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Περίληψη  

Από 1-1-2015 τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, η 

οποία καθίδρυσε την ομώνυμη οικονομική οντότητα αποτελούμενη από τη Ρωσική 

Ομοσπονδία, το Καζακστάν και τη Λευκορωσία, ενώ την αμέσως επόμενη ημέρα της 

εναρκτηρίου λειτουργίας της Ένωσης εντάχθηκε, επισήμως, σε αυτή η Αρμενία, και 

λίγους μήνες αργότερα, ακολούθησε το Κυργιστάν (6-8-2015). Καταρχήν πρόκειται 

για έναν διακρατικό οικονομικό οργανισμό με διεθνή νομική προσωπικότητα, 

πρωτογενές και δευτερογενές δίκαιο και με οικονομικές (Τελωνειακή Ένωση και 

Κοινός Οικονομικός Χώρος) και θεσμικές δομές (Ευρασιατική Οικονομική 

Επιτροπή), που αποτελούν ένα σημαντικό καταστατικό υπόβαθρο για τη μετέπειτα 

εξέλιξή του σε μία υπερεθνική οικονομική ένωση, εντός της οποίας η Ρωσία 

καταλαμβάνει έναν κυρίαρχο οικονομικό ρόλο. Το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα 

κράτη αποτελούν τους σταθερούς συνοδοιπόρους της Μόσχας στη μετά-σοβιετική 

περίοδο, σε διεθνή σχήματα, όπως ο αμυντικός Οργανισμός Συλλογικής Ασφάλειας 

και ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης, στον οποίο συμμετέχει η Κίνα, 

δεικνύουν ότι οι προοπτικές εμβάθυνσης της οικονομικής ολοκλήρωσης των κρατών 

εμπλαισιώνουν ενδεχομένως και αδήλως τη σύγχρονη υψηλή στρατηγική του 

Κρεμλίνου για την αποκατάσταση της ρωσικής επιρροής και ισχύος στη 

διαπεριφέρεια της Ευρασίας. Η παρούσα εργασία θα ερευνήσει την πιθανότητα αυτή, 

εξετάζοντας τη λειτουργικότητα της νέας Ένωσης ως φορέα οικονομικής 

ολοκλήρωσης και, συγχρόνως, ως μέσου εγκοίτωσης της ρωσικής υψηλής 

στρατηγικής. 



The Eurasian Economic Union: 

An entity for the regional economic integration of Eurasia or 

an instrument of Russian grand strategy? 

 

Keywords: Treaty on the Eurasian Economic Union, Customs Union, Common 

Economic Space, Economic Integration, Russian Power, Grand Strategy. 

 

Abstract 

The Treaty on the Eurasian Economic Union entered into force on January1, 2015 

founding the homonymous economic entity, which is currently consisted by the 

Russian Federation, Kazakhstan, Belarus, Armenia and Kyrgyzstan. The Eurasian 

Economic Union is an intergovernmental organization with international legal 

personality, primary and secondary law as well as economic structures (Customs 

Union and Common Economic Space) and institutional bodies (Eurasian Economic 

Commission), which compound a crucial constitutional ground for a future 

supranational authority. Russia is the preponderant economic power in the Union and 

alongside its stable supremacy over the post-soviet linkages; it has secured a 

permanent framework of allies in the military sector via the Collective Security Treaty 

Organization and in the security sector via the Shanghai Cooperation Organization, in 

which it is collaborating with PRC. Under these conditions, the perspectives of a 

Russian- led Eurasian economic and political coalition seem to be a potential and 

indiscernible part of the Kremlin’s grand strategy in order to restore the power of 

Russia in Eurasia. The purpose of this case study is to examine the operability of the 

new Union as a vehicle for a deeper integration in tandem with its interaction at the 

levels of Russian grand strategy.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση 

 

Tην 29 Μαΐου 2014 υπεγράφη στην πρωτεύουσα του Καζακστάν Αστάνα η Συνθήκη 

για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση – Treaty on the Eurasian Economic Union 

(TEAEU) μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Λευκορωσίας και του Καζακστάν 

και τέθηκε σε ισχύ την 1-1-2015. Την αμέσως επόμενη ημέρα της εναρκτηρίου 

λειτουργίας της Ένωσης εντάχθηκε επισήμως σε αυτή η Αρμενία, ενώ, λίγους μήνες 

αργότερα, ακολούθησε το Κυργιστάν (6-8-2015). Η TEAEU καθιδρύει την 

Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, μία περιφερειακή οικονομική οντότητα με 

διακρατικά χαρακτηριστικά αλλά και με υπερεθνικές δομές, η οποία καθίσταται ένα 

κομβικό σημείο στις διαδικασίες ολοκλήρωσης της μετά-σοβιετικής περιόδου αφού, 

για πρώτη φορά, έπειτα από τη διάλυση της ΕΣΣΔ, η σύγχρονη Ρωσία κατορθώνει να 

ηγηθεί ενός θεσμικού σχήματος που διαλαμβάνει προοπτικές υπερεθνικής ενοποίησης 

με τους εναπομείναντες «πιστούς εκ των πρώην συντρόφων της». Η νέα αυτή 

οντότητα προκαλεί αναπόφευκτα ένα πολύτιμο πλήθος ερμηνειών και αναλύσεων 

σχετικά με τη σκοπιμότητα του όλου εγχειρήματος συναρτήσει των οικονομικών 

δυνατοτήτων των κρατών – μελών, των διαστάσεων που προσλαμβάνει η εμβάθυνση 

της συνεργασίας τους καθώς και των ηγεμονικών προσδοκιών του Κρεμλίνου. Αυτές 

τις πτυχές του ευρασιατικού προγράμματος ολοκλήρωσης θα επιχειρήσει να φωτίσει 

η παρούσα εργασία ξεκινώντας ωστόσο από την απαρχή των σημερινών εξελίξεων, η 

οποία εντοπίζεται στην επαύριο της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης.  

Το 1991 επιχειρήθηκε, σε πρώτο στάδιο, η ανάσχεση της σοβιετικής διάλυσης με τη 

δημιουργία της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών – Commonwealth of 

Independent States (CIS), έναν διακυβερνητικό οργανισμό, ο οποίος διαδέχθηκε την 

ΕΣΣΔ στα πεδία της πολιτικής συνεργασίας και του εμπορίου μεταξύ των τ. 

σοβιετικών δημοκρατιών (Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία, Αρμενία, 

Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Κυργιστάν, Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν και 

Τουρκμενιστάν) με το Τουρκμενιστάν και την Ουκρανία να μην επικυρώνουν τον 

καταστατικό χάρτη και να συμμετέχουν ως ανεπίσημο και de facto μέλος αντίστοιχα 

και τις Βαλτικές χώρες να διαρρηγνύουν δια παντός τους δεσμούς τους με το 
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σοβιετικό παρελθόν και τη ρωσική κηδεμονία. Η στρατιωτική εμπλαισίωση της CIS 

ήρθε έναν χρόνο αργότερα με την Συνθήκη Συλλογικής Ασφάλειας – Collective 

Security Treaty (CST), στην οποία δεν συμμετείχαν, εξαρχής, η Ουκρανία, η 

Μολδαβία και το Τουρκμενιστάν, ενώ, το 1994, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία και 

Ουζμπεκιστάν συνυπέγραψαν τη Συνθήκη, για να αποχωρήσουν ωστόσο το 1999.  

Παράλληλα με την έναρξη του CIS λήφθηκε από πλευράς Τουρκμενιστάν, 

Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Κυργιστάν και Τατζικιστάν η πρωτοβουλία για τη 

δημιουργία ενός κεντροασιατικού διακρατικού οργανισμού, στον οποίο θα προωθείτο 

η οικονομική συνεργασία και η σταδιακή εμβάθυνση στην οικονομική ολοκλήρωση 

μεταξύ των «νεαρών Δημοκρατιών». Οι προτάσεις για τον νέο αυτό οργανισμό 

έφεραν την ονομασία Συνομοσπονδία Κεντροασιατικών Κρατών – Central Asia 

Confederation (CAC), ο οποίος ωστόσο δεν τελεσφόρησε εξαιτίας του ανταγωνισμού 

μεταξύ των δύο πιο ισχυρών κρατών για τη θεσμική πρωτοκαθεδρία, του Καζακστάν 

και του Ουζμπεκιστάν, καθώς και λόγω της ισχυροποίησης του Τουρκμενιστάν έπειτα 

από την εύρεση βεβαιωμένων αποθεμάτων υδρογονανθράκων στο υπέδαφός του 

αλλά και του εμφυλίου πολέμου, που ξέσπασε στο Τατζικιστάν το 1992 

(Meshceryakov, 2014a). 

Το  1994, κατά την επίσημη επίσκεψη του προέδρου του Καζακστάν, Ν. Nazarbayev, 

στη Μόσχα, ανακοινώνεται από τον ίδιο, για πρώτη φορά, η πρόταση για τη 

δημιουργία της Ευρασιατικής Ένωσης, σε λόγο που εκφώνησε, ενώπιον της 

ακαδημαϊκής κοινότητας στο κρατικό πανεπιστήμιο Lomonosov. Έναν χρόνο 

αργότερα (1995), ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας B. Yeltsin και ο υπουργός 

Εξωτερικών A. Kozyrev έθεσαν το πρώτο θεμέλιο προς την υλοποίηση της πρότασης 

του Nazarbayev με τη συμφωνία για την Τελωνειακή Ένωση – Treaty on the Customs 

Union μεταξύ της Ρωσίας, του Καζακστάν και της Λευκορωσίας. Kατά την ίδια 

περίοδο, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν και Κυργιστάν ανανέωσαν τις προσπάθειες τους 

για τη θεσμοποίηση της κεντροασιατικής ολοκλήρωσης με τη δημιουργία της 

Κεντρικής Ασιατικής Ένωσης – Central Asian Union (CAU). Η CAU βασίστηκε σε 

ένα – ανώτατο – διακρατικό συμβούλιο και απέκτησε υποτυπώδεις υπερεθνικές δομές 

όπως την Εκτελεστική Επιτροπή και την Ασιατική Τράπεζα Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης και, από το 1996, έναν κοινό στρατιωτικό μηχανισμό για ειρηνευτικούς 

σκοπούς, το τάγμα ‘’CentrAzbat’’, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, το οποίο ατόνησε στην 
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πορεία και διαλύθηκε το 2000. Ωστόσο, η πορεία της CAU συνεχίστηκε με την 

παρουσία της Ρωσίας από το 1996, οπότε και η εξωτερική πολιτική της Μόσχας 

επιλέγει την εστίαση στην Κεντρική Ασία υπό την διορατική καθοδήγηση του Y. 

Primakov και υπό το καθεστώς του παρατηρητή στον συγκεκριμένο οργανισμό. 

Η περίοδος της υπουργίας και πρωθυπουργίας Primakov (1996-1999) υπήρξε 

εξαιρετικά κρίσιμη για την εμπέδωση της ευρασιατικής ολοκλήρωσης, αφού 

σημειώθηκαν δύο καθοριστικές εξελίξεις, που εμβάθυναν τη συνεργασία των τριών 

εταίρων της Τελωνειακής Ένωσης (CU), εντάσσοντας σε αυτή το Κυργιστάν, με τη 

Συνθήκη για την Εμβάθυνση της Οικονομικής και Ανθρωπιστικής Συνεργασίας 

(1996), καθώς και το Τατζικιστάν, το 1999, μέσω της Συνθήκης για την Τελωνειακή 

Ένωση και τον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο – Treaty on the Customs Union and the 

Single Economic Space (TCU & SES). Η Συνθήκη του 1999 αποτέλεσε το κύριο 

θεσμικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν όλα τα επόμενα βήματα 

ολοκλήρωσης έως σήμερα. Εν τω μεταξύ, το 1998, συνέτρεξε μια νέα περίοδος για 

την ενδυνάμωση των πρωτοβουλιών της κεντροασιατικής ολοκλήρωσης με την 

εισδοχή του Τατζικιστάν στην CAU να σηματοδοτεί τη μετεξέλιξή της στην Κεντρική 

Ασιατική Οικονομική Κοινότητα – Central Asian Economic Community  (CAEC), η 

οποία το 2001 εμβαθύνεται έτι περαιτέρω, προσλαμβάνοντας ευρύτερο πεδίο 

πολιτικών, όπως η ασφάλεια, η πολιτική συνεργασία και τα περιβαλλοντικά 

ζητήματα, μετονομαζόμενη σε Οργανισμό για τη Συνεργασία στην Κεντρική Ασία – 

Central Asian Cooperation Organization (CACO). Εντούτοις, ο CACO αποδείχθηκε 

ένας ασθενής για την επίτευξη των σκοπών του οργανισμός καθότι, το Καζακστάν 

συνέχιζε να βρίσκεται σε ισχυρή αντιπαράθεση με το Ουζμπεκιστάν για τον ηγετικό 

ρόλο στα κεντροασιατικά ζητήματα, ενώ το Κυργιστάν και το Τατζικιστάν 

αντιμετώπιζαν σημαντικές οικονομικές δυσχέρειες και επεδίωκαν την προσέγγιση 

των πιο ισχυρών κρατών της περιοχής όπως η Ρωσία και η Κίνα, με αποτέλεσμα να 

είναι συνεχώς και πιο εξαρτώμενα από αυτές (Meshceryakov, 2014b). Συν τοις 

άλλοις, ο αυταρχικός τρόπος κυβέρνησης και στις τέσσερις δημοκρατίες αλλά κυρίως 

στο Ουζμπεκιστάν και στο Τατζικιστάν επιδείνωναν τις όποιες διαπραγματευτικές 

προσπάθειες και μεγέθυναν το τέλμα της ομαλής λειτουργίας του οργανισμού 

(Meshceryakov, 2014a). 
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Το αδιέξοδο στις διαδικασίες αυτές ξεπεράσθηκε, ουσιαστικά, έπειτα από την 

προσχώρηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον CACO, το 2004. Η Ρωσία έγινε πλήρες 

μέλος τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ενώ, συγχρόνως, κατηύθηνε το εγχείρημα της 

μετά-σοβιετικής οικονομικής ολοκλήρωσης μέσω της CU και του SES που οδήγησαν 

στο πρωτόλειο επίπεδο της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (EAEU), στην 

Ευρασιατική Οικονομική Κοινότητα – Eurasian Economic Community (EurAsEC). 

Στις 10 Οκτωβρίου του 2000, Ρωσική Ομοσπονδία, Καζακστάν, Κυργιστάν, 

Τατζικιστάν αλλά και η, ευρωπαϊκή γεωγραφικά, Λευκορωσία καθίδρυσαν την 

EurAsEC, μέσω της οποίας συστήθηκε μία σταθερή θεσμική δομή. H EurAsEC 

κατέστη ένα εμφανές δείγμα της ρωσικής πρωτοκαθεδρίας στον μετά-σοβιετικό 

γεωγραφικό χώρο, εφόσον, το 2005, απορρόφησε τελικά τον CACO ενσωματώνοντας 

και αναγάγοντας τις κεντροασιατικές προσπάθειες ολοκλήρωσης στο ευρύτερο 

πλαίσιο του ευρασιατικού προσανατολισμού, που προήχθη από τον νέο πρόεδρο της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας V. Putin. Ο Putin αντιμετώπισε αποφασιστικά την ενωσιακή 

κόπωση της προηγούμενης δεκαετίας, αποσυνδέοντας τους πρόθυμους 

συνοδοιπόρους του Κρεμλίνου από τα υπόλοιπα κράτη της CIS και έδωσε νέα πνοή 

και στόχευση για την εναρμόνιση της συνεργασίας μεταξύ των πρώην Σοβιετικών 

Δημοκρατιών καθιστώντας τη σύγχρονη Ρωσία «Ευρασιατική» και όχι – μόνον – 

‘’Ευρωπαϊκή’’ όπως άλλοτε (Meshceryakov, 2014b). Στα χρόνια που ακολούθησαν, 

ειδικότερα από το 2006 και μετά, επανενεργοποιήθηκαν και εμπλουτίστηκαν οι 

Συνθήκες για την CU και τον CES
1
 και δημιουργήθηκε η Ευρασιατική Οικονομική 

Επιτροπή (2011), ενώ συντελέστηκαν δύο επάλληλες διαδικασίες σύγκλισης των 

εθνικών οικονομιών, με τη Ρωσία, το Καζακστάν και τη Λευκορωσία να 

προπορεύονται και να βρίσκονται στον πυρήνα της ολοκλήρωσης και την Αρμενία, το 

Κυργιστάν και το Τατζικιστάν να έπονται σε μία ιδιότυπη συνθήκη 

επαναπεριφερειοποίησης της ρωσικής επιρροής. 

Ουσιαστικά, μέσω της EurAsEC, η Ρωσία είχε τη δυνατότητα, να διακρίνει ξεκάθαρα 

τους «πιστούς» της συμμάχους, σε συνάρτηση με τη δυνητική υπεροχή της στις μετά 

– σοβιετικές γεωπολιτικές συνθήκες, όπως και με τις αντοχές λειτουργίας και 

αξιοποίησης της CIS, η οποία, όπως αναφέρθηκε, επιστρατεύτηκε για να ανακόψει 

την κατάρρευση της ΕΣΣΔ και, κυρίως, για να ενισχύσει τις συλλογικές  προοπτικές 

                                                           
1
 Ο «Κοινός» Οικονομικός Χώρος επικράτησε ως όρος έναντι του «ενιαίου» επανορίζοντας τον SES 

ως CES. 
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ασφάλειας μέσω της CST και της αφομοίωσής της στο μελλοντικό πλαίσιο ανάπτυξης 

της Ευρασιατικής Ένωσης. Καζακστάν, Κυργιστάν και Τατζικιστάν από την 

Κεντρική Ασία, Λευκορωσία από την Ευρώπη και Αρμενία από τον ευρύτερο 

ευρωπαϊκό χώρο
2
 είναι οι βασικοί εταίροι της Ρωσίας στην ΕAEU και στον – 

σημερινό – CSTO
3
, με τους τρείς πρώτους να είναι, επίσης, συνοδοιπόροι της στο 

Σύμφωνο της Σαγκάης – Shanghai Cooperation Organization (SCO), όπου η Ρωσία 

ενώνει τις δυνάμεις στον τομέα της ασφάλειας και του εμπορίου με την Κίνα. 

