominanciájának erősödé-
sét, a gazdasági függés kétségessé teszi az ellenállás fenntarthatóságát.

A gazdasági szuverenitás

A jelenkori orosz–belorusz gazdasági kapcsolatoknak a krasneri szuverenitáslogika 
mentén történő vizsgálatakor természetesen a legelső kérdés, amit meg kell válaszolni, 
hogy vajon a gazdasági viszonyrendszer leírására használható-e egyáltalán a vesztfá-
liai szuverenitás fogalma, vagy inkább az interdependens szuverenitás fogalomkörébe 
tartozik.

Az a véleményem, hogy a nagyon sajátos történelméből és a jelenkori gazdasági be-
rendezkedéséből adódóan Belarusz gazdaságára nemcsak a magától értetődő, így kü-
lönösebb magyarázatot nem igénylő interdependens szuverenitás fogalma használható 
(ahová a jelen vizsgálat tárgyát nem képező vámunió is tartozik), de a klasszikus veszt-
fáliai szuverenitás is. Ennek magyarázata az 1991 után nagyrészt elmaradt,42 kisebb 
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részben pedig visszafordított privatizációban keresendő. Belaruszban ugyanis a mai 
napig, több mint húsz évvel a függetlenség elnyerése után is, minimális a magántulaj-
don szerepe, és a gazdaságot a nagy, állami tulajdonú üzemek dominálják, beleértve a 
stratégiai fontosságú energiaszektort is.

Ebből pedig az következik, hogy a szélesebb értelemben vett állami politikák gya-
korlásának nemcsak integráns, de egyenesen kulcsfontosságú része az állami vállala-
tok ellenőrzés alatt tartása, hiszen azok révén van lehetőség a rezsim legitimitását adó, 
kiterjedt szociális rendszer működtetésére, többek között az olcsó energiaárak és a ma-
gas foglalkoztatás révén. Ahhoz, hogy a belorusz állam jelen formájában stabil és mű-
ködőképes maradjon, elengedhetetlen az állami vállalatok feletti kontroll megőrzése.

A tanulmány alapkérdésének vonatkozásában tehát indokoltnak tűnik, hogy az álla-
mi vállalatok birtoklását és irányítását is a vesztfáliai szuverenitás részének tekintsük, 
hiszen ahhoz, hogy az állami ellenőrzésük megmaradjon, értelemszerűen ki kell belő-
lük zárni a külső aktorokat, legalábbis ami a többségi tulajdonszerzés lehetőségét illeti. 
Másképpen fogalmazva: a lukasenkói Belarusz vesztfáliai szuverenitása szempontjá-
ból kulcsfontosságú, hogy az állami vállalatok állami tulajdonban és állami ellenőrzés 
alatt maradjanak. Ennek megfelelően, a gazdaság vonatkozásában a tanulmány általá-
nos alapkérdése konkrétan úgy hangzik, hogy vajon sikerül-e Belarusznak megőriznie 
Oroszországgal szemben az állami vállalatok feletti tulajdonban manifesztálódó, veszt-
fáliai értelemben vett szuverenitását.

Az ezredfordulót megelőző évtized ilyen szempontból egyfajta kegyelmi periódus-
nak is tekinthető. A belorusz gazdasági modell fentebb ismertetett sajátosságai azzal 
jártak, hogy a belorusz államnak nem volt szüksége az esetleges privatizációból szár-
mazó bevételekre, így az autoriter rendszernek nem állt érdekében, hogy csökkentse az 
állami tulajdonnak a szovjet időszakból örökölt roppant magas arányát. Még a Gazprom 
kezdeti, 1995-ös gázáremelési kísérleteinek is sikerült ellenállnia.43 A konfliktusnak a 
vámunióról szóló megállapodás vetett véget, melynek értelmében a Gazprom orosz bel-
földi árakon szállította oda is a gázt.44 Ennek kapcsán látni kell, hogy nemcsak Belarusz 
függött az orosz gázszállításoktól, de tranzitútvonalként a Gazpromnak is szüksége 
volt Belaruszra.45