Εύλογα, γίνεται αντιληπτό ότι, τόσο η σημασία, όσο και η ταυτοδοσία της EAEU, 

εμπεριέχει και εγκιβωτίζει πολλαπλές διαστάσεις σύγκλισης και εναρμόνισης 

οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων, που εφάπτονται των ρωσικών 

στρατηγικών προσδοκιών με βάση την ιστορική ηγεμονική παράδοση του ρωσικού 

κράτους. Τόσο στην περίοδο της αυτοκρατορικής Ρωσίας, όσο και στη σοβιετική 

περίοδο, η κρατική αυτή οντότητα δεν έπαψε ποτέ να επιδιώκει την ισχυροποίησή της 

διά της επέκτασης της επιρροής της στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. Σύμφωνα με 

τον H. Morgenthau (1947, σσ. 14-15, 61-62) ‘’οι εθνικοί στόχοι των μεγάλων 

δυνάμεων επιβίωσαν όλων των αλλαγών και διασφάλισαν τη συνέχεια στην εξωτερική 

πολιτική τους με κριτήρια τη γεωγραφία, τον εθνικό χαρακτήρα, τη στρατηγική 

παράδοση και την γενικότερη κατανομή ισχύος’’ στο διεθνές σύστημα της εποχής 

τους. Ο Θουκυδίδειος ορισμός της ‘’ηγεμονικής δύναμης επί ενός συστήματος που 

μετατρέπεται στην «Αρχή» αυτού όταν η συναίνεση εκλείψει’’ (Lebow, 2013, σσ. 59-

76) αποδίδει το ενδιάμεσο και ανάστροφο στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η 

σύγχρονη Ρωσία, αφού εμφανίζεται τόσο ως εξασθενημένη «Αρχή» με τις δυναμικές 

παρεμβάσεις σε Γεωργία (2008) και Κριμαία (2014), όσο και ως ηγεμονική οντότητα 

επί των πιστών συμμάχων της, που την ακολουθούν στη νέα ευρασιατική αφήγηση, 

ήτοι στο ευρασιατικό πρόγραμμα ολοκλήρωσης.  

Η ονοματοδοσία του εγχειρήματος δεικνύει μία λανθάνουσα τάση για μια νέα 

ηγεμονική προσέγγιση, καθότι ο συγκεκριμένος γεωγραφικός χώρος της νέας Ένωσης 

έχει χαρακτηρισθεί από τον H. Mackinder (1904) ως ‘’ο γεωγραφικός άξονας της 

ιστορίας, ο οποίος μπορεί υπό προϋποθέσεις να σχηματίσει μία παγκόσμια 

                                                           
2
 Η Αρμενία αν και περιλαμβάνεται γεωγραφικά στην Βόρεια Μέση Ανατολή, στην υποκαυκάσια 

περιοχή, λογίζεται ως χώρα του ευρύτερου ευρωπαϊκού γεωγραφικού χώρου, εφόσον μετέχει στην 

διαδικασία συνεργασίας της ΕΕ με τις χώρες της ‘’Eastern Partnership (2009)’’. Βλ. 

http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm.  
3
 Η CST μετεξελίχθηκε το 2002 στον CSTO. 

http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm
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αυτοκρατορία’’. Ωστόσο η διαδικασία εκπλήρωσης του εγχειρήματος, καθώς και η 

αφήγηση καθαυτή, διέρχεται μέσω των θεωριών της περιφερειακής οικονομικής 

ολοκλήρωσης, του λειτουργισμού και του φιλελευθερισμού, αποκρύπτοντας, 

πιθανώς, την υψηλή στρατηγική του Κρεμλίνου για την επαναφορά της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας σε μια αναγεννημένη υπερδύναμη του σύγχρονου διεθνούς 

συστήματος, μέσω της δημιουργίας ενός διεθνούς θεσμικού υποσυστήματος, με 

ευνοϊκή προς το αυτό σύστημα ιδεολογία, καθιστάμενο ελκυστικό προς άλλα κράτη 

και προς του υποψήφιους συμμετέχοντες. Κατά τον Χ. Παπασωτηρίου (2011, σ. 15), 

‘’από την σκοπιά των μεγάλων δυνάμεων η προώθηση διεθνών θεσμών και ιδεολογιών 

ευνοϊκών για την εμπέδωση της επιρροής και της ισχύος τους αποτελεί συνήθως 

κεντρικό στοιχείο της μακροσκοπικής υψηλής τους στρατηγικής’’. 

Η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει να ερμηνεύσει τη φύση του εγχειρήματος της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης μέσω της βασικής υπόθεσης, σχετικά με το εάν 

αποτελεί μία οντότητα για την περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση των πρώην 

σοβιετικών Δημοκρατιών ή αν καθίσταται ένα μέσο εγκοίτωσης ρωσικών 

στρατηγικών στόχων για την εκπλήρωση της υψηλής στρατηγικής του Κρεμλίνου. 

Προκειμένου να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αυτό θα πραγματοποιηθεί η ακόλουθη 

ανάλυση σε τρία στάδια: 

Κατά πρώτον, θα εξετασθεί η θεωρητική εμπλαισίωση της Ένωσης, ώστε να 

υποστηριχθεί η θεωρητική βάση της υπόθεσης και, συγχρόνως, να δοθεί, στον βαθμό 

που οι θεωρίες επιτρέπουν, μία πρώτη απάντηση στην υπόθεση, προσφέροντας 

ακολούθως ταυτότητα στο εγχείρημα.  

Κατά δεύτερον, θα ερευνηθούν η οικονομική διάσταση και οι θεσμικές λειτουργίες 

της Ένωσης, ώστε να τεκμηριωθεί το θεωρητικό συμπέρασμα της υπόθεσης με βάση 

απτά δεδομένα και να εξακριβωθεί το εάν η Ένωση συμβάλλει στην οικονομική 

ολοκλήρωση των κρατών – μελών, είτε εάν εξυπηρετεί κυρίως τα ρωσικά εθνικά 

συμφέροντα.  

Κατά τρίτον, θα επιχειρηθεί η επαλήθευση των συμπερασμάτων των ανωτέρω 

σταδίων μέσω των ιδεατών τύπων της μακροσκοπικής υψηλής στρατηγικής, 

προκειμένου να αποκρυσταλλωθούν η ουσία και η σημασία της δημιουργίας και της 
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λειτουργίας της Ένωσης, συναρτήσει της αλληλεπίδρασής της Ρωσίας με τις 

οικονομικές και πολιτικές συνθήκες της διαπεριφέρειας της Ευρασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Θεωρητική Εμπλαισίωση: 

«Μεταξύ περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης και 

υψηλής στρατηγικής» 

 

Οι θεωρητικές βάσεις της EAEU εντοπίζονται τόσο στον καταστατικό χάρτη της 

TEAEU, όσο και στο επίσημο κείμενο πολιτικής του V. Putin, ο οποίος 

δημοσιοποίησε τις σκέψεις, τον σχεδιασμό και τις προσδοκίες του, σε σχέση με τη 

νέα οντότητα, τον Οκτώβριο του 2011, στη ρωσική εφημερίδα Izvestia. Μελετώντας 

τα δύο αυτά κείμενα, συναρτήσει των θεωριών της οικονομικής ολοκλήρωσης και 

των Διεθνών Σχέσεων, γίνεται αντιληπτό πως η αφήγηση της Ένωσης είναι διττή και 

διφυής, κινούμενη μεταξύ μιας στοχοθεσίας που προάγει αφενός μεν, την 

περιφερειακή οικονομική συνεργασία και ολοκλήρωση και, αφετέρου, την 

αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων στον 21
ο
 αιώνα, γεγονός που τη συνδέει και 

την αναγάγει εκ προοιμίου σε ένα κύριο μέσο εγκοίτωσης της σύγχρονης ρωσικής 

υψηλής στρατηγικής. 

Στο προοίμιο της TEAEU αναφέρεται πως η Ένωση έχει ως στόχο την προστασία 

των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, τον συντονισμό και την πρόοδο των 

εθνικών οικονομιών των κρατών μελών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς 

τους, εντός της παγκόσμιας οικονομίας, την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, τη 

συνεργασία με τρίτα μέρη, όπως άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς στα πλαίσια 

του διεθνούς δικαίου, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και του Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών, ενώ στο άρθρο 1, της Συνθήκης ορίζεται ρητά ότι: ‘’η Ευρασιατική 

Οικονομική Ένωση ιδρύεται ώστε να διασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, 

υπηρεσιών, κεφαλαίου και εργατικού δυναμικού καθώς και συντονισμένη ή κοινή 

πολιτική στα οικονομικά πεδία της Συνθήκης, προκειμένου η Ένωση να καταστεί ένας 

διεθνής οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης με διεθνή νομική 

προσωπικότητα’’. Επίσης, στο δεύτερο και στο τρίτο μέρος της Συνθήκης θεσπίζεται 

το λειτουργικό πλαίσιο και ορίζονται οι διατάξεις για την Τελωνειακή Ένωση (CU) 
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και τον Κοινό Οικονομικό Χώρο (CES), καθιδρύοντας ένα θεσμικό και οργανικό 

υπόβαθρο εμβάθυνσης της ολοκλήρωσης μεταξύ των κρατών – μελών.  

Η πρώτη διάσταση της αφήγησης της Ένωσης εμπίπτει στις θεωρίες της 

περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης και εμπερικλείει στις ιδρυτικές διακηρύξεις 

της την περαιτέρω εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας καθ’ ομοίωση του 

κυρίαρχου θεωρητικού ρεύματος του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού πεδίου, ήτοι του 

Λειτουργισμού.  Πιο συγκεκριμένα, κατά την επαύριον του Β’ΠΠ, ο D. Mitrany 

(1944) υπήρξε ο πρωτοπόρος και βασικός εισηγητής της θεωρίας του Λειτουργισμού, 

σύμφωνα με τον οποίο η σταδιακή συνεργασία των κρατών σε έναν ορισμένο τομέα 

και δη στον οικονομικό θα οδηγούσε σε στενότερη συνεργασία, σε περισσότερους 

τομείς πολιτικής, διασφαλίζοντας μελλοντικά την ειρήνη και τη σταθερότητα μεταξύ 

των κρατών. Μεταξύ ’60 και ’70, ως συνέχεια της θεωρίας αυτής και ως λειτουργική 

προέκταση κατέστη η θεωρία της περιφερειοποίησης, κατά την οποία, σύμφωνα με 

τον J. S. Nye (1968), τα κράτη μιας περιφέρειας συνεργάζονται σε τομείς κοινού 

ενδιαφέροντος, προωθώντας τελικά την ολοκλήρωση επί της αυτής περιφέρειάς τους. 

Τη θεωρία της περιφερειοποίησης αναζωογόνησε στη δεκαετία του 1990 ο A. Hurrell 

(1995b) και άλλοι διεθνολόγοι, υποστηρίζοντας ότι το τέλος του Ψυχρού Πολέμου 

αποτέλεσε το έδαφος για την επαναπεριφερειοποίηση της παγκόσμιας πολιτικής, την 

οποία ο P. Katzenstein (1996), προσδιόρισε ως ‘’παγκοσμιοποίηση μέσα από 

διαφορετικές διαδικασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης’’.  

Η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση ερμηνεύεται, καταρχήν θεωρητικά, από τις 

ανωτέρω θέσεις, αφού πρόκειται για τη διακρατική και σε πρωτογενές δίκαιο 

βασιζόμενη συνεργασία της Ρωσίας, της Λευκορωσίας και του Καζακστάν, καθώς 

και για την προοδευτική ενσωμάτωση σε αυτή γειτνιαζόντων κρατών – πρώην 

«αδελφών σοβιετικών Δημοκρατιών», της Αρμενίας και του Κυργιστάν, συγχρόνως 

με την εξελικτική διάνοιξη ευρύτερων οικονομικών πεδίων συνεργασίας, στα πλαίσια 

ενός οργανισμού με διεθνή νομική προσωπικότητα, που προορίζεται για την 

περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση στην ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας. Αυτό 

είναι και το βασικό στάδιο για την έναρξη της διαδικασίας της εκχείλισης (‘’spill 

over’’) σε βαθύτερα πλαίσια συνεργασίας καθώς και της συσσωμάτωσης των εθνικών 

αρχών και θεσμών των κρατών στους διακρατικούς και υπερεθνικούς θεσμούς της 

Ένωσης (TEAEU, αρ. 8-19). Επιπλέον, πέραν της θεσμικής διάστασης, θα πρέπει να 
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σημειωθεί ότι η οικονομική ολοκλήρωση των κρατών – μελών επεκτείνεται δια της 

Συνθήκης στους τομείς της εσωτερικής αγοράς (αρ. 28), της διεθνούς εμπορικής 

πολιτικής (Μέρος 2, Ενότητα 9), της κοινής μακροοικονομικής πολιτικής (Μέρος 3, 

Ενότητα 13), της κοινής νομισματικής πολιτικής (αρ. 64), στην πολιτική 

ανταγωνισμού (Μέρος 3, Ενότητα 15) καθώς και στην κοινή πολιτική στον τομέα της 

ενέργειας (Μέρος 3, Ενότητα 20), προδιαγράφοντας επί της αρχής τα όρια της 

εμβάθυνσης της ολοκλήρωσης και τη διαρκή αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ 

των δημοσίων πολιτικών και των εθνικών θεσμών των συμμετεχόντων.  

Ουσιαστικά, αυτό είναι το σημείο όπου εφάπτονται με την Ένωση οι θεωρητικές 

βάσεις του E. Haas ([1964] 2008) και του Β. Rosamond (2000), οι οποίοι προκρίνουν 

τον Νεολειτουργισμό ως θεωρία και ως διαδικασία σταθεροποίησης της διεθνούς και 

περιφερειακής ολοκλήρωσης, κατά την οποία οι πρωτογενείς εκροές της λειτουργικής 

συνεργασίας προσλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες και επανεξάγονται στο 

διεθνές πλαίσιο συνεργασίας, ώστε να ανατροφοδοτήσουν ένα νέο και αμφίδρομο 

«λειτουργικό κύκλωμα», μέσω του οποίου δημιουργούνται νέοι τομείς συνεργασίας 

που τελούν σε αλληλεπίδραση με τις ανά κράτος πολιτειακές, θεσμικές και πολιτικές 

δομές.  

Η δεύτερη διάσταση της αφήγησης της Ένωσης είναι εμφανώς διαποτισμένη από το 

ένα εκ των δύο κυρίαρχων ρευμάτων των Διεθνών Σχέσεων, τον Φιλελευθερισμό. 

Στο πολιτικό κείμενο του V. Putin (2011), δημοσιευμένο ως άρθρο στην εφημερίδα 

Izvestia, υπό τον τίτλο ‘’A new integration project for Eurasia: The future in the 

making’’, ο Ρώσος πρόεδρος, κατ’ ουσίαν, συνέγραψε ένα μανιφέστο για την 

Ευρασιατική Ένωση (Eurasian Union – EAU), το οποίο διέπεται από μία έκδηλη 

τάση αφομοίωσης του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος και από την καταφανή 

στήριξή του προς αυτό, διακηρύσσοντας πως η νέα Ένωση δημιουργείται για να 

αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των κυρίαρχων κρατικών και οικονομικών 

οντοτήτων του πλανήτη. Ο Putin υποστήριξε ότι η Σοβιετική Ένωση ανήκει στην 

ιστορία και πως η EAU θα καταστεί μία υπερεθνική οντότητα, στην οποία μπορούν 

να ενταχθούν οι πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες αλλά και άλλες χώρες που, από 

κοινού, ως μία οντότητα, θα συνεργήσουν μαζί με την ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Κίνα και τις 

χώρες της Οικονομικής Κοινότητας Ασίας – Ειρηνικού (Asian Pacific Economic 

Community – APEC), προκειμένου να διασφαλίσουν την παγκόσμια ανάπτυξη στον 
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21
ο
 αιώνα, προστατεύοντας τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, τη Δημοκρατία και 

την απρόσκοπτη λειτουργία των αγορών προς όφελος της κοινωνικής ανάπτυξης. 

Ειδικότερα, ως προς τις σχέσεις της Ευρασιατικής Ένωσης με την ΕΕ, ο Putin εκτιμά 

πως η πρώτη θα είναι στο μέλλον ένας παγκόσμιος πόλος για την ανάπτυξη και το 

απαραίτητο συμπλήρωμα της δεύτερης πάνω στην ευρασιατική γεωγραφική μάζα σε 

μία εναρμονισμένη οικονομική ζώνη από τη Λισσαβώνα έως το Βλαδιβοστόκ.  

Το φιλελεύθερο αυτό μανιφέστο του δημιουργού της Ένωσης ευθυγραμμίζεται σε 

σημαντικό βαθμό με το διεθνές οικονομικό σύστημα και τη σύγχρονη διεθνή πολιτική 

οργάνωση προσφέροντας στο καινοφανές εγχείρημα του Κρεμλίνου μία ικανή και 

νομιμοποιητική ταυτοδοσία, προκειμένου να αρθούν οι όποιες προκαταλήψεις αλλά 

και η κριτική, σε σχέση με το ρωσικό ηγεμονικό παρελθόν, τόσο επί αυτοκρατορικής 

Ρωσίας, όσο και επί Σοβιετικής Ένωσης. Η νέα αφήγηση του Κρεμλίνου σε σχέση με 

την EAU εμφορείται από τη φιλελεύθερη αντίληψη, προκαλώντας ωστόσο 

ερωτήματα για τις επιλογές που πραγματοποιεί η Ρωσική Ομοσπονδία στις 

εξωτερικές σχέσεις της έπειτα από τις επιδείξεις ισχύος στη Γεωργία, στην Κριμαία 

και στη Συρία, όπως και συναρτήσει της νοσταλγίας προς την ΕΣΣΔ, κατά την ετήσια 

ομιλία του V. Putin ενώπιον της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης, το 2005, όπου 

υποστήριξε ότι η διάλυσή της ήταν μία από τις μεγαλύτερες γεωπολιτικές 

καταστροφές του 20
ου

 αιώνα (The President of Russia, 2005).  

Η διττή και ομότροπη αφήγηση της Ένωσης ως πυλώνα της περιφερειακής 

οικονομικής ολοκλήρωσης και ως πόλου της φιλελεύθερης παγκόσμιας οικονομικής 

διακυβέρνησης, στην πραγματικότητα, εγκοιτώνει στον πυρήνα της, που είναι η 

Ρωσική Ομοσπονδία, μία δεύτερη φύση, η οποία ταυτίζεται με την εξυπηρέτηση των 

εθνικών ρωσικών συμφερόντων και διακρίνεται μέσω της θεωρίας της Υψηλής 

Στρατηγικής. Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, σύμφωνα με τον Χ. 

Παπασωτηρίου, οι δυνάμεις που προωθούν διεθνή σχήματα και διεθνείς οργανισμούς 

προκειμένου να προσελκύσουν άλλα κράτη, εντάσσοντάς αυτά στη δική τους σφαίρα 

επιρροής, ένεκα της άντλησης γεωπολιτικού προβαδίσματος και γεωοικονομικού 

ελέγχου πέραν των συνόρων τους, είτε στην ευρύτερη περιφέρειά τους, χαράσσουν 

την υψηλή στρατηγική τους με στόχο την υπερίσχυση έναντι των αντιπάλων τους σε 

μη εμπόλεμες συνθήκες (Παπασωτηρίου, 2011).   
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Κατά τον L. Hart ([1941] 1991), η θέση του Clausewitz περί του ‘’πολέμου ως 

συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα’’, στην πραγματικότητα, μπορεί να οδηγήσει 

στην εξάντληση και κατ’ επέκταση στην κατάρρευση ενός κράτους, όταν 

ακολουθηθεί μονοδιάστατα και σε απόλυτο βαθμό. Για τον λόγο αυτό προέχει η 

σχεδίαση μιας στρατηγικής, η οποία θα επιτρέπει σε κάθε κράτος να επικρατήσει 

έναντι του αντιπάλου του σε συνθήκες ειρήνης και μέσω άλλων δυνατοτήτων του, 

αναλόγως της φύσεως του έθνους (‘’άπληστο ή συντηρητικό’’), της ‘’θεμελιώδους 

πολιτικής’’ που ακολουθεί και της θέσης που κατέχει σε ένα ευρύτερο ‘’ενοποιημένο 

ή ομοιόμορφο σύστημα κρατών ως συνάρτηση της ισορροπίας ισχύος’’. Μέσα από 

αυτές τις κύριες παραμέτρους ένα κράτος είναι σε θέση να αποτρέψει τις επεκτατικές 

τάσεις του αντιπάλου του, εξαναγκάζοντάς το δια της οικονομικής πολιτικής ή άλλων 

σχετικών πολιτικών, να συνειδητοποιήσει τις απώλειες που θα έχει από μία πολεμική 

σύγκρουση καθώς και τα οφέλη που θα μπορούσε, αντίστοιχα, να αποκομίσει από μία 

ειρηνική προσέγγιση.  

Η Ρωσία έχοντας αφομοιώσει τη λειτουργία και τις δομές του διεθνούς συστήματος 

επιδιώκει να ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες δυνάμεις στην περιφέρειά της, κυρίως την 

ΕΕ, διασκευάζοντας τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μία νέα 

υπερεθνική οντότητα σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο δημιουργείται για να 

συμπεριλάβει στις δομές της κράτη από τον ανατολικοευρωπαϊκό και κεντροασιατικό 

γεωγραφικό χώρο προκειμένου, στην πραγματικότητα, να ανακόψει τη διάχυση της 

ευρωπαϊκής και αμερικανικής επιρροής στην ευρύτερη περιοχή, ώστε να μην 

περιορισθεί περισσότερο από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε Ανατολική Ευρώπη και 

Καύκασο
4
. 

Κατ’ επέκταση μπορεί να υποστηριχθεί ότι, ο ευρασιατικός λειτουργισμός και η 

φιλελεύθερη αφήγηση του Κρεμλίνου είναι το ιδεολογικό περίβλημα και οι 

οργανωτικές προσλαμβάνουσες της ηγεσίας του, οι οποίες αξιοποιούνται προς 

εκπλήρωση της ρεαλιστικής αντίληψης της διεθνούς πολιτικής. Οι θεωρητικές βάσεις 

των κλασσικών ρεαλιστών, που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή, σε σχέση με τη θέση 

της Ρωσίας στο σημερινό μετασοβιετικό γεωπολιτικό περιβάλλον, η συνέχεια της 

εξωτερικής πολιτικής και η εκπλήρωση των διαρκών εθνικών στόχων για μια 

ηγεμονική θέση στον ευρασιατικό γεωγραφικό χώρο, διαφαίνεται πως αποτελούν τα 

                                                           
4
 Διεύρυνση ΝΑΤΟ και ΕΕ προς ανατολάς (2002 και 2004) και ευρωπαϊκή επέκταση σε Καύκασο 

(Eastern Partnership 2009), Μολδαβία, Γεωργία και Ουκρανία (2013-2014). 
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πραγματικά κίνητρα της Μόσχας, τα οποία αποκρύπτονται πίσω από το ιδανικό 

ιδεολογικό προκάλυμμα του φιλελεύθερου διακυβερνητισμού.  

Προς επίρρωσιν της θέσης αυτής έρχεται η θεώρηση των δομικών ρεαλιστών για το 

διεθνές σύστημα. Ο επιφανέστερος εξ αυτών, K. Waltz (1979), υποστήριξε ότι, το 

διεθνές σύστημα δεν διαθέτει ιεραρχική διάρθρωση, διότι ενυπάρχουν σε αυτό 

‘’όμοιοι’’ δρώντες, δηλαδή κρατικές μονάδες που καλούνται να συμμετέχουν στις 

δομές της αλληλεπίδρασης, με σκοπό να εξυπηρετήσουν και να διασφαλίσουν τα 

ιδιαίτερα συμφέροντά τους και όχι έναν συλλογικό και κοινό στόχο, όπως 

αντιστρόφως συμβαίνει με τους δρώντες του εκάστοτε εθνικού συστήματος. Το 

διεθνές σύστημα είναι ‘’άναρχο’’, εφόσον τα κράτη είναι  ‘’όμοια’’ και όχι 

διαφοροποιημένα, και ‘’χρησιμοποιούν οικονομικά μέσα, για στρατιωτικούς και 

πολιτικούς σκοπούς, όπως και στρατιωτικά μέσα, για την επίτευξη οικονομικών 

συμφερόντων’’. Η ‘’επιβίωση’’ μιας κρατικής μονάδας σε ένα άναρχο σύστημα 

διασφαλίζεται από την ‘’αρχή της αυτοβοήθειας’’, δηλαδή από την ‘’παροχή μέσων 

προστασίας από τις άλλες μονάδες’’, ενώ η  ‘’αναρχία’’ του διεθνούς συστήματος 

συνεπάγεται ‘’σχέσεις συντονισμού μεταξύ των μονάδων  ενός συστήματος’’, οι οποίες 

καθορίζονται από ‘’πρότυπα συμπεριφοράς’’ και λειτουργίας εκ μέρους των 

‘’μεγάλων κρατών’’, που τα υπόλοιπα κράτη καλούνται να εμπεδώσουν στα πλαίσια 

της ‘’αρχής της αυτοβοήθειας’’. Συνεπώς, η συμμετοχή των κρατών στη σύγχρονη 

διεθνή πολιτική και στις διαδικασίες αλληλεξάρτησης δεν είναι τίποτε περισσότερο 

από την εφαρμογή της ‘’αρχής της αυτοβοήθειας’’ σε έναν «άναρχο κόσμο», του 

οποίου οι δομές και τα όρια δράσης ορίζονται από τις ‘’μεγάλες δυνάμεις’’, χωρίς 

ωστόσο να υπάρχει μία ευδιάκριτη «ανώτερη Αρχή».   

Από την θεωρία του K. Waltz (1979, σσ. 100-101) απεικονίζεται στο παρακάτω 

σχήμα (Γράφημα 2.1)
 
η διάρθρωση του διεθνούς συστήματος: Όπου Ν1, Ν2 οι 

μεγάλες – ‘’διατακτικές‘’ δυνάμεις που, με τις εσωτερικές τους διεργασίες, 

καθορίζουν τη διάρθρωση του διεθνούς συστήματος και όπου Χ1, Χ2 και Χ3 

(ενδεικτικά), οι υπόλοιπες δυνάμεις, που συμμετέχουν στο σύστημα αποδεχόμενες τις 

δομές του, τα πρότυπα συμπεριφοράς και τα συνολικά όρια δράσης μέσα σε αυτό.  
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Γράφημα 2.1: To διεθνές σύστημα κατά τον Waltz 

 

 

 

Ν1  

 

Ν2                                                     

 

 

 

Σύμφωνα με τον Waltz (2000), η διεθνής θεσμική οργάνωση, που συντελέστηκε από 

το 1991 και μετά, εμπεριέχει καίριες επιδιώξεις των ΗΠΑ. Η δημιουργία της 

Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και η διασύνδεσή της με το ΝΑΤΟ υπήρξε 

εγχείρημα, που ανταποκρίνονταν στις αμερικανικές προσδοκίες.  Για τον Waltz, η 

λειτουργία του ΝΑΤΟ καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών, επηρεάζεται από το 

εθνικό συμφέρον του πιο ισχυρού κράτους, που παρέχει στον εκάστοτε οργανισμό τις 

περισσότερες υλικές δυνατότητες. Δηλαδή, ως μοχλός σταθερότητας και ασφάλειας 

για τη νέα πλανητική πραγματικότητα, το ΝΑΤΟ αξιοποιήθηκε από τις ΗΠΑ, με 

βάση τις εθνικές επιδιώξεις τους. Αναμφίβολα, οι δύο δεκαετίες, που ακολούθησαν 

του τέλους του Ψυχρού Πολέμου και ευόδωσαν τις φιλελεύθερες προσδοκίες για την 

παγκόσμια ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών, με στόχο την ευημερία και 

την συλλογική ασφάλεια, εμφύσησαν σε Ευρώπη και Αμερική ένα πλέγμα από κοινές 

αξίες και αντιλήψεις σχετικά με την λειτουργία της ‘’νέας παγκόσμιας τάξης’’. Η 

ολοκλήρωση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, η προοδευτική 

διάνοιξη των περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών ζητημάτων παγκόσμιας κλίμακας 

στην πολιτική agenda του ΟΗΕ, η οικονομική συνεργασία στον ΠΟΕ και σε 

οικονομικά fora όπως οι G8 και οι G20, η οικονομική ολοκλήρωση στην ΕΕ και η 

διεύρυνση της τελευταίας καθώς και του ΝΑΤΟ προς την Ανατολική Ευρώπη με 

 Χ1 

 

 Χ2 

 

 Χ3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χ2 

Χ3 

Χ4 

 

Χ2 

Χ3 

ΧΧΧΧΧΧ4Χ 



15 
 

στόχο τον εκδημοκρατισμό των πρώην Σοβιετικών και κομμουνιστικών 

δημοκρατιών, δημιούργησαν όλες εκείνες τις πολιτικές συνθήκες, που απαιτούνται, 

για την μετάβαση του άλλοτε διπολικού συστήματος κατανομής ισχύος σε ένα 

συλλογικά διαμορφωμένο διεθνές σύστημα, στο οποίο, εκ των αυτών συνθηκών, οι 

ΗΠΑ κατέχουν την ‘’πρωτοκαθεδρία’’ και τον καθοδηγητικό ρόλο (Bull, [1977] 

2002).  

Δηλαδή, οι ΗΠΑ είναι η «Ν1» διατακτική δύναμη του διεθνούς συστήματος, η οποία 

μετέδωσε τις εσωτερικές της αντιλήψεις και διεργασίες στη διεθνή κοινότητα και 

μετασχημάτισε την αλληλεπίδραση των κρατών εντός θεσμοποιημένων διαδικασιών 

ολοκλήρωσης, μέσω των οποίων τα τελευταία κλήθηκαν να προωθήσουν τα 

ειδικότερα συμφέροντά τους. Κατ’επέκταση οι άλλες μεγάλες δυνάμεις, όπως η ΕΕ, η 

Κίνα η Ρωσία, κ.α. αποτελούν τις «Χ1, Χ2, Χ3» δυνάμεις κ.ο.κ., οι οποίες έχουν 

αποδεχθεί τις δομές του συστήματος και βρίσκονται σε λειτουργική αλληλεπίδραση 

μεταξύ τους, όπως και με τη διατακτική δύναμη, επιδιώκοντας να βελτιώσουν τη 

θέση τους μέσα σε αυτό και ενδεχομένως να καταστούν στο μέλλον, επίσης «Ν» 

διατακτικές δυνάμεις (Γράφημα 2.2).  

Γράφημα 2.2: Το διεθνές σύστημα σήμερα, προσαρμοσμένο στο πρότυπο Waltz 

 

 

ΗΠΑ  

 

Οιονεί διατάκτης: 

Ευρασιατική Ένωση  (Ρωσία) 
5
                                                  

 

                                                           
5
 Στη θέση του «Ν1» διατάκτη βρίσκονται σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα οι ΗΠΑ, όπως 

αναφέρθηκε και προηγουμένως, ενώ στη θέση των «Χ1,Χ2 και Χ3» η ΕΕ, η Κίνα και η Ρωσία, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλες μεγάλες δυνάμεις «Χi», οι οποίες αλληλεπιδρούν στο 

διεθνές σύστημα. Επειδή ωστόσο κριτήριο είναι η ισχύς των δυνάμεων (οικονομική, πληθυσμιακή, 

στρατιωτική) επιλέγονται οι συγκεκριμένες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Ρωσία που 

αφορά την παρούσα έρευνα.  

 

 ΕΕ 

 

  Κίνα 

 

  Ρωσία 
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Το ‘’ δίλημμα ασφαλείας’’ της σύγχρονης Ρωσίας, δεν είναι αμιγώς στρατιωτικό, 

αλλά πρωτίστως γεωπολιτικό, αφού πιθανή επέκταση της ΕΕ, κατά μήκος των 

δυτικών και καυκάσιων συνόρων της, θα την αποκόψει εντελώς από την άλλοτε 

σφαίρα επιρροής της, θέτοντας σε κίνδυνο τα οικονομικά συμφέροντα της και κυρίως 

την ασφάλειά της. Επομένως, η επινόηση της Ευρασιατικής Ένωσης είναι το «μέσο 

της αυτοβοήθειας» για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ρωσικής επιβίωσης και, 

στην περίπτωση που αυτή περατωθεί, θα είναι το «δομικό εργαλείο», μέσω του 

οποίου θα αναβιώσει μία αυτοκρατορία. Όπως υποστηρίζει ο Mearsheimer (2011, σ. 

102),‘’το καλύτερο αποτέλεσμα στο οποίο μπορεί να ελπίζει μία μεγάλη δύναμη είναι να 

γίνει περιφερειακός ηγεμόνας και πιθανώς να ελέγξει και μια άλλη περιφέρεια η οποία 

βρίσκεται κοντά και στην οποία υπάρχει πρόσβαση δια ξηράς’’. Αναντίρρητα, ο 

έλεγχος ενός μεγάλου τμήματος της ανατολικοευρωπαϊκής, βορειοασιατικής και 

κεντροασιατικής γεωγραφικής μάζας θα συντελέσει, σύμφωνα με το θεωρητικό 

σχήμα του Waltz, στο να εξελιχθεί τελικά η Ρωσία, υπό τη μορφή της Ευρασιατικής 

Ένωσης, στον δεύτερο, «Ν2», διατάκτη του διεθνούς συστήματος ανακατανέμοντας 

την ισορροπία ισχύος.   

Κοντολογίς, η, υπό τον Putin, σύγχρονη Ρωσική Ομοσπονδία διεξάγει μία 

εντατικοποιημένη προσπάθεια επιβίωσής της, διά της αναβίωσης της επιρροής της, 

στις άλλοτε πιστές προς αυτή περιοχές της πρώην αυτοκρατορίας της με απώτερο 

σκοπό την παλινόρθωση της θέσης της σε παγκόσμιο πόλο ισχύος. Συνεπώς, αυτό 

που πρέπει να εξετασθεί στη συνέχεια, είναι το κατά πόσο τελικά συμβάλλει η ΕΑΕU 

στην οικονομική ολοκλήρωση των μελών της και, κυρίως, το εάν η Ρωσία μπορεί να 

καταστεί εκ νέου μία ηγεμονική δύναμη επί των ετέρων της, επιτυγχάνοντας στη 

συνέχεια τη βελτίωση της θέσης της στο σύστημα, εν συγκρίσει των υφιστάμενων 

μακροοικονομικών δεδομένων των μελών της Ένωσης καθώς και συναρτήσει των 

πιθανών οργανωτικών λειτουργιών και θεσμικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει 

στη Ρωσία η νέα αυτή οντότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η οικονομική διάσταση και η θεσμική βάση της Ένωσης 

 

3.1 Η ρωσική οικονομία: Πυλώνας και «Αχίλλειος Πτέρνα» της 

Ένωσης 

Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι η πιο ισχυρή οικονομία της Ένωσης και συγχρόνως η 

«Αχίλλειος Πτέρνα» της. Όπως γίνεται αντιληπτό από τα κάτωθι συγκριτικά 

χαρακτηριστικά των πινάκων 3.1, 3.2 και 3.3, η ρωσική οικονομία υπερέχει σε 

γεωγραφικό εύρος, πληθυσμό, στους περισσότερους μακροοικονομικούς δείκτες και 

καθίσταται μία παγκόσμια υπερδύναμη στον τομέα της ενέργειας. Σε ότι αφορά τους 

εταίρους της, εξαιρουμένου του Καζακστάν, είναι καταφανές πως πρόκειται για 

μικρές και αδύναμες οικονομίες, οι οποίες εξυπηρετούν τη γεωοικονομική επέκταση 

της Ρωσίας και αυξάνουν τη γεωπολιτική επιρροή της εκατέρωθεν της Kεντρικής 

Ασίας.  

Πίνακας 3.1: Γενικά Χαρακτηριστικά Κρατών-Μελών 

2014 

Παγκόσμια 

Κατάταξη 

Έκταση 

Km
2 

Πληθυσμός  

εκ. 