Putyin hatalomra kerülésével azonban – mint említettem – a korábban bemutatott 
gazdasági potyautas magatartásnak is fokozatosan vége szakadt. Oroszország elsősor-
ban a Belarusznak szállított kőolaj és földgáz árát szándékozott nyomásgyakorlási esz-
közként használni. Az első gázszállítási konfliktusra már 2004 februárjában sor került: 
Minszk nem volt hajlandó kifizetni a Gazprom által követelt magasabb árat, és önhatal-
múlag gázt vett ki az országon áthaladó Jamal gázvezetékből. Válaszul a Gazprom el-
zárta a gázt. Bár a felek alig egy napon belül megállapodtak, ettől kezdve rendszeressé 
váltak a Moszkva és Minszk közötti energetikai csörték.
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A Gazprom követelése egyértelmű volt: részesedést akart a Jamal vezeték belorusz 
szakaszát működtető, állami tulajdonú Beltranszgaz vállalatban, hogy csökkentse saját 
tranzitköltségeit és Minszktől való függését. A Lukasenko-rezsim viszont körömsza-
kadtáig ellenállt, hiszen tisztában volt azzal, hogy a Beltranszgaz a legfontosabb straté-
giai eszköze az Oroszországgal való alkudozásban.

Az újabb gázkonfliktusra 2006–2007 fordulóján került sor. A csak mérsékelt gázár-
emelésért cserébe a Gazprom elérte, hogy Belarusz fokozatosan átadja a Beltranszgaz 
vállalat 50%-át. Lukasenkónak nem volt választása: a magasabb gázárak drasztikusan 
rontották volna a belorusz ipar versenyképességét, ami veszélyeztette volna a rezsim 
alapját adó szociális rendszert. A megállapodás azonban csak átmeneti haladékot jelen-
tett: nagyon hasonló eszközök alkalmazásával (alacsony gázár, kiegészítve a belorusz 
adósság átstrukturálásával) 2011-ben orosz kézbe került a Beltranszgaz maradék 50%-a 
is.46 Ezzel Belarusz elvesztette az Oroszországgal szembeni legfontosabb stratégiai esz-
közét.

Ráadásul a belorusz gazdasági modell fenntarthatatlansága miatt47 a rezsim folya-
matosan újabb és újabb külső források bevonására kényszerül. Ennek egyik lehetőségét 
a privatizáció jelenti. Bár a rendszer továbbra sem kíván gyors vagy kiterjedt privatizá-
ciót végrehajtani,48 a jól működő belorusz vállalatok iránt növekszik a külföldi, döntően 
orosz tőke érdeklődése. Nemrégiben célkeresztbe került például a világ egyik legna-
gyobb káliumtermelő vállalata, a Belaruszkali, melyet Szulejman Kerimov orosz oli-
garcha kíván megszerezni, azonban Lukasenko mereven elzárkózik a cég eladásától.49 
Szó van arról is, hogy Moszkva szeretné Roszbelavto néven közös vállalatba integrálni 
a Minszki Autógyárat (MAZ) és az orosz KAMAZ-t. És egy sor hasonló megkeresés 
jelzi az új trendet.

Összességében az látható, hogy a belorusz vezetés lassan a vesztfáliai értelemben 
véve is veszít gazdasági szuverenitásából. Ennek első példája volt a Beltranszgaz vál-
lalat fokozatos, öt év alatt bekövetkezett elvesztése. Figyelembe véve, hogy az orosz 
gazdasági támogatás továbbra is szükséges a Lukasenko-rendszer stabilitásához, felté-
telezhető, hogy e támogatásért cserébe Moszkva nemcsak politikai-katonai engedmé-
nyeket kér majd, de a nyereséges, illetve stratégiai fontosságú belorusz vállalatokban is 
tulajdonszerzésre törekszik majd.

Következtetések

A fentiek alapján a tanulmány elején feltett kutatási kérdésekre a következő válaszok 
adhatók.

A függetlenség óta eltelt két évtizedben Belarusz, bár az államiság alapjait tekintve 
megőrizte a vesztfáliai értelemben vett szuverenitását, az azonban mára mind katonai, 
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mind gazdasági téren jelentősen csorbult, és e folyamat várhatóan a következő években 
is folytatódik.

Az Orosz–Belorusz Államszövetség – az eredeti belorusz szándékok ellenére – nem 
fejlődött szupranacionális entitássá, hanem megmaradt szigorúan kormányközi alapon 
működő szervezetnek. Ennek fő oka az, hogy Vlagyimir Putyin hatalomra kerülésével 
megváltozott a finalité politique-ja: a tervezett, Minszk számára igen előnyös konfödera-
tív struktúra helyére a két ország integrációja, lényegében Belarusz Oroszországba tör-
ténő beolvasztása lépett – ami a belorusz vezetés számára már elfogadhatatlan volt. Így 
az államszövetségnek az integrációkénti mélyülése megrekedt kormányközi szinten, és 
Belarusz formálisan meg tudta őrizni a vesztfáliai értelemben vett teljes szuverenitását.