Προσδόκιμο 

Ζωής 

Ενεργός 

Πληθυσμός 

% 

Δείκτης 

Ανθρώπινης 

Ανάπτυξης 

Φτώχεια 

% 

Πληθυσμού 

Διαφθορά 

Ρωσία 1
η
: 

17,098,242 

10
η
: 

143,975,923 
153

η
: 71,1 70,87 50

η
 11,2 136

η
 

Καζακστάν 9
η
: 

2,724,900 

61
η
: 

18,157,122 
152

η
: 70,55 67,41 56

η
  2,9 126

η
  

Λευκορωσία 86
η
: 

207,600 

93
η
: 

9,589,689 
139

η
: 72,48 70,12 50

η
  6,3 119

η
  

Αρμενία 143
η
: 

29,743 

136
η
: 

3,056,382 
121

η
: 74,3 70,24 85

η
  32 94

η
  

 

 

 

Κυργιστάν 
87

η
: 

199,951 

115
η
: 

5,664,939 
155

η
: 70,36 65,07 120

η
 33,7 136

η
 

Πηγές: CIA factbook, OECD, World Bank, Eurasian Development Bank, UN, Int. Transparency 
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Πίνακας 3.2: Μακροοικονομικά Δεδομένα Κρατών-Μελών 

2014 

ΑΕΠ $ 

Παγκόσμι

α 

κατάταξη 

(ppp) 

ΑΕΠ $ 

Κατά 

κεφαλή

ν (ppp) 

ΑΕΠ % ανά 

κλάδο 

Οικονομίας 

Ανάπτυξη 

% ΑΕΠ 

Παγκόσμια 

Κατάταξη 

Προύπο

λογισμό

ς % 

ΑΕΠ 

(-)-(+) 

Δημόσι

ο Χρέος 

% ΑΕΠ 

Πληθω

ρισμός 

 

Επιτόκι

α 

Κεντρ. 

Τράπεζ

ας 

ΑΞΕ 

Παγκόσμι

α 

κατάταξη 

Συναλλ

αγματικ

ά 

αποθέμ

ατα και 

χρυσός 

$ 

Παγκόσ

μια 

κατάτα

ξη 

Ανεργ

ία 

Ρωσία 
7η: 3,577 

τρις 

75η: 

24,400 

 

Πρωτογενής: 

4,2 

 

Δευτερογενής: 

35,8 

 

Τριτογενής:60 

 

 

 

188η: 0,6 

 

 

-0,5 13,4 7,8% 17% 
18η: 353,4 

δις 

7η: 385 

δις $ 
5,2% 

Καζακσ

τάν 

43η: 420 

δις 

76η: 

24,100 

 

Πρωτογενής: 

4,7 

 

Δευτερογενής: 

36 

 

Τριτογενής: 

59,3 

 

73η: 4,3 -1,2 15,5 6,7% 5,5% 
38: 136,6 

δις 

51η: 

28,92 

δις 

5% 

Λευκορ

ωσία 

66η: 172,8 

δις 

90η: 

18,200 

 

Πρωτογενής: 

8,9 

 

Δευτερογενής: 

42,4 

 

Τριτογενής: 

48,7 

 

163: 1,6 1,1 34,1 18,1% 20% 
91η: 10,17 

δις 

93η: 

5,059 

δις 

0,7% 

Αρμενί

α 

135η: 

24,37 δις 

146η: 

8,200 

 

Πρωτογενής: 

21,9 

 

Δευτερογενής: 

30,4 

 

Τριτογενής: 

47,7 

 

99η: 3,4 -1,9 43,5 3% 10,5% 
98η: 4,817 

δις 

126η: 

1,489 

δις 

17,6

% 

Κυργισ

τάν 

144η: 

19,23 δις 

182η: 

3,300 

 

Πρωτογενής: 

18,3 

 

Δευτερογενής: 

27,4 

 

Τριτογενής: 

54,2 

 

87η: 3,6 -0,5 46,7 7,5% 13,73% 
102η: 

3,537 δις 

123η: 

1,957 

δις 

8% 

Πηγές: CIA factbook, OECD, World Bank, Eurasian Development Bank 
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Πίνακας 3.3: Ενέργεια – Υποδομές Κρατών-Μελών 

2014 

Παγκόσμια 

κατάταξη 

Ηλεκτρικ

ή 

Παραγωγ

ή 

kwh 

Αποθέματ

α 

Πετρελαί

ου 

bbl 

Παραγωγή 

Αδιύλιστου 

Πετρελαίου 

bbl/μέρα 

Παραγωγή 

Διυλισμένο

υ 

Πετρελαίου 

bbl/μέρα 

Αποθέματα 

Φυσικού 

Αερίου  

cu m 

Παραγωγ

ή 

Φυσικού 

Αερίου 

cu m/έτος 

Οδικό 

Δίκτυο 

 

km 

Σιδηρό

δρομοι  

 

km 

Αεροδρομί

α 

Διαδί

κτυο 

% 

πληθυ

σμού 

Ρωσία 

4η: 1,054 

τρις  
8η: 80 δις 1η: 10,11 εκ  4η: 5,517 εκ  

1η: 47,8 

τρις  

2η: 578,7 

δις  

5η:1,283,3

87  

2η: 

87,157  
5η: 1218 

7η: 

59,3

% 

Καζακστάν 

36η: 90,53 

δις 

12η: 30 

δις 

15η: 1,632 

εκ 

44η: 

294,800 

15η: 2,407  

τρις 

33η: 20,4 

δις 

46η: 

97,418  

18η: 

14,184  
59η: 96 

45η: 

59,3

% 

Λευκορωσί

α 64η: 31,5 

δις 

60η: 

198 εκ 
64η: 30,000 

38η: 

440,000 

97η: 2,832 

δις 

77η: 210 

εκ 

54η: 

86,392 

32η: 

5,537 
75η: 65 

66η: 

52,2

% 

Αρμενία 

105η: 

7,622 δις 
0 0 0 0 0 

143η: 

7,705 
96η: 889 154η: 11 

117η: 

43,6

% 

Κυργιστάν 
84η: 14,97 

δις 
81η: 40 εκ 92η: 1000 108η: 1,600 

94η: 5,663 

δις 

85η: 32 

εκ 

94η: 

34,000 

113η: 

470  
122η: 28 

113η: 

24,2

% 

Πηγή: CIA factbook 

 

Εξαιτίας της κατακόρυφης πτώσης των τιμών του πετρελαίου και λόγω της επιβολής 

κυρώσεων από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, που μεταφράζονται στην αδυναμία δανειακής 

πρόσβασης σε τράπεζες του εξωτερικού από πλευράς των ρωσικών επιχειρήσεων, 

κατά τα τελευταία δύο χρόνια και, ειδικότερα, το 2015, η ρωσική οικονομία βρέθηκε 

αντιμέτωπη με χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες, που εντοπίζονται στο παραγωγικό 

της μοντέλο και τις οποίες δεν κατόρθωσε να διορθώσει στα  χρόνια της άνθησής της 

(2000-2008), ούτε και έπειτα από την ένταξή της στον ΠΟΕ (2012). Όπως έχει 

υποστηριχθεί κατά καιρούς, τόσο στο πρόσφατο παρελθόν (Bruno, 2012; 

Konstadyan, 2012; Economist, 2012), αλλά και στο παρόν, δια στόματος του π. 

υπουργού Οικονομικών A. Kudrin, οι ρωσικές αρχές θα έπρεπε να είχαν μεριμνήσει 

για την επανεπένδυση του μεγαλύτερου μέρους των εσόδων τους από το πετρέλαιο 

και το φυσικό αέριο σε παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας με εξωτερικό 

προσανατολισμό, ήτοι σε ιδιωτικές τράπεζες και επιχειρήσεις, που έχουν ανάγκη από 

κεφάλαια, για να καταστούν βιώσιμες, και όχι αποκλειστικά στη χρηματοδότηση του 
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δημοσίου χρέους και στη διόρθωση των ελλειμμάτων μέσω των κρατικών ταμείων 

Reserve Fund και National Wealth Fund (Adrianova, 2015).  

Ο Kudrin εκτιμά ότι το 2016 θα είναι έτος βαθύτερης ύφεσης για τη Ρωσία, καθότι η 

Κεντρική Τράπεζα της Ομοσπονδίας αναγκάστηκε να καλύψει την έλλειψη 

ρευστότητας στην αγορά, δανειοδοτώντας τράπεζες και επιχειρήσεις που δεν είχαν 

πρόσβαση σε εξωτερικό δανεισμό, ενώ το ρωσικό κράτος χρηματοδότησε μία σειρά 

από προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης, σε συνδυασμό ωστόσο με μία 

συσταλτική νομισματική πολιτική, η οποία εκτόξευσε κατακόρυφα τα επιτόκια 

δανεισμού στο 17%
6
 και στο 11,3% (CIA Factbook, 2014) αντίστοιχα για τον 

ιδιωτικό τομέα (Central Bank of Russia, 2015). Ο ίδιος ο πρόεδρος της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας στην ετήσια συνέντευξή του, στο τέλος του 2015, παραδέχθηκε πως η 

ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει πρόβλημα με την πτώση στις τιμές του πετρελαίου, 

γεγονός που συμπαρασύρει τις τιμές της αγοράς, αυξάνει την υποτίμηση του 

ρουβλίου και τον πληθωρισμό.  

Ο προϋπολογισμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το 2016 περιλαμβάνει έλλειμμα της 

τάξεως του 3-4% (World Bank, 2015) και  δημόσιο έλλειμμα της τάξεως του 16,7% 

(The President of Russia, 2015a). Σύμφωνα με τον Putin, οι προβλέψεις στον 

προϋπολογισμό του 2016 έχουν πραγματοποιηθεί με υπολογισμό των τιμών του 

πετρελαίου στα 50 $/βαρέλι, ενώ περιλαμβάνονται επίσης κοινωνικές δαπάνες και 

μεγάλα έργα υποδομών, τα οποία θα συμβάλλουν από το 2017 στην ανάπτυξη,  

έπειτα από τον νόμο που περιορίζει τη συμμετοχή διεθνών κεφαλαίων στις ρωσικές 

τράπεζες και την ασκούμενη αντιπληθωριστική πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας 

(The President of Russia, 2015b), καθώς και με τον περιορισμό των εισαγωγών, σε 

συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας που θα έχουν 

έμφαση στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και του πρωτογενούς τομέα (The President 

of Russia, 2015c). Αν και ο Putin εμφανίστηκε τελικά αισιόδοξος για την 

αντιμετώπιση της κρίσης, εντούτοις, υπάρχουν άλλες αναλύσεις και εκτιμήσεις που 

δεικνύουν ότι το έλλειμμα της χώρας θα αυξηθεί και πως θα υπάρξει τελικά κίνδυνος 

για τα δημόσια αποθεματικά (CNBC, 2015), που θα οδηγήσει στην κατακόρυφη 

αύξηση του δημοσίου χρέους (Arakelyan & Nestmann, 2011), κατά την επόμενη 

                                                           
6
 Σύμφωνα με τη CIA, η Ρωσία βρίσκεται στην 7

η
 θέση της παγκόσμιας κατάταξης με 1

η
 τη 

Βενεζουέλα, που διατηρεί το επιτόκιο δανεισμού στο 25%, ενώ ακολουθούν άλλες χώρες όπως η 

Γκάνα, η Κόστα Ρίκα, η Λευκορωσία κ.α.  
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διετία, δεδομένης της διολίσθησης των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα 40 

$/βαρέλι (Focus Economics, 2015).  

Σε κάθε περίπτωση, όποια και αν είναι η εξέλιξη της ρωσικής οικονομίας συναρτήσει 

των τιμών του πετρελαίου, είναι βέβαιο πως έχει συμπαρασύρει στην ύφεση και τις 

υπόλοιπες οικονομίες της EAEU, οι οποίες είναι συνδεδεμένες και σε σημαντικό 

βαθμό εξαρτημένες από αυτή. Σύμφωνα με την Ευρασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης 

(Eurasian Development Bank, 2015), Καζακστάν, Λευκορωσία και Αρμενία 

αντιμετώπισαν καθόλη τη διάρκεια του 2015 σημαντικά προβλήματα στο ισοζύγιό 

τους εξαιτίας της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, της μείωσης της εσωτερικής 

ζήτησης, της υποτίμησης των εθνικών νομισμάτων τους καθώς και λόγω της αύξησης 

του πληθωρισμού τους. Το πρωτογενές αίτιο της κατάστασης αυτής εντοπίζεται για 

το Καζακστάν στη μείωση των εσόδων του από την παραγωγή πετρελαίου και 

φυσικού αερίου, για τη Λευκορωσία στην αδυναμία των ρωσικών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στη χώρα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους λόγω 

έλλειψης ρευστότητας, ενώ για την Αρμενία στη μείωση των εμβασμάτων των 

Αρμενίων μεταναστών που εργάζονται εντός ρωσικής επικράτειας και σε συνδυασμό 

με την κάμψη των ρωσικών επιχειρήσεων επί αρμενικού εδάφους. Όλες οι χώρες 

σημείωσαν αρνητικές επιδόσεις και αύξησαν το δημοσιονομικό έλλειμμά τους με 

εξαίρεση το Κυργιστάν, το οποίο ευνοήθηκε από την αύξηση της εξορυκτικής 

δραστηριότητάς του και την εξαγωγή χρυσού καθώς και από τη μείωση των 

εισαγωγών, σε συνδυασμό με την ασκηθείσα αντιπληθωριστική πολιτική που 

ακολουθήθηκε από την κεντρική τράπεζά του. Ωστόσο, η EDB εκτιμά πως μπορεί να 

σημειωθεί ανάκαμψη και μία ελαφρά ανάπτυξη των οικονομιών, κατά τα προσεχή 

έτη, μέσω της συμμετοχής τους στην EAEU, πρόβλεψη η οποία επιβεβαιώνεται και 

από την Παγκόσμια Τράπεζα, όσον αφορά το Καζακστάν και τη Λευκορωσία, ενώ 

για την Αρμενία και το Κυργιστάν προβλέπεται μία σχετική σταθεροποίηση στο μέσο 

όρο των αναπτυσσόμενων οικονομιών της Ανατολικής Ευρώπης και Ασίας
7
.  

Με αυτά τα δεδομένα, η ΕΑΕU έχει συμπληρώσει ήδη 1 χρόνο λειτουργίας και έχει 

κατορθώσει να συγκεντρώσει αρκετά σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά (πίνακας 

3.4), τα οποία διευρύνουν την παραγωγική βάση και τις δυνατότητες της ρωσικής 

οικονομίας, επεκτείνοντας τα όρια της γεωοικονομικής ισχύος της και εισφέροντας 

                                                           
7
 http://www.worldbank.org/en/country  

http://www.worldbank.org/en/country
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παράλληλα στην ενίσχυση της θέσης των υπολοίπων οικονομιών στον ευρασιατικό 

γεωγραφικό χώρο ως μελών μιας περιφερειακής οικονομικής οντότητας με 

αναπτυξιακές προοπτικές. Όπως προκύπτει και από τα κάτωθι στοιχεία, που 

παρουσιάζει η Ευρασιατική Οικονομική Επιτροπή (πίνακας 3.4), η ΕAEU είναι μία 

ενεργειακή υπερδύναμη χάρη στα ρωσικά αποθέματα σε υδρογονάνθρακες, στα οποία 

προστίθενται και αυτά του Καζακστάν, ενώ όσον αφορά τον πρωτογενή και τον 

δευτερογενή τομέα, η ρωσική-ευρασιατική παραγωγή αποκτά, αντιστοίχως, υπεραξία 

χάρη στη Λευκορωσία και το Κυργιστάν.  

 

Πίνακας 3.4: Βασικά ποιοτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της EAEU 

Ευρασιατική Οικονομική Ένωση 2014 

Πληθυσμός 
Οικονομικοί 

δείκτες 
Ενέργεια 

Πρωτογενής 

Τομέας 

Δευτερογενής 

Τομέας 
Υποδομές 

Σύνολο 

182,500,000 εκ 

ΑΕΠ: 2,2 τρις $-

3,2% του 

παγκόσμιου 

ΑΕΠ 

Παραγωγή 

Πετρελαίου: 

607,5 εκ τόνοι-

1
η
 στον κόσμο, 

14,6% της 

παγκόσμιας 

παραγωγής  

Αξία 

αγροτικής 

παραγωγής: 

144,1 δις $-

5,5% της 

παγκόσμιας 

παραγωγής 

Παραγωγή 

Χάλυβα:76,9 

εκ τόνοι-5
η
 

στον κόσμο, 

4,5% της 

παγκόσμιας 

παραγωγής 

Οδικό Δίκτυο: 

1,605,900 km-5
η
 

στον κόσμο 

Ενεργός 

Πληθυσμός 

92,500,000-2,8% 

του παγκόσμιου 

ενεργού 

πληθυσμού 

Βιομηχανική 

Παραγωγή: 1,3 

τρις $-3,7% της 

παγκόσμιας 

παραγωγής 

Παραγωγή 

Φυσικού 

Αερίου: 682,6 

εκ. cu m-2
η
 

στον κόσμο, 

18,4% της 

παγκόσμιας 

παραγωγής 

Παραγωγή 

Σιτηρών και 

Ψυχανθών: 

134 εκ τόνοι-

5
η
 στον κόσμο, 

5,5% της 

παγκόσμιας 

παραγωγής 

Παραγωγή 

Καλιούχων  

Λιπασμάτων: 

27,3 εκ τόνοι-

2
η
 στον κόσμο, 

10,8% της 

παγκόσμιας 

παραγωγής  

Σιδηροδρομικό 

Δίκτυο: 107,000 

km-2
η
 στον 

κόσμο 

Ανεργία 5,3%-

χαμηλότερη από 

την ΕΕ, τις ΗΠΑ 

και τον 

Παγκόσμιο Μ.Ο. 

Όγκος 

Εξωτερικού 

Εμπορίου: 877,6 

δις $-3,7% των 

εξαγωγών 

παγκοσμίως 

Παραγωγή 

Ηλεκτρισμού: 

1210,2 εκ Kwh-

4
η
 στον κόσμο, 

5,1% της 

παγκόσμιας 

παραγωγής 

Παραγωγή 

Γάλακτος: 44 

εκ τόνοι-3
η
 

στον κόσμο, 

7% της 

παγκόσμιας 

παραγωγής 

Παραγωγή 

Χυτοσιδήρου: 

54,6 εκ τόνοι-

3
η
 στον κόσμο, 

4,5% της 

παγκόσμιας 

παραγωγής 

Πρόσβαση στο 

διαδίκτυο: 

59,4% του 

συνολικού 

πληθυσμού-

4,4% του 

παγκόσμιου 

πληθυσμού 
Πηγή: EAEU  

Όμως τα παραγωγικά αυτά πλεονεκτήματα – πλην των υδρογονανθράκων – δεν 

επαρκούν, τουλάχιστον με βάση τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα, προκειμένου να 

προδιαγράψουν μία ταχεία οικονομική ανασυγκρότηση για τις πέντε οικονομίες της 

Ένωσης, ούτε προεξοφλούν την αύξηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητάς της 
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κατά το εγγύς και μεσοπρόθεσμο μέλλον. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, έως το 2020, ως προς 

το ονομαστικό ΑΕΠ, η Ρωσία θα βρίσκεται εκτός των 10 μεγαλύτερων οικονομιών 

του πλανήτη, ενώ ως προς το ΑΕΠ σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (PPP) θα είναι η 

6
η
 οικονομία του κόσμου (IMF, 2015).  

 

Γράφημα 3.1: Πρόβλεψη Ανάπτυξης για το 2030 

 

                 Πηγή: Bloomberg 

Στη μακροχρόνια περίοδο δε (Γράφημα 3.1), σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας των 

ΗΠΑ, το 2030, η Ρωσία θα βρίσκεται στη 10
η
 θέση, με βάση την προβλεπόμενη 

ανάπτυξη που θα σημειωθεί κατά την προσεχή 15ετία (Smialek, 2015). Συνεπώς, η 

πορεία της ΕAEU είναι άμεσα συνυφασμένη με τη ρωσική οικονομία και τις 

μεταρρυθμίσεις που θα πραγματοποιηθούν σε αυτή στο προσεχές διάστημα, 

συναρτήσει των διεθνών εξελίξεων και της διακύμανσης των τιμών του πετρελαίου. 

Παρά την υφιστάμενη δημοσιονομική καμπή από την οποία διέρχεται η Ρωσική 

Ομοσπονδία και παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις, τα οικονομικά και ενεργειακά 

πλεονεκτήματα της ρωσικής οικονομίας, στην πραγματικότητα, αποκτούν 

προστιθέμενη αξία δια της νέας Ένωσης, η οποία καθίσταται ένας πολλαπλασιαστής 

ισχύος για τα ρωσικά συμφέροντα μέσω της CU και του CES. 
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2.2 Η Τελωνειακή Ένωση (CU) και ο Κοινός Οικονομικός Χώρος 

(CES) 

 

Η οικονομική λειτουργία και η τεχνική διάρθρωσή της Ένωσης διαλαμβάνονται από 

το δεύτερο και το τρίτο μέρος της Συνθήκης της Αστάνα (αρ. 23-61 και 62-98, 

αντίστοιχα).  Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και στο εισαγωγικό κομμάτι της παρούσης 

εργασίας, το θεσμικό και οργανωτικό υπόβαθρο των δύο αυτών οργανικών πυλώνων 

της ΕΑΕU προϋπήρχε από το 1999 και τροποποιήθηκε εξελικτικά από το 2007 έως το 

2014, προκειμένου να προσαρμοσθεί στις σύγχρονες συνθήκες και να διασφαλίσει τα 

συμφέροντα των συμμετεχόντων.  

Η Τελωνειακή Ένωση (CU), καταρχάς, θεσπίζει τον ‘’Ενιαίο Τελωνειακό Κώδικα για 

τη Διεθνή Οικονομική Δραστηριότητα της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (Single 

Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity of the Eurasian Economic 

Union – CN of FEA EAEU)’’, τις κοινές τελωνειακές διαδικασίες και τις τεχνικές και 

υγειονομικές προδιαγραφές των εισαγομένων προϊόντων καθώς και το κοινό 

δασμολόγιο των κρατών – μελών. Στο κοινό δασμολόγιο περιλαμβάνεται ο κοινός 

λογαριασμός εσόδων των μελών, ο οποίος  κατανέμεται μεταξύ αυτών αναλογικώς 

των εισφορών τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης ως εξής
8
:  

Για το 2016
9
, Ρωσική Ομοσπονδία – 85,32% 

Καζακστάν – 7,11% 

Λευκορωσία – 4,55% 

Κυργιστάν – 1,88%  

Αρμενία – 1,1%  

                                                           
8
 Η καταστατική αυτή ποσοστιαία κατανομή των εσόδων ρυθμίζεται από το ‘’Πρωτόκολλο για τη 

διαδικασία μεταφοράς και κατανομής των τελωνειακών δασμών και της μεταφοράς τους στους 

προϋπολογισμούς των κρατών – μελών’’ (TEAEU, Παράρτημα 5, αρ. 12). 
9
 Τα στοιχεία για τις εισφορές των κρατών – μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2016, 

υπολογιζόμενες σε ρούβλια, έχουν ως εξής: Ρωσική Ομοσπονδία -  6,599 δις, Καζακστάν – 549, 942 

εκ., Λευκορωσία – 352, 699 εκ., Κυργιστάν – 146,957 εκ. και Αρμενία – 85,854 εκ. Βλ. 

http://arka.am/en/news/economy/armenia_to_contribute_1_8_million_to_eeu_s_2016_budget/.  

http://arka.am/en/news/economy/armenia_to_contribute_1_8_million_to_eeu_s_2016_budget/
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Από την κατανομή αυτή γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι η Ρωσία λαμβάνει «τη μερίδα 

του λέοντος» από τα έσοδα, λόγω της ανάλογης εισφοράς της στον προϋπολογισμό 

της Ένωσης, και είναι καταφανές ότι είναι απολύτως κυρίαρχη στην CU. 

Κατά δεύτερον, μέσω των διατάξεων για την CU, δημιουργείται η Εσωτερική Αγορά, 

η οποία αποτελεί επί της αρχής ένα απτό δείγμα φιλελευθεροποίησης της 

περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης των κρατών – μελών. Ειδικότερα, στο 

άρθρο 28, παρ.2 της TEAEU ορίζεται ρητά πως στόχος της Εσωτερικής Αγοράς είναι 

‘’η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, ατόμων, υπηρεσιών και κεφαλαίων’’ καθώς και 

στην παρ. 3 ‘’η μη επιβολή δασμών σε εισαγόμενα στην Ένωση αγαθά, όπως και η μη 

επιβολή μη δασμολογικών και προστατευτικών μέτρων από πλευράς των κρατών – 

μελών σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης’’. Η φιλελεύθερη αυτή αντίληψη για το 

δασμολογικό καθεστώς της Ένωσης ουσιαστικά είναι περιορισμένη, αφού στα άρθρα 

29
10

, 42, παρ. 5, 44, 46-47 και 49 υφίστανται διατάξεις για την προστασία των 

εθνικών οικονομιών και κυρίως των βιομηχανιών αλλά και του πρωτογενούς τομέα, 

όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στον ‘’Κατάλογο των Οριζόντιων 

Περιορισμών’’ που διατηρείται στο πεδίο των εθνικών αρμοδιοτήτων. Παράλληλα με 

τις διατάξεις αυτές προβλέπεται και η ίδρυση Ειδικών Οικονομικών Ζωνών – 

‘’Ελεύθερων Οικονομικών Περιφερειών’’ εντός της επικράτειας της Ένωσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 27 της TEAEU. 

Κατά τρίτον, μέσω της CU, θεσπίζεται η (κοινή) Διεθνής Εμπορική Πολιτική, η οποία 

διανοίγει ένα πολύτιμο πλαίσιο διαμόρφωσης των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης 

δια της σύναψης συναλλαγών και εν τοις πράγμασι συμμαχιών της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας με τρίτες χώρες, δίδοντας ειδικότερη στόχευση στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες της Ευρασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 33 της 

TEAEU αναγνωρίζονται στην Ένωση αρμοδιότητες άσκησης διεθνούς εμπορικής 

πολιτικής με στόχο την ανάπτυξη των κρατών – μελών και την εναρμόνιση τους με τη 

                                                           
10

 Στο άρθρο 29 γίνεται ρητή αναφορά στην ευχέρεια των κρατών – μελών να επιβάλλουν κυρώσεις σε 

τρίτο μέρος, εφόσον διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια εκάστου εξ’ αυτών διά των εμπορικών 

συναλλαγών της Ένωσης και διασταλτικά διά των συναλλαγών κράτους – μέλους με τρίτη χώρα μέσω 

της εδαφικής επικράτειας της Ένωσης. Κατά την εφαρμοστική διάσταση του άρθρου η Ρωσία έκανε 

χρήση των αντίστοιχων διατάξεων στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ουκρανίας – Καζακστάν, όπου 

απαγόρευσε τη διέλευση των ουκρανικών προϊόντων μέσω της ρωσικής εδαφικής επικράτειας. Βλ. The 

President of Russia. (2016). Executive Order on measures to ensure Russia’s economic security 

and national interests during transit of freight from Ukraine to Kazakhstan through Russian Federation 

territory, Press Release, 1 January. Available at http://en.kremlin.ru/acts/news/51134, accessed 1 

January 2016  

http://en.kremlin.ru/acts/news/51134
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διεθνή οικονομική ολοκλήρωση, ώστε να καταστούν τμήμα της παγκόσμιας 

οικονομίας. Παράλληλα, στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, δίνεται η δυνατότητα 

συλλογικής χάραξης και καθοδήγησης των διεθνών οικονομικών σχέσεων της 

Ένωσης μέσα από διαβουλεύσεις των κρατών – μελών επί των τομέων στους οποίους 

τα θεσμικά όργανα δεν έχουν αρμοδιότητες, γεγονός το οποίο επιτρέπει στη Ρωσία να 

αλληλεπιδρά με τους εταίρους της σε ένα ευρύ φάσμα των εξωτερικών σχέσεων της 

Μόσχας. Περαιτέρω, στο άρθρο 35 της Συνθήκης, ορίζεται η δυνατότητα δημιουργίας 

‘’Ελεύθερου Εμπορικού Χώρου’’ με τρίτες χώρες, όπως και η εφαρμογή της ρήτρας 

του μάλλον ευνοούμενου κράτους σύμφωνα με το διεθνές νομικό πλαίσιο του ΠΟΕ, 

ενώ στο άρθρο 36 παρ. 2 και 3 ορίζεται το καθεστώς προτιμησιακών δασμών για τις 

αναπτυσσόμενες χώρες σε ποσοστό 75% επί των ισχυουσών στο κοινό δασμολόγιο 

και σε μηδενικό για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, προσφέροντας ουσιαστικά τη 

δυνατότητα προσέλκυσης στρατηγικών εταίρων και συμμάχων που δεν δεσμεύονται 

ή που δεν βρίσκονται στη σφαίρα της οικονομικής επιρροής άλλων οικονομικών 

οργανισμών και κρατών.  

Κατά τέταρτον, η CU αποτελεί το θεσμικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη των κρατών – 

μελών μέσω του κοινού δασμολογίου, το οποίο περιλαμβάνει την ετικέτα των 

προϊόντων της EAEU καθώς και τη μέριμνα για την διοργάνωση και πραγματοποίηση 

διεθνών εκθεσιακών και διαφημιστικών εκστρατειών σύμφωνα με το άρθρο 41 της 

Συνθήκης. Επιπλέον, στα άρθρα 42-49 υπάρχουν διατάξεις που ορίζουν ρητά ότι τα 

κράτη – μέλη προορίζονται στο να εμβαθύνουν την ολοκλήρωσή τους με στόχο την 

ενσωμάτωσή τους στην παγκόσμια οικονομία. Το πλέγμα της νομικής βάσης της CU 

είναι σύνθετο, αφού εγκοιτώνει διατάξεις που έχουν τεχνικό αλλά και προτρεπτικό 

χαρακτήρα, προσδιορίζοντας στα κράτη – μέλη την στοχευμένη ανάπτυξη επί του 

δευτερογενούς τομέα και τη συγκρότηση μιας γενικής εξαγωγικής πολιτικής, που θα 

βασίζεται στη βιομηχανική παραγωγή, θεσπίζοντας συγχρόνως προστατευτικά 

δασμολογικά και μη δασμολογικά μέτρα για τη διαρκή βιωσιμότητά της, εν μέσω 

ενδεχόμενων συμπληρωματικών συνθηκών με τους πιθανούς τρίτους εταίρους της 

στο μέλλον
11

. 

                                                           
11

 Στην ουσία λαμβάνεται μέριμνα προστασίας των εθνικών οικονομιών και της εσωτερικής αγοράς 

από εταίρους που θα έχουν τη δυνατότητα ανταγωνισμού των κρατών – μελών στους τομείς της 

αγροτικής και βιομηχανικής παραγωγής ,γεγονός το οποίο συνάδει με την εκτίμηση ότι πρόκειται για 

την Κίνα, εν μέσω του Συμφώνου της Σαγκάης, καθώς και για τις χώρες της APEC. Βλ. σχετικά στο 

επόμενο κεφάλαιο: ‘’Η Υψηλή Στρατηγική’’. 
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Όσον αφορά τον Κοινό Οικονομικό Χώρο (CES), μπορεί να ειπωθεί ότι, αξιολογικά, 

αποτελεί μία νέα πρωτοτυπία στις ιστορικά καταγεγραμμένες διαδικασίες 

περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, αφού εμπλαισιώνει θεσμικά και 

λειτουργικά την CU μέσα από μία τεχνητώς επιβαλλόμενη και τεχνικώς διαρθρωμένη 

οικονομική ένωση και από διατάξεις, που προδιαγράφουν την εμβάθυνση της 

οικονομικής ολοκλήρωσης των κρατών σε μία μελλοντική νομισματική ένωση, εντός 

των οποίων η Ρωσική Ομοσπονδία καταλαμβάνει προεξάρχοντα ρόλο, ενώ 

προστατεύονται παράλληλα συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα των εταίρων της. 

Δηλαδή, η ΤΕΑΕU δεν ακολουθεί το παράδειγμα της περιορισμένης ολοκλήρωσης 

στον τομέα του εμπορίου, όπως η APEC είτε της απελευθέρωσής του, όπως η 

Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Βορείου Αμερικής (North Atlantic Free Trade 

Agreement – NAFTA), ούτε ακολουθεί την πορεία της ΕΕ - ΟΝΕ, όπου υπήρξε η 

απαραίτητη χρονική ωρίμανση και η φυσική εξέλιξη της οικονομικής ολοκλήρωσης 

από τη Συνθήκη της Ρώμης (1957), στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1987) όπου 

θεσπίστηκε η Κοινή Αγορά και μετέπειτα η Οικονομική και Νομισματική Ένωση με 

τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992).
 12

 H μοναδικότητα της ΕΑΕU απορρέει από το 

γεγονός ότι, μέσω μίας Συνθήκης, δημιουργείται η τελωνειακή ένωση, η εσωτερική 

αγορά, και η οικονομική ένωση των κρατών – μελών και τίθενται οι βάσεις για τη 

νομισματική ένωσή τους εν μέσω του CES, δίχως να έχουν αξιολογηθεί σε σταθερή 

χρονική βάση τα αποτελέσματα του πρωτόλειου σταδίου ολοκλήρωσης, της CU. Σε 

αυτή την ταυτόχρονη διαδικασία καταστατικής καθίδρυσης της ευρασιατικής 

οικονομικής ολοκλήρωσης συνυπάρχουν διατάξεις εναρμόνισης των εθνικών 

οικονομιών και περιοριστικής απελευθέρωσης των λειτουργιών τους με γνώμονα την 

επέκταση των ρωσικών εθνικών συμφερόντων, σε συνδυασμό με την προάσπιση 

ανάλογων ζωτικών οικονομικών συμφερόντων των υπολοίπων μελών, εγείροντας 

ερωτηματικά για την σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα της Ένωσης στο 

σύνολό της. 

Η Μακροοικονομική Πολιτική της Ένωσης διαλαμβάνεται από τα άρθρα 62-63 και 

από το Πρωτόκολλο του Παραρτήματος 14 για την ‘’Εφαρμογή της 

Μακροοικονομικής Πολιτικής’’ της TEAEU. Μέσω των διατάξεων της Συνθήκης, 

ουσιαστικά, ορίζονται η οικονομική εναρμόνιση των εθνικών οικονομιών με έμφαση 

                                                           
12

 Για την ιστορική αποτίμηση των περιφερειακών οικονομικών συνεργασιών βλ. Gilpin, R. (2009) 

Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία: Η διεθνής οικονομική τάξη, Αθήνα: Ποιότητα, σσ. 418-442. 
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στην ανάπτυξη, οι βάσεις της δημοσιονομικής σύγκλισης και τα μακροοικονομικά 

κριτήρια εισδοχής στην Ένωση καθώς και ο κεντρικός ρόλος της ρωσικής οικονομίας 

κατά τον συνολικό δημοσιονομικό προγραμματισμό. Ειδικότερα, στο άρθρο 62 

καθορίζεται ο αναπτυξιακός σχεδιασμός των οικονομιών στη μακροχρόνια περίοδο 

με στόχο την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη των κρατών – μελών, ενώ στο άρθρο 

63 ορίζονται τα κριτήρια δημοσιονομικής σύγκλισης – εισδοχής, τα οποία είναι τρία:  

 Το δημοσιονομικό έλλειμμα να μην υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ  

 Το δημόσιο χρέος να μην υπερβαίνει το 50% του ΑΕΠ 

 Ο πληθωρισμός να μην υπερβαίνει κατά 5% αυτόν του κράτους με την 

χαμηλότερη τιμή. 