A katonai biztonság kérdésének vizsgálata azonban megmutatja, hogy valójában ez 
a szuverenitás korántsem teljes, és egyáltalán nem csak meghívásos, tehát önként vál-
lalt módon csökken. A kétezres évek közepéig Belarusz sikeresen folytatta azt a straté-
giát, hogy katonai védelmének egyre nagyobb részét ruházta át Oroszországra, anélkül 
azonban, hogy saját szuverenitását csorbítani engedte volna. Mivel a kétoldalú katonai 
együttműködés az Államszövetség kereteiben zajlik, formálisan Minszknek máig meg-
maradt a vétójoga.

Oroszország azonban katonai téren is egyre határozottabb engedményeket kér cseré-
be azért, hogy továbbra is biztosítja a Lukasenko-rezsim fennmaradásához szükséges 
gazdasági és pénzügyi támogatást. Mára a katonai biztonság területén is az látszik, 
hogy csökkenőben van Belarusz vesztfáliai értelemben vett szuverenitása. Az egyéb-
ként is súlyos finanszírozási problémákkal küzdő belorusz fegyveres erők lényegében 
teljes függésbe kerültek Oroszországtól, és a védelempolitikai döntések is egyre inkább 
Moszkvában születnek. Jól mutatja az alárendelődés valós mértékét a lidai orosz légi-
támaszpont terve: ahelyett, hogy együttműködne a katonailag egyre kevésbé hatékony 
belorusz partnerrel, Oroszország egyszerűen saját csapatait telepíti Belaruszba.

A gazdasági szuverenitás vesztfáliai aspektusainak vizsgálata ennél is sötétebb képet 
mutat. A kulcsfontosságú állami vállalatok fokozatos orosz átvétele ugyanis alapvetően 
a Lukasenko-rezsim akarata ellenére történik, erre Minszket Moszkvának kényszerí-
tenie kell. A folyamatot a maga teljességében érzékelteti a Beltranszgaz vállalat esete. 
Ezen a területen tehát Belarusz szuverenitása egyáltalán nem önként, meghívásos ala-
pon csökken, hanem – a krasneri fogalomrendszerben – külső beavatkozás hatására.

Ráadásul nem látszik, hogy ezek a folyamatok akár csak lassulnának is, vagy esetleg 
a visszájukra fordulnának. A Lukasenko-rendszer belső legitimációjának alapját jelen-
tő szociális biztonság fenntartásához elengedhetetlen Oroszország folyamatos külső 
gazdasági támogatása. Ezért cserébe Belarusz kénytelen egyre komolyabb engedmé-
nyeket tenni Oroszországnak, mind politikai, mind katonai, mind gazdasági téren, fo-
kozatosan saját szuverenitásának feladására kényszerülve.
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Résumé

Belarus–Russia Relations and the Problem of Sovereignty

The article analyses contemporary Belarus–Russia relations according to the sovereignty 
theory of Stephen J. Krasner, outlined in his book Sovereignty. Organized Hypocrisy 
(1999). The article focuses on the Westphalian aspect of sovereignty, e.g. the ability of a 
state to exclude unwelcome outside actors from its domestic functioning. Based on this 
concept, three aspects of the sovereignty of Belarus are examined: statehood, military, 
and economic sovereignty.

In terms of statehood, even though the Russia–Belarus Union State originally started 
as an initiative that would have lead to the integration of the two states, finally the 
project got stuck on the level of close intergovernmental cooperation. The reason was 
that the finalité politique of the integration radically changed when Vladimir Putin came 
to power in Russia: instead of a confederation of two equal states, which would have 
been very beneficial for Belarus, Putin proposed that Belarus should get integrated 
into Russia. As this would have fundamentally endangered the power of Belarusian 
President Alexander Lukashenko, Minsk refused the offer, thus the further development 
of the Union State got stopped. Hence, in terms of statehood, Belarus managed to 
preserve its Westphalian sovereignty.

However, the closer examination of military security reveals that this sovereignty is 
far from being complete. Russia–Belarus bilateral military cooperation is conducted in 
the framework of the Union State, thus Belarus formally keeps its veto right. However, in 
reality Moscow demands more and more compromises from Minsk, including military 
issues, in exchange for continuously providing the economic and financial support 
vital for the preservation of Lukashenko’s power. Hence, defence policy decisions are 
increasingly taken in Moscow, instead of getting elaborated jointly, and the sovereignty 
of Belarus is gradually decreasing.

The picture is even darker when economic sovereignty is concerned. The gradual 
Russian takeover of key state-owned companies is happening clearly against the will 
of Belarus. The case of the Beltransgaz company clearly demonstrates both this trend 
and economic dependence of Belarus on Russia.