Στο Παράρτημα 14, άρθρο Ι, παρ. 2, εδ. 3 και 4 ορίζεται πως τα κράτη – μέλη 

επεξεργάζονται, εκδίδουν και υποβάλλουν προς την Ευρασιατική Οικονομική 

Επιτροπή βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα μακροοικονομικής 

πολιτικής με έμφαση στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, με βάση τους 

μακροοικονομικούς στόχους της Ένωσης. Το πρόγραμμα αυτό υποβάλλεται σε 

κείμενο, το οποίο είναι μη δεσμευτικό ως προς την επίτευξη των εκάστοτε στόχων 

αλλά, συγχρόνως, αποτελεί τη βάση για τη δημοσιονομική εποπτεία των κρατών από 

πλευράς της Επιτροπής, η οποία μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις προς τις εθνικές 

αρχές, που δύνανται να συνεργάζονται τόσο μεταξύ τους, όσο και με την Επιτροπή – 

κατά μόνας είτε και συλλογικά – για την επίτευξη των στόχων. Η Επιτροπή είναι 

αρμόδια για την αξιολόγηση των μακροοικονομικών δεικτών και δεδομένων, τα 

οποία παρακολουθεί και, σε περίπτωση απόκλισής τους από την αρχική πρόβλεψη, 

συνεργεί με τις εθνικές αρχές προς διόρθωση και επικαιροποίηση των στόχων. Οι 

βασικοί άξονες της μακροοικονομικής πολιτικής καθορίζονται από το ανώτατο 

διακυβερνητικό όργανο της Ένωσης, το Ανώτατο Ευρασιατικό Συμβούλιο και η 

Επιτροπή, όπως και οι εθνικές αρχές, εστιάζουν στην εποπτεία των κύριων 

μακροοικονομικών μεγεθών – μεσοπρόθεσμων ποσοτικών τιμών, που προβλέπονται 

στο κατατεθέν κείμενο σε χρονικό ορίζοντα 3τίας συναρτήσει εξωτερικών 

παραμέτρων, όπως ο δείκτης της παγκόσμιας ανάπτυξης και η τιμή του αργού 

πετρελαίου. Συγκεκριμένα, οι μεσοπρόθεσμοι μακροοικονομικοί δείκτες 

περιλαμβάνουν:  

 Την ανάπτυξη % του ΑΕΠ   
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 Το κατά κεφαλήν εισόδημα (ppp) 

 Την ισοτιμία των εθνικών νομισμάτων, πρωτίστως, σε σχέση με το δολλάριο 

 Τον δείκτη τιμών καταναλωτή 

 Τον όγκο των δημόσιων επενδύσεων ανά εθνική οικονομία 

 Τον όγκο των ΑΞΕ ανά εθνική οικονομία 

 Τον όγκο των εξαγωγών και των εισαγωγών ανά κράτος  

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο IV του 

Παραρτήματος 14, οι προβλέψεις των εθνικών αρχών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

τους τη διακύμανση στην τιμή του φυσικού αερίου, της οποίας η πρόβλεψη παρέχεται 

σε κάθε κράτος – μέλος από τις ρωσικές αρχές, γεγονός το οποίο καταδεικνύει, κατά 

μία ακόμα διάσταση, την εξάρτηση των υπολοίπων εθνικών οικονομιών από τη 

ρωσική οικονομία και την επίδραση των επιδόσεων της τελευταίας στο 

μακροοικονομικό περιβάλλον των πρώτων. 

Η Νομισματική Πολιτική της Ένωσης ασκείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

64 της TEAEU και εξειδικεύεται στο Παράρτημα 15 αυτής, των οποίων η στοχοθεσία 

αποτιμάται στη σταθερότητα των εθνικών νομισμάτων στις διεθνείς αγορές 

συναλλάγματος, στη δημιουργία κοινής και ανεξάρτητης νομισματικής αρχής που θα 

προετοιμάσει το έδαφος για τη νομισματική ένωση και στην απομείωση των 

συναλλαγματικών κινδύνων που εκδηλώνονται μέσω κερδοσκοπικών πράξεων στις 

αγορές. Επί της αρχής ορίζεται η προώθηση του εσωτερικού εμπορίου και η ελεύθερη 

κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών και αγαθών υπό μία εναρμονισμένη 

νομισματική πολιτική και σε συνδυασμό με την κατάλληλη οικονομική πολιτική, 

προκειμένου να αυξηθεί η πίστη στα εθνικά νομίσματα, τόσο στο εσωτερικό της 

Ένωσης, όσο και στις διεθνείς χρηματαγορές. Βασικός στόχος είναι η χάραξη μιας 

εναρμονισμένης συναλλαγματικής πολιτικής, η οποία θα ασκηθεί μέσω ανεξάρτητης 

(τραπεζικής) αρχής της Ένωσης, αποτελούμενη από τους επικεφαλής των κεντρικών 

τραπεζών των κρατών – μελών. Επιπροσθέτως, ορίζεται σαφώς, πως οι εθνικές αρχές 

της Ένωσης θα πρέπει να προχωρήσουν στην εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών 

επί της νομισματικής πολιτικής σύμφωνα με τα διατασσόμενα στη Συνθήκη. 

Στο εφαρμοστικό πεδίο του άρθρου 64, στο Παράρτημα 15,  αναφέρεται ρητά η 

κατίσχυση μιας ολοκληρωμένης συναλλαγματικής πολιτικής, εν μέσω μέτρων που 

ορίζουν:  
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 τον συντονισμό των εθνικών αρχών για τη διεύρυνση όλων των συναλλαγών 

μεταξύ των κρατών στα εθνικά νομίσματά τους 

 την ανεμπόδιστη (εσωτερική) μετατρεψιμότητα τους στα τραπεζικά ιδρύματα 

της Ένωσης  

 την αποφυγή πολλαπλών συναλλαγματικών ισοτιμιών στις συναλλαγές 

μεταξύ των νομικών και φυσικών προσώπων των κρατών – μελών 

 τη διατήρηση επαρκών συναλλαγματικών αποθεμάτων από τα εθνικά 

νομίσματα κάθε κράτους – μέλους 

 τη σταθεροποίηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας έναντι διεθνών 

νομισμάτων, κυρίως έναντι του δολλαρίου 

 τη δυνατότητα ελεύθερης μετατρεψιμότητας των εθνικών νομισμάτων μεταξύ 

των τραπεζών των κρατών – μελών σε λογαριασμούς τους σε τρίτες χώρες 

 την παροχή επαρκούς ρευστότητας στις εσωτερικές αγορές συναλλάγματος 

 την οργάνωση και ανάπτυξη αγοράς χρηματοοικονομικών παραγώγων 

 τη σταδιακή άρση των εμποδίων ως προς τη διάνοιξη νέων λογαριασμών και 

της μεταφοράς συναλλάγματος μεταξύ τραπεζικών ιδρυμάτων εντός της 

Ένωσης 

 την ταυτοποίηση προσώπων από τρίτες χώρες που διατηρούν λογαριασμούς 

σε τραπεζικά ιδρύματα της ευρασιατικής επικράτειας καθώς και ημεδαπών 

προσώπων που διατηρούν λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού 

 τη δυνατότητα αιτήματος από τις εθνικές αρχές για τον επαναπατρισμό 

κεφαλαίων από πρόσωπα ή επενδυτικά ιδρύματα που διατηρούν 

λογαριασμούς στο εξωτερικό 

 την πραγματοποίηση διεθνών συναλλαγματικών πράξεων από ημεδαπά 

πρόσωπα των κρατών – μελών δίχως να χρησιμοποιούν τραπεζικούς 

λογαριασμούς που διατηρούν εντός των τραπεζικών ιδρυμάτων της Ένωσης 

 την εναρμόνιση των διαδικασιών επαναπατρισμού κεφαλαίων 

 την ελεύθερη διακίνηση επενδυτικών κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών 

μέσων από ημεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα εντός της Ένωσης 

 τη διαρκή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών 

αρχών για την προστασία από κερδοσκοπικές επιθέσεις 

 τη δυνατότητα επιβολής συναλλαγματικών περιορισμών από τα κράτη – μέλη 

για ένα έτος, σε περίπτωση που σημειωθεί σημαντική μείωση στα 
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συναλλαγματικά αποθέματα τους, είτε στην περίπτωση που διακυβεύεται η 

εθνική ασφάλεια εκάστου μέλους από μέτρα απελευθέρωσης των 

συναλλαγών, είτε, τέλος, στην περίπτωση που απειληθεί η σταθερότητα 

εθνικού νομίσματος έπειτα από ακραίες διακυμάνσεις στην ισοτιμία του.
  

Από τις ανωτέρω διατάξεις γίνεται αντιληπτό ότι επιχειρείται η προστασία των 

εθνικών νομισμάτων και κυρίως του ρουβλίου εξαιτίας της εξάρτησης της ρωσικής 

οικονομίας από τις διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου. Συν τοις άλλοις, 

επιδιώκεται η αντιμετώπιση των κερδοσκοπικών επιθέσεων, προσφέροντας ένα ευρύ 

φάσμα από εργαλεία παρεμβατισμού από πλευράς των κρατών – μελών στην αγορά 

συναλλάγματος και προοιωνίζεται, σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί κεντρικής 

ανεξάρτητης συναλλαγματικής αρχής, πιθανότατα, η τραπεζική ένωση της ΕΑΕU, 

λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 70 της Συνθήκης για τη 

δημιουργία εναρμονισμένου νομικού πλαισίου της λειτουργία των χρηματαγορών της 

Ένωσης καθώς και του άρθρου 103, παρ. 2, όπου ορίζεται η σύσταση υπερεθνικής 

αρχής για τη ρύθμιση αυτών στην Αλμάτυ του Καζακστάν, το 2025.  

Το ρυθμιστικό εύρος των προστατευτικών διατάξεων για τις εθνικές οικονομίες 

επεκτείνεται σε εξειδικευμένες πτυχές της απελευθέρωσης των υπηρεσιών, των 

συμπράξεων και των επενδύσεων, όπου και επιβάλλεται ένα εξαιρετικά περιοριστικό 

πρότυπο κρατικού καπιταλισμού, σε διακεκριμένους επενδυτικούς κλάδους, 

παρόμοιο με αυτό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατά τις δεκαετίες ’80 – ’90
13

. 

Εν προκειμένω, σύμφωνα με τα άρθρα 66–68 και το Παράρτημα 16 (υποπαράρτημα 

2) της Συνθήκης, η απελευθέρωση των επενδύσεων και των επενδυτικών συμπράξεων 

επί εδάφους των κρατών – μελών από ευρασιατικά ιδιωτικά και κρατικά κεφάλαια 

καθώς και από ξένους επενδυτές, ορίζει ότι τα κράτη, στα οποία προορίζονται οι 

επενδύσεις, συμμετέχουν υποχρεωτικά δια των αντίστοιχων φορέων τους – 

τουλάχιστον – στο 50% και άνω του επενδυτικού κεφαλαίου, διασφαλίζοντας 

συγχρόνως θέσεις εργασίας για τις τοπικές κοινωνίες. Με τις διατάξεις αυτές τα 

κράτη – μέλη της Ένωσης προστατεύουν συγκεκριμένους τομείς των οικονομιών 

                                                           
13

 Η μεγάλη ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας επήλθε, εκτός από των διαχωρισμό της επικράτειάς 

της σε ειδικές οικονομικές ζώνες και το φθηνό εργατικό δυναμικό, χάρη στην υποχρεωτική συμμετοχή 

κρατικών εταιριών και φορέων στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν επί εδάφους 

της από το 1979 έως τη δεκαετία του ’00. Η κινεζική κυβέρνηση μέσω αυτής της πολιτικής 

εξασφάλισε την προστασία ζωτικών οικονομικών συμφερόντων της και κέρδισε σε τεχνογνωσία. Βλ. 

σχετικά Zhang, Κ. Η. (2011). How does foreign direct investment affect economic growth in China?. 

Economics of Transition, 9 (3), 679-693.  
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τους, όπως τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα (υπέδαφος – εξόρυξη), ενώ σε 

ορισμένες περιπτώσεις, όπως οι παραμεθόριες περιοχές και η υφαλοκρηπίδα, 

απαγορεύονται εντελώς οι ξένες επενδύσεις. 

Ως προς τη φορολογική πολιτική της Ένωσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Συνθήκη 

της Αστάνα περιλαμβάνει διατάξεις εναρμόνισης των εθνικών νομοθετικών πλαισίων 

σε δευτερογενές επίπεδο, αφού η φορολογία δεν αποτελεί εργαλείο παρεμβατισμού 

στη δημοσιονομική πολιτική των κρατών – μελών αλλά παρέχει ένα σύνολο γενικών 

διατάξεων που ορίζουν την επιβολή και είσπραξη έμμεσων φόρων σε εισαγόμενα 

αγαθά προερχόμενα από τα κράτη – μέλη και σε υπηρεσίες. Τα άρθρα 71–72 αφενός 

μεν, επισημαίνουν την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, έργων και υπηρεσιών, 

ώστε να μη νοθεύεται ο ανταγωνισμός και, αφετέρου, ρυθμίζουν την εναρμόνιση των 

εθνικών φοροεισπρακτικών μηχανισμών επί των ειδικών φόρων κατανάλωσης και τη 

βελτίωση του πλαισίου είσπραξης ΦΠΑ, καθώς και την πιθανή λήψη πρόσθετων 

φορολογικών βαρών, προκειμένου να μην υπάρχει προνομιακό και άνισο φορολογικό 

καθεστώς στα κράτη – μέλη προέλευσης. Παράλληλα, στο άρθρο 73 προβλέπεται η 

περίπτωση της φορολόγησης ατομικών εισοδημάτων στην περίπτωση διαφορετικού 

τόπου έδρας του προσώπου σε σχέση με αυτόν της επαγγελματικής δραστηριότητάς 

του, όπου το κράτος – μέλος, στο έδαφος του οποίου πραγματοποιείται η 

δραστηριότητα, είναι αρμόδιο για την είσπραξη του φόρου εισοδήματος. Εν τοις 

πράγμασι, αν και οι διατάξεις αυτές αποτελούν τη φορολογική εμπλαισίωση της CU 

στον τομέα του εσωτερικού – «αμοιβαίου εμπορίου», καθίστανται ένα βασικό 

υπόβαθρο για την εμβάθυνση της συνεργασίας των κρατών στη μελλοντική σχεδίαση 

μιας εναρμονισμένης φορολογικής πολιτικής (TEAEU: Παράρτημα 18).  

Πέραν των προαναφερθέντων, ο CES ενσωματώνει στη Συνθήκη στοχευμένες 

δημόσιες πολιτικές, που εμπίπτουν στην αναπτυξιακή και παραγωγική βάση της 

Ένωσης. Πρόκειται για τους ‘’Κανόνες Ανταγωνισμού’’, την Ενεργειακή Πολιτική, 

την Πολιτική Μεταφορών, τη Βιομηχανική Πολιτική και την Αγροτική Πολιτική. Οι 

πολιτικές αυτές προωθούν την οικονομική ολοκλήρωση των κρατών – μελών 

εγκοιτώνοντας τα κατά περίπτωση εθνικά οικονομικά συμφέροντα και, πρωτίστως, 

αυτά της Ρωσικής Ομοσπονδίας στους τομείς παραγωγής πετρελαίου και φυσικού 

αερίου δια των διατάξεων σχετικά με τα Φυσικά Μονοπώλια. 
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Σε ότι αφορά τους Κανόνες Ανταγωνισμού της Ένωσης, θεσπίζεται μία 

ολοκληρωμένη πολιτική ανταγωνισμού, η οποία υποχρεώνει τα κράτη – μέλη σε 

εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών και στον καθορισμό των τιμών των προϊόντων 

και απαγορεύει τις οριζόντιες συμπράξεις σε ποσοστό 20% της αγοράς, την 

κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από πλευράς των μεγάλων εταιριών, τον διαφορισμό 

των τιμών στα προϊόντα, τον αποκλεισμό μικρών επιχειρήσεων από την αγορά εν 

μέσω έλλειψης πρόσβασης σε πληροφορίες και σε τεχνολογικές υποδομές, ενώ 

απαγορεύει την ευνοϊκή μεταχείριση επιχειρήσεων (κρατικών και ιδιωτικών) από 

πλευράς κρατών – μελών μέσω της ενίσχυσής τους με φοροαπαλλαγές και με διάθεση 

μέσων που νοθεύουν τον ανταγωνισμό. Οι κρατικές επιδοτήσεις δεν αποτελούν μέρος 

των κανόνων αυτών αλλά ορίζονται ξεχωριστά στη Συνθήκη συναρτήσει της 

Πολιτικών Βιομηχανίας και Γεωργίας της Ένωσης. Οι αρμοδιότητες εποπτείας του 

ανταγωνισμού απονέμονται στην Επιτροπή, η οποία δύναται να επιβάλλει κυρώσεις 

στα κράτη – μέλη σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω διατάξεων. Ωστόσο, σε 

σχέση με συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων (βότκα, αλκοολούχα ποτά, καπνικά 

προϊόντα και φάρμακα) και κυρίως στην αγορά ενέργειας, τα κράτη μέλη μπορούν να 

ασκήσουν ανεξάρτητη τιμολογιακή πολιτική λόγω του ότι λογίζονται ως φυσικά 

μονοπώλια. 

Ειδικότερα, στο Παράρτημα 20 της Συνθήκης, Ρωσία, Καζακστάν και Λευκορωσία 

διατηρούν στη «σφαίρα των φυσικών μονοπωλίων» τους τομείς του φυσικού αερίου 

και πετρελαίου καθώς και των δικτύων μεταφοράς τους μέσω αγωγών, τον 

ηλεκτρισμό, την θερμική ενέργεια, τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τα αεροδρόμια, τα 

λιμάνια, τα δίκτυα υδροδότησης, τις τηλεπικοινωνίες και τα ταχυδρομεία. Επίσης, 

στα Παραρτήματα 22 και 23 ορίζονται οι συνθήκες λειτουργίας των φυσικών 

μονοπωλιακών οντοτήτων (κρατικών εταιρειών: π.χ. Gazprom, Transneft και 

Rosneft), οι οποίες υποχρεούνται στην κατά προτεραιότητα προμήθεια της 

εσωτερικής αγοράς, στη συντήρηση των αγωγών και στη δημιουργία ενοποιημένου 

δικτύου ενέργειας (το οποίο ούτως ή άλλως έχει ήδη αναπτυχθεί), στην προστασία 

του περιβάλλοντος και στην διατήρηση των διακρατικών συμφωνιών και συμβολαίων 

καθώς και στην κατίσχυση του αστικού δικαίου (συμβόλαια εν ισχύ προ της TEAEU) 

έναντι των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την πολιτική ανταγωνισμού. 

Δηλαδή, είναι καταφανές, πως η Ρωσική Ομοσπονδία προστατεύει τις ενεργειακές 
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πηγές της και επιχειρεί την επέκταση της κυριαρχίας της στους αντίστοιχους τομείς 

μέσω των ενοποιημένων δικτύων μεταφοράς. 

Επί του καταστατικού πλαισίου των φυσικών μονοπωλίων ερείδεται η ενεργειακή 

πολιτική της Ένωσης που ορίζεται στα άρθρα 79-85, εκ των οποίων το 83 και το 84 

εμπερικλείουν διατάξεις ευεργετικές ως προς το παραγωγικό πρότυπο της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας, παρέχοντάς της ένα ισχυρό νομικό υπόβαθρο για την κατοχύρωση της 

ενεργειακής ηγεμονίας της εντός της Ένωσης. Στο άρθρο 83, παρ. 3 και, αντίστοιχα, 

στο άρθρο 84, παρ. 3 προβλέπεται η δημιουργία κοινών αγορών φυσικού αερίου και 

πετρελαίου μεταξύ των κρατών – μελών, εν μέσω διεθνών συνθηκών εντός της 

Συνθήκης της Αστάνα, με χρονικό ορίζοντα την έγκριση ενός κοινού προγράμματος 

προσαρμογής των τιμών και των προμηθειών έως το 2018 από το Ανώτατο 

Ευρασιατικό Συμβούλιο καθώς και της τελικής ενεργοποίησης των συνθηκών για την 

κοινή αγορά φυσικού αερίου το 2025 και για αυτή του πετρελαίου το 2024.  

Περαιτέρω, στο άρθρο 83, παρ. 4 και στο άρθρο 84, παρ. 4 ορίζεται ρητά και κατ’ 

επανάληψη ότι οι εθνικές αρχές ‘’θα διασφαλίσουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση 

οντοτήτων των κρατών – μελών στα συστήματα διανομής φυσικού αερίου, πετρελαίου 

και πετρελαιοειδών’’. Στην πραγματικότητα, οι οντότητες αυτές είναι στο σύνολό 

τους ρώσικες κρατικές εταιρίες, όπως η Gazprom που ελέγχει ήδη, πλήρως, τις 

αγορές φυσικού αερίου, στη Λευκορωσία (Beltransgaz), στην Αρμενία (Gazprom 

Armenia) και στο Κυργιστάν (Kyrgyz Gaz) καθώς και μεγάλο ποσοστό του δικτύου 

διανομής του Καζακστάν (KazMunayGas – KazTransGaz), στην αγορά πετρελαίου 

του οποίου κατέχει μερίδιο η Lukoil, η οποία κατέχει επίσης, μαζί με την Transneft 

και τη Rosneft, το 43,5% του αγωγού πετρελαίου Caspian Pipeline Consortium
14

. 

Κατ’ επέκταση, η Ρωσική Ομοσπονδία διασφαλίζει και εντός της Ένωσης τα μέχρι 

στιγμής κεκτημένα της και, προφανώς, προλειαίνει το έδαφος για την πλήρη 

κυριαρχία της στις μελλοντικές κοινές αγορές φυσικού αερίου και πετρελαίου καθότι, 

ακόμη και αν οι μελλοντικές διεθνείς συνθήκες δημιουργήσουν πιο ευνοϊκούς 

κανόνες ανταγωνισμού για την είσοδο και άλλων εταιριών στη σφαίρα των φυσικών 

μονοπωλίων της Ένωσης, θα έχουν μειωμένη ισχύ έναντι των διατάξεων της ΤEAEU, 

                                                           
14

 Το 43,5% υπολογίζεται στο σύνολο του αγωγού, τόσο επί καζαχικού, όσο και επί ρωσικού εδάφους. 

Ο Caspian Pipeline Consortium, στον οποίο συμμετέχουν και άλλες εταιρίες, όπως η Exxon Mobil, η 

Eni και η Chevron, αποτελεί τη μόνη περίπτωση αγωγού που διέρχεται από ρωσικό έδαφος και δεν 

ανήκει αποκλειστικά σε ρωσικές εταιρίες. http://www.cpc.ru/en/about/Pages/shareholders.aspx  

http://www.cpc.ru/en/about/Pages/shareholders.aspx
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η οποία προβλέπει την καθολική υπερίσχυσή της έναντι των πρώτων με βάση τα 

οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ. 3. 

Τέλος, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, μέσα από τον CES θεσπίζονται 

πολιτικές για τις μεταφορές, τον δευτερογενή και πρωτογενή τομέα και την 

εσωτερική μετανάστευση, οι οποίες προάγουν την οικονομική ολοκλήρωση μεταξύ 

των μελών, προσφέροντας αναπτυξιακές προοπτικές σε όλους και επιτρέποντας στη 

μεγαλύτερη οικονομία της Ένωσης και στις επιχειρήσεις της να διεισδύσουν κατά 

μήκος της παραγωγικής βάσης της. Ειδικότερα, και σε ότι αφορά τις μεταφορές, στα 

άρθρα 86-87, η Συνθήκη ορίζει τη συνεργασία των μελών και την εναρμόνιση των 

ενεργειών και των νομοθετικών ρυθμίσεών τους για την ανάπτυξη των μεταφορών, 

την παροχή καλύτερων υπηρεσιών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την δημιουργία 

μιας κοινής αγοράς μεταφορών στο έδαφος, στα ύδατα και στον αέρα μέσα από 

μελλοντική διεθνή συνθήκη μεταξύ των μελών, που θα συμβάλλει στην προοδευτική 

απελευθέρωση των κρατικών μονοπωλίων.  

Το ίδιο ισχύει και για τη βιομηχανική πολιτική της Ένωσης, όπου στο άρθρο 92 

ορίζεται πως τα μέλη θα χαράσσουν τις κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές και η 

Επιτροπή θα αναλαμβάνει την εφαρμογή τους με γνώμονα την ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας, τη δημιουργία κοινών επενδυτικών σχημάτων, τη λειτουργία 

παραγωγικών αλυσίδων (clusters), την επένδυση στην καινοτομία μέσω της έρευνας 

και της ανάπτυξης (R&D), σε συνδυασμό με μία δέσμη κρατικών ενισχύσεων σε 

βάθος 5ετίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 93 και στο Παράρτημα 28 της Συνθήκης. 

Ανάλογη ολοκλήρωση προωθείται και στον πρωτογενή τομέα, όπου στα άρθρα 94-

95, η TEAEU ορίζει την εναρμόνιση και τον συντονισμό των εθνικών πολιτικών 

γεωργίας, υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής, για τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς 

αγροτικών προϊόντων με γνώμονα την ισόρροπη παραγωγή και ανάπτυξη μεταξύ των 

μελών, την εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγή, τα κοινά παραγωγικά 

προαπαιτούμενα καθώς και τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για τη διασφάλιση της 

ανταγωνιστικότητας.  

Συγχρόνως, θεσπίζεται κοινή πολιτική εσωτερικής μετανάστευσης. Σύμφωνα με τα 

άρθρα 96-98 της TEAEU, επιτρέπεται στους υπηκόους των κρατών – μελών να 

εγκαθίστανται και να εργάζονται στο εσωτερικό της Ένωσης με πλήρη ατομικά, 

εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, μεταφέροντας μαζί και τις οικογένειές τους, 
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για τις οποίες λαμβάνεται μέριμνα ως προς την πρόσβαση των τέκνων στη σχολική 

εκπαίδευση. Η εσωτερική κυκλοφορία των φυσικών προσώπων της Ένωσης διέπεται 

ωστόσο από ελεγχόμενες συνθήκες καταγραφής και ταυτοποίησής τους από τις 

εθνικές αρχές υποδοχής, που ορίζεται ότι θα εξειδικευθούν περαιτέρω σε συνδυασμό 

με τις εθνικές νομοθεσίες και το ενωσιακό δίκαιο μέσα από μία μελλοντική 

διακρατική συνθήκη μεταξύ των μελών. 

Αποτιμώντας την καταστατική βάση της οικονομικής διάστασης της Ένωσης, γίνεται 

αντιληπτό ότι πρόκειται για μία οντότητα, η οποία προωθεί βαθμηδόν την οικονομική 

ολοκλήρωση των μελών της καθ’ όλο το φάσμα της οικονομίας, εμπεδώνοντας 

ωστόσο την υφιστάμενη και οιονεί εν τω χρόνω ρωσική οικονομική κυριαρχία. Όπως 

εμφαίνεται από τα οικονομικά στοιχεία και χαρακτηριστικά, που παρουσιάζονται 

στους πίνακες 3.1, 3.2 και 3.3, η ρωσική οικονομία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της 

ΕΑΕU και βρίσκεται ήδη σε έντονη αλληλεπίδραση με τις πρώην σοβιετικές 

οικονομίες που έχουν επιλέξει να συνδέονται μαζί της, καθιστάμενες σταδιακά 

ολοένα και πιο εξαρτημένες από αυτή στις μακροοικονομικές τους επιδόσεις, στους 

τομείς της ενέργειας και της ανάπτυξης.  

Η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (πίνακας 3.4) είναι η επεκτεινόμενη στις 

οικονομίες των συμμάχων της Ρωσική Ομοσπονδία. Το ρούβλι, όπως και η ρωσική 

γλώσσα, εν μέσω των άρθρων 20, παρ.1, εδ. 2 και 110, παρ. 1 της TEAEU, 

καθίστανται οι πρωτογενείς δικαιϊκοί δεσμοί μεταξύ των μελών εμπλαισιωμένοι από 

την πρωτοκαθεδρία της Ρωσίας σε ενέργεια, υποδομές και πόρους, που εμφαίνονται 

στο πλέγμα των προστατευτικών διατάξεων της Συνθήκης επί των φυσικών 

μονοπωλίων και της ενεργειακής πολιτικής. Οι αδιαμφισβήτητες διατάξεις 

οικονομικής ολοκλήρωσης, που επιχειρούνται μέσω της CU και του CES, έχουν ως 

κύριο προσανατολισμό τη μελλοντική σύσταση μιας οικονομικής και νομισματικής 

Ένωσης, η οποία διανοίγει αναντίρρητα μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές 

για τα κράτη – μέλη, στο περιοριστικό παρόλα αυτά οικονομικό και θεσμικό 

περιβάλλον, που η ρωσική υπεροχή επιβάλει ένεκα της επιβίωσης της ιδίας στο 

σύγχρονο διεθνές οικονομικό σύστημα και στις συμπλεκτικές εισροές που διαχέονται 

σε αυτό, εξαιτίας του γεωπολιτικού και γεωοικονομικού ανταγωνισμού μεταξύ των 

πιο ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων του πλανήτη. Προτού αναλυθεί o ανταγωνισμός 

της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη διαπεριφέρεια της Ευρασίας και η στρατηγική 
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αλληλεπίδραση της ΕAEU με τη ρωσική υψηλή στρατηγική, έχει σημασία να 

εξετασθεί το εάν η Ρωσική Ομοσπονδία διασφαλίζει την θεσμική υπεροχή της στα 

όργανα της Ένωσης, προκειμένου να αποτυπωθεί πληρέστερα η στρατηγική φύση του 

εγχειρήματος, που εντοπίστηκε τόσο στις θεωρητικές βάσεις, όσο και στην 

προηγηθείσα ανάλυση της οικονομικής διάστασης της Συνθήκης της Αστάνα.   

 

2.3 Τα Όργανα της Ένωσης   

     

Η θεσμική διάρθρωση της ΕΑΕU διέπεται από ισχυρά διακυβερνητικά 

χαρακτηριστικά και από μία ιεραρχική διάταξη, η οποία λειτουργεί σε πολλαπλά 

επίπεδα αποτρέποντας, καταρχήν, το πολιτικό προβάδισμα μεταξύ των κρατών – 

μελών. Στην ουσία πρόκειται για ένα ιδιαιτέρως σύνθετο πλαίσιο εξισορρόπησης των 

τριών λειτουργιών της εξουσίας, το οποίο εγκοιτώνει ανασχετικά χαρακτηριστικά ως 

προς την υπερεθνική εξέλιξη της Ένωσης και διασφαλίζει κατ’ ουσίαν την ισότιμη 

πρωτοκαθεδρία και εκπροσώπηση των εθνικών αρχών. Το ανώτατο αποφασιστικό και 

χαράσσον την πολιτική της Ένωσης όργανο είναι το Ανώτατο Ευρασιατικό 

Οικονομικό Συμβούλιο (Supreme Eurasian Economic Council), το οποίο αποτελείται 

από τους αρχηγούς κρατών. Το Ανώτατο Συμβούλιο έχει ένα ευρύ φάσμα 

αρμοδιοτήτων, αφού αποφασίζει με συναίνεση για το σύνολο των λειτουργιών της 

Ένωσης καθώς και για την τροποποίηση της Συνθήκης αλλά και για τις διεθνείς 

συμπληρωματικές συνθήκες που περιγράφησαν ανωτέρω, εκδίδει αποφάσεις και 

εκτελεστικές πράξεις προς τα υπόλοιπα όργανα της Ένωσης, εγκρίνει τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης, διορίζει τα εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής και εγκρίνει 

το σύνολο του προσωπικού της καθώς και τους δικαστές του Δικαστηρίου της 

Ένωσης. Η προεδρία του Ανωτάτου Συμβουλίου είναι ενιαύσια και ασκείται από 

κάθε κράτος μέλος με βάση τη σειρά της ρωσικής αλφαβήτου. Ως σώμα συγκαλείται 

τουλάχιστον μία φορά ανά έτος και θέτει την πολιτική agenda της Ένωσης, ενώ 

παράλληλα διαχειρίζεται και τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης μαζί με τον πρόεδρο 

της Επιτροπής, έπειτα από εξουσιοδότηση που παρέχεται στον τελευταίο από αυτό 

(TEAEU: αρ. 10-13).  
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Το έργο του Ανωτάτου Συμβουλίου επικουρείται από το Ευρασιατικό 

Διακυβερνητικό Συμβούλιο (Eurasian Intergovernmental Council), το οποίο 

αποτελείται από τους αρχηγούς κυβερνήσεων. Κύρια αρμοδιότητα του 

Διακυβερνητικού Συμβουλίου είναι η τήρηση της Συνθήκης της Αστάνα καθώς και 

των δευτερογενών συνθηκών της, ο έλεγχος των αποφάσεων της Επιτροπής και η 

υλοποίηση του έργου της, όπως και ο έλεγχος επί του σχεδίου του προϋπολογισμού. 

Το Διακυβερνητικό Συμβούλιο εκδίδει επίσης αποφάσεις και εκτελεστικές πράξεις εν 

μέσω συναίνεσης και έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει αντίστοιχες πράξεις και 

αποφάσεις της Επιτροπής. Σε περίπτωση που τα μέλη του αδυνατούν να 

συμφωνήσουν με πράξεις της Επιτροπής, το Ανώτατο Συμβούλιο αποφαίνεται 

σχετικά. Ως σώμα συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος (ΤΕΑΕU: αρ. 14-17).  

Η Ευρασιατική Οικονομική Επιτροπή (Eurasian Economic Commission) ή άλλως 

Επιτροπή, είναι το αμέσως επόμενο ιεραρχικά όργανο της Ένωσης και που, μαζί με 

το Δικαστήριο, ασκεί υπερεθνικές αρμοδιότητες. Σύμφωνα με την TEAEU, η 

Επιτροπή είναι το ‘’ρυθμιστικό όργανο’’ της Ένωσης και ασκεί νομοθετικές και 

εκτελεστικές λειτουργίες. Η σύνθεση της περιλαμβάνει δύο σώματα: το Συμβούλιο 

της Επιτροπής που αποτελείται από τους αναπληρωτές αρχηγούς κυβερνήσεων που 

ασκούν νομοθετική εξουσία και από το Διευθυντήριο, δηλαδή το «υπουργικό 

συμβούλιο» που ασκεί την εκτελεστική λειτουργία της Ένωσης. Ως προς το 

νομοθετικό σκέλος, και τα δύο σώματα της Επιτροπής εκδίδουν αποφάσεις, 

εκτελεστικές πράξεις και συστάσεις (μη δεσμευτικές για τα κράτη – μέλη) και 

καθίστανται ο «θεματοφύλακας της Συνθήκης» μαζί με το Διακυβερνητικό 

Συμβούλιο. Το Συμβούλιο της Επιτροπής τελεί σε ιεραρχική σχέση με το 

Διευθυντήριο, ελέγχοντας τις πράξεις του και αποφασίζει με συναίνεση, 

καθοδηγώντας το και εποπτεύοντας το, όσον αφορά την εφαρμογή του ενωσιακού 

δικαίου, την αρχική έγκριση επί της κατάρτισης του προϋπολογισμού και την άσκηση 

των ενωσιακών πολιτικών. Ως προς το εκτελεστικό σκέλος της Επιτροπής, το 

Διευθυντήριο είναι ο κατεξοχήν και καταστατικά εξουσιοδοτημένος φορέας της 

εκτελεστικής λειτουργίας της Ένωσης. Η στελέχωσή του, τόσο ως προς τα πρόσωπα, 

όσο και ως προς το πλήθος τους, αποφασίζεται από το Ανώτατο Συμβούλιο, έπειτα 

από πρόταση  των κρατών – μελών, τα οποία επιλέγουν τους εκπροσώπους τους για 

θητεία 4 ετών. Όπως αναφέρεται και στον επίσημο ιστότοπο της Επιτροπής, οι 

Επίτροποι ασκούν τα καθήκοντά τους ως ‘’υπουργοί’’ με διακριτούς τομείς πολιτικής 
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ευθύνης, αντίστοιχους αυτών των πολιτικών της Ένωσης, δίχως να προωθούν τα 

εθνικά συμφέροντά τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά το κοινό 

ενωσιακό συμφέρον. Οι υφιστάμενες επιτροπές – υπουργεία της Ένωσης έχουν ως 

εξής: 

 Μακροοικονομική Πολιτική, Ανάπτυξη και Ολοκλήρωση 

 Οικονομία και Χρηματοοικονομικά 

 Βιομηχανία και Αγροτική Παραγωγή 

 Εμπόριο και Δασμολογική Πολιτική 

 Τεχνική Διαρρύθμιση (Νομοθεσία για την CU και τον CES)  

 Τελωνειακή Συνεργασία και Συντονισμός 

 Ενέργεια, Υποδομές και Μεταφορές 

 Ανταγωνιστικότητα και Κρατικές Προμήθειες  

Η Επιτροπή ως σώμα αποφασίζει συναινετικά, είτε με ενισχυμένη πλειοψηφία. Των 

Επιτρόπων προΐσταται ο πρόεδρος της Επιτροπής και παρά το γεγονός ότι οι ανωτέρω 

Επιτροπές αριθμούνται σε 9, το σημερινό σχήμα περιλαμβάνει 14 υπουργούς, δηλαδή 

συν 5 άνευ χαρτοφυλακίου
15

, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισότιμη εκπροσώπηση 

των κρατών – μελών (ΤΕΑΕU: αρ. 18 & Παράρτημα 1) . 

Η Επιτροπή διαρθρώνεται σε 23 τμήματα, των οποίων προΐστανται διευθυντές, μαζί 

με τους αναπληρωτές τους, προερχόμενοι ισότιμα από κάθε κράτος – μέλος. 

Εντούτοις, η γραφειοκρατία της Επιτροπής, δηλαδή οι υπάλληλοι της Ένωσης, 

αποτελούν τη μοναδική εξαίρεση ως προς την ισότιμη στελέχωση των υπηρεσιών, 

διότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της TEAEU, προσλαμβάνονται 

αναλογικά ως προς την εισφορά των κρατών – μελών στον προϋπολογισμό της 

Ένωσης, προσφέροντας στη Ρωσική Ομοσπονδία ένα σημαντικό ποσοστό άτυπων 

εκπροσώπων της, στο 85% περίπου του συνόλου των υπαλλήλων. Η λειτουργία της 

Επιτροπής ορίζεται σε διαρκή βάση και έχει έδρα τη Μόσχα. 

Το δικαιοδοτικό όργανο της Ένωσης είναι το Δικαστήριο (Court of the Eurasian 

Economic Union) και στελεχώνεται ισότιμα από 2 δικαστές ανά κράτος – μέλος, με 

θητεία 9 ετών. Οι δικαστές διορίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο έπειτα από 

πρόταση των κρατών – μελών, ενώ ο πρόεδρος του Δικαστηρίου και ο αναπληρωτής 
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 http://www.eurasiancommission.org/en/Pages/structure.aspx  

http://www.eurasiancommission.org/en/Pages/structure.aspx
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του εκλέγονται μεταξύ των δικαστών και εγκρίνονται στη συνέχεια από το Ανώτατο 

Συμβούλιο. Οι αρμοδιότητες του Δικαστηρίου εκτείνονται στην επίλυση των 

διαφορών που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της TEAEU, επί των αποφάσεων – 

νομοθετημάτων των οργάνων της Ένωσης, επί των παραλείψεων της Επιτροπής και 

επί της ερμηνείας της Συνθήκης, έπειτα από σχετικό αίτημα κράτους – μέλους, καθώς 

και έπειτα από προσφυγή οικονομικής οντότητας ή ιδιώτη που δύναται να ενάγει 

μόνον την Επιτροπή. Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου είναι εκτελεστές αλλά δεν 

υποκαθιστούν σε καμμία περίπτωση την δικαιοδοσία των κρατών – μελών και των 

οργάνων της Ένωσης, εφόσον ζητηθεί από το πρώτο η ερμηνεία του ενωσιακού 

δικαίου από κράτος – μέλος, είτε από όργανο της Ένωσης. Στην περίπτωση που 

εναγόμενο κράτος – μέλος δεν συμμορφώνεται με αποφάσεις του Δικαστηρίου εντός 

3 μηνών, ο ενάγων έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί εκ νέου στο Δικαστήριο για την 

εκτέλεση της απόφασης και εάν το κράτος – μέλος δεν δύναται να την εφαρμόσει, 

τότε επιλαμβάνεται του ζητήματος το Ανώτατο Συμβούλιο, το οποίο προσφέρει στο 

καταδικασθέν κράτος τα μέσα για την εκτέλεση της απόφασης
16

. Στην περίπτωση που 

καταδικασθεί η Επιτροπή, καλείται να συμμορφωθεί εντός 60 ημερών. Οι πηγές του 

δικαίου της Ένωσης, τις οποίες λαμβάνει υπόψη του το Δικαστήριο κατά την κρίση 

του είναι:  

 Το διεθνές δίκαιο 

 Η Συνθήκη για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση και οι 

συμπεριλαμβανόμενες σε αυτή διεθνείς συνθήκες 

 Το παράγωγο δίκαιο της Ένωσης, δηλαδή οι αποφάσεις και οι εκτελεστικές 

πράξεις των οργάνων  

 Το εθιμικό δίκαιο ως γενικά παραδεκτή πρακτική του κράτους δικαίου 

(ΤΕΑΕU: αρ. 19 & Παράρτημα 2). 

Συμπερασματικά, συνάγεται από τα προαναφερθέντα πως, στη θεσμική διάστασή της, 

η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση αποτελεί μία πλήρως οργανωμένη διακρατική 

ένωση, με διεθνή νομική προσωπικότητα, πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο εντός του 

πλαισίου του διεθνούς δικαίου, με ευδιάκριτη και εξισορροπημένη διάκριση των 

λειτουργιών και με ισότιμη εκπροσώπηση των μελών της σε πολλαπλά επίπεδα, τα 
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 Πρόστιμο για παραβίαση των διατάξεων της TEAEU από κράτος – μέλος επιβάλλεται μόνον από 

την Επιτροπή στις περιπτώσεις νόθευσης του ανταγωνισμού, γεγονός που διαφοροποιεί μεταξύ άλλων 

σε σημαντικό βαθμό το Δικαστήριο της EAEU από αυτό της ΕΕ. Βλ. σχετικά Παράρτημα 19. 
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οποία λειτουργούν ως δικλείδες ασφαλείας για την ενσωμάτωση και προώθηση των 

εθνικών συμφερόντων των συμμετεχόντων στους θεσμούς της Ένωσης. Η 

καταστατική αυτή βάση επιτρέπει τη βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση των μελών, 

προσφέροντάς τους το θεσμικό και πολιτικό υπόβαθρο σε ανταπόδοση της από 

πλευράς τους αποδοχής της ρωσικής οικονομικής επέκτασης δια μέσου της CU και 

του CES. Σε κάθε περίπτωση, η ρωσική κυριαρχία εντοπίζεται και στο προκείμενο 

επίπεδο μέσω της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ρώσων υπαλλήλων στη 

γραφειοκρατία της Επιτροπής. Συνεπώς, αποδεικνύεται πως και στη θεσμική 

διάστασή της, η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση είναι μία οντότητα περιφερειακής 

οικονομικής ολοκλήρωσης, η οποία εγκιβωτίζει ρωσικά στρατηγικά συμφέροντα. 

Απομένει όμως να εξετασθεί η αποτελεσματικότητα και η επίδραση αυτής της 

οντότητας στη διαπεριφέρεια της Ευρασίας υπό το πρίσμα της μακροσκοπικής 

υψηλής στρατηγικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η Υψηλή Στρατηγική 

 

Σύμφωνα με τον Παπασωτηρίου (2011, σσ. 22-23, 33-34), η υψηλή στρατηγική των 

μεγάλων δυνάμεων και των κρατικών οντοτήτων εν γένει, μπορεί να επαληθευθεί και 

να αναλυθεί δια μέσου των τεσσάρων ‘’ιδεατών τύπων αρχέτυπης στρατηγικής’‘’ 

καθώς και των ‘’κριτηρίων αξιολόγησης της υψηλής στρατηγικής’’. Όσον αφορά τους 

ιδεατούς τύπους, αυτοί ορίζονται ως εξής: 

 ‘’Στρατηγική της ανάσχεσης – επέκτασης 

 Στρατηγική των συμμαχιών 

 Στρατηγική των εξισορροπήσεων 

 Στρατηγική του κατευνασμού’’ 

 

Τα δε κριτήρια αξιολόγησης εξετάζουν: 

 

 ‘’Την καταλληλότητα της στρατηγικής σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον 

 Την εσωτερική συνοχή των επιμέρους δομών με την κύρια στρατηγική 

 Την αποδοτικότητά της 

 Τον συσχετισμό ικανοτήτων και στόχων 

 Την αντοχή της στρατηγικής σε σφάλματα’’ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα των προηγούμενων ενοτήτων, κατά τα οποία 

καταδείχθηκε ότι η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση ως οντότητα περιφερειακής 
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οικονομικής ολοκλήρωσης εμπερικλείει στρατηγικά συμφέροντα της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας, η προσαρμογή του ευρασιατικού εγχειρήματος στους ιδεατούς τύπους 

έχει ως εξής: 

 

α) Στρατηγική της ανάσχεσης – επέκτασης: 

Πράγματι, η EAEU λειτουργεί ανασχετικά ως προς την επέκταση της επιρροής της 

ΕΕ και του ΝΑΤΟ προς ανατολάς, αφού οι εναπομείναντες πρώην σοβιετικοί 

σύμμαχοι (Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν και Κυργιστάν) εντάχθηκαν στο 

θεσμικό οχηματαγωγό του Κρεμλίνου και επένδυσαν στην οικονομική ανάπτυξή και 

στην ασφάλειά τους σε θεσμούς, (EAEU και CSTO) στους οποίους η ρωσική 

κυριαρχία είναι δεδομένη, και, σε συνδυασμό με τη δέσμευσή τους επί του 

πρωτογενούς και δευτερογενούς δικαίου της TEAEU, η ταυτόχρονη ένταξή τους στο 

δυτικό στρατόπεδο είναι αδύνατη και εν τω χρόνω συμπλεκτική, αφού θα πρέπει να 

αναιρέσουν ένα μεγάλο μέρος του οικονομικού σχεδιασμού τους και των 

εναρμονιζομένων με τη Συνθήκη της Αστάνα εσωτερικών δικαίων τους. Σε ότι αφορά 

την επέκταση, αυτή προσλαμβάνεται διττώς: Αφενός μεν, η ρωσική οικονομία 

πραγματοποιεί μία επέκταση των οικονομικών συμφερόντων της (έσοδα από κοινό 

δασμολόγιο, φυσικό μονοπώλιο φυσικού αερίου και πετρελαίου, διάνοιξη νέων 

αγορών για τις ρωσικές επιχειρήσεις και μερίδα του λέοντος επί της γραφειοκρατίας 

της Ευρασιατικής Επιτροπής) επί των συμμάχων της, βεβαιώνοντας την περιφερειακή 

της πρωτοκαθεδρία και αυξάνοντας τις προοπτικές επιβίωσης και μεγέθυνσής της και, 

αφετέρου, αποκτά ένα νέο και περισσότερο, σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, 

αξιόπιστο οικονομικό υπόβαθρο για την προσέλκυση νέων συμμάχων (μειωμένοι και 

μηδενικοί δασμοί στο εμπόριο με τρίτες χώρες).   

 

β) Στρατηγική των συμμαχιών: 

Ήδη η Ρωσική Ομοσπονδία μετρά νέους συμμάχους, πλέον των κρατών – μελών της 

Ένωσης. Στις 29/5/2015, το Βιετνάμ έγινε το πρώτο κράτος εταίρος της EAEU, 

συνυπογράφοντας τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου (ΕΑΕC, 2015a), ενώ 

ακολούθησε η εκδήλωση προθέσεων σύναψης ανάλογης συμφωνίας από πλευράς 
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Ισραήλ (RT, 2015). Επίσης, θερμό ενδιαφέρον για ένταξη έχει εκδηλώσει η 

μαρτυρική Συρία των τελευταίων ετών (SANA, 2015), γεγονός που ερμηνεύει έως 

ένα βαθμό την στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας στο έδαφος της πρώτης προς 

εξουδετέρωση του ISIS, καθώς και το Ιράν, το οποίο συμφώνησε επί της αρχής με 

τον υπουργό Εμπορίου της Ένωσης, A. Slepnev, για την έναρξη εργασιών προς τη 

δημιουργία ζώνης ελευθέρου εμπορίου (EAEC, 2015b). Ακόμη, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι, για το 2016, το Ανώτατο Ευρασιατικό Συμβούλιο έθεσε ως 

προτεραιότητα τη δημιουργία ζώνης ελευθέρου εμπορίου με την Κίνα, υπό 

συγκεκριμένους επενδυτικούς όρους και υπό τον τίτλο «Οικονομική Ζώνη – Δρόμος 

του Μεταξιού» καθώς και με το Ισραήλ (EAEC, 2015c), ενώ ο πρόεδρος του 

Καζακστάν και προεδρεύων της Ένωσης (2016), Nazarbayev, δήλωσε ότι, κατά τη 

θητεία του, η υλοποίηση του νέου Δρόμου του Μεταξιού μεταξύ EAEU και Κίνας και 

η εμβάθυνση των σχέσεων με το SCO θα είναι οι άμεσες προτεραιότητές του 

(Kazinform, 2015). 

 

γ) Στρατηγική των Εξισορροπήσεων: 

Είναι γεγονός, όπως παρατηρείται άλλωστε και από τον ανωτέρω χάρτη, πως η 

Ρωσική Ομοσπονδία αποκτά εχέγγυα, προκειμένου να εξισορροπήσει την επιρροή και 

την ισχύ των δυτικών συμμάχων στην Κεντρική Ασία αλλά, ταυτοχρόνως, και προς 

ανατολάς, σε μία πιθανή επέκταση και εμβάθυνση της APEC, είτε ακόμη και έναντι 

σε μία μελλοντική και απρόβλεπτη διείσδυση της Κίνας, η οποία προς το παρόν τελεί 

ως υποστηρικτικός παράγοντας της νέας Ένωσης και της Ρωσίας μέσω του SCO και 

των διακρατικών συμφωνιών προμήθειας ρωσικού φυσικού αερίου στην πρώτη (The 

President of Russia, 2014). Επίσης, είναι δεδομένο πως εντός διεθνών οργανισμών, 

όπως ο ΟΗΕ και ο ΠΟΕ, καθώς και εντός άλλων συλλογικοτήτων όπως η APEC, οι 

ρωσικές αντιπροσωπίες ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση τους και «δυναμώνουν 

τη φωνή τους» χάρη στην πολλαπλασιαστική πολιτική δυναμική, που προσθέτουν 

στη Ρωσία μέσω της Ένωσης οι εταίροι και οι σύμμαχοί της. 
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δ) Στρατηγική του κατευνασμού: 

Η έντονη στόχευση στη φιλελεύθερη αφήγηση και η, σε επίπεδο διακηρύξεων, 

αφομοίωση του διεθνούς οικονομικού συστήματος καθώς και η καθαυτή δημιουργία 

μιας οντότητας που ομοιάζει στην ΕΕ αλλά και σε διακρατικούς οργανισμούς 

οικονομικής συνεργασίας μπορούν να προσληφθούν ως ενδείξεις κατευνασμού της 

διεθνούς κοινότητας και των δυτικών συμμάχων, προκειμένου να συγκαλύπτονται οι 

ηγεμονικοί στρατηγικοί στόχοι της Μόσχας. Επιπλέον, η παραχώρηση ισότιμης 

εκπροσώπησης και ομοταγούς θεσμικής υπόστασης στα όργανα της EAEU, ένεκα της 

εξασφάλισης της οικονομικής πρωτοκαθεδρίας στην CU και στον CES, είναι επίσης 

ένα εκ των προτέρων απτό δείγμα αποδυνάμωσης των ενδεχόμενων αντιδράσεων, 

που θα έγειραν οι εταίροι του Κρεμλίνου προς αυτό εξαιτίας της ρωσικής ηγεμονίας 

στο μέλλον.  

Εντούτοις, επειδή η στρατηγική του κατευνασμού έχει περισσότερο φορτισμένη 

έννοια και λογίζεται ως η παραχώρηση πολύτιμων και εδαφικών κυρίως 

ανταλλαγμάτων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων με στόχο την αποτροπή μιας 

σύγκρουσης μεταξύ τους, η στρατηγική του κατευνασμού με αφορμή την ΕΑΕ 

μπορεί να προσδιοριστεί και ανάστροφα σε σχέση με την παραχώρηση 

ανταλλαγμάτων προς τη Ρωσική Ομοσπονδία ένεκα της μη περαιτέρω επέκτασής της 

προς τη Δύση. Η περίπτωση της Κριμαίας, η οποία αποσχίστηκε από την Ουκρανία 

έπειτα από την αποτυχημένη προσπάθεια Yanukovych να εντάξει τη χώρα του στην 

EAEU και να απομακρυνθεί από την ΕΕ, σε συνδυασμό με τις ταραχές της πλατείας 

Maidan και την ανατροπή του, μπορεί να θεωρηθεί ως μία ένδειξη κατευνασμού της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας ως προς τις βλέψεις της προς τον ευρωπαϊκό γεωγραφικό 

χώρο, δίχως να παραβλέπεται συνάμα και η de facto αποδοχή της Υπερδνειστερίας 

στη Μολδαβία, καθώς και της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσσετίας στη Γεωργία. 

Επιπλέον, η μετέπειτα έναρξη των διμερών συνομιλιών και συνεργειών μεταξύ του 

υπουργού εξωτερικών των ΗΠΑ J. Kerry και του Ρώσου ομολόγου του S. Lavrov για 

τη διευθέτηση της συριακής τραγωδίας υπό την καθοδήγηση των δύο δυνάμεων 

αποτελεί ένα απτό δείγμα αναγνώρισης και αποδοχής της ρωσικής ισχύος (US 

Department of State, 2015), το οποίο σε άλλες εποχές (π.χ. διάλυση της 

Γιουγκοσλαβίας) θα ήταν απίθανο. 

Όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης, συμπεραίνονται τα κάτωθι: 
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α) Καταλληλότητα στρατηγικής στο διεθνές περιβάλλον: 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, στη στρατηγική του κατευνασμού, αλλά και στη 

θεωρητική εμπλαισίωση, επί της αρχής η ΕΑΕU είναι μία στρατηγική απολύτως 

κατάλληλη με τη σύγχρονη παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση καθώς και με τις 

πολιτικές προσπάθειες οικονομικής συνεργασίας και ολοκλήρωσης, που λαμβάνουν 

χώρα σε όλες τις περιφέρειες του πλανήτη. ΕE, NAFTA, APEC, ASEAN, 

MERCOSUR κ.α. αποτελούν τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα περιφερειακής 

οικονομικής ολοκλήρωσης και η ΕΑΕU της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανταποκρίνεται 

με επιτυχία στις διεθνείς αυτές διαδικασίες. Δευτερευόντως, όπως δείχθηκε στην 

εισαγωγική ενότητα, η Κεντρική Ασία και το μετά-σοβιετικό γεωπολιτικό περιβάλλον 

στερείτο ενός αποτελεσματικού οργανισμού ολοκλήρωσης, τον οποίο η Ρωσία 

προσέφερε εν μέσω πραγματικών εχεγγύων στους τομείς της στρατιωτικής και 

ενεργειακής ασφάλειας. 

 

β) Εσωτερική συνοχή των επιμέρους δομών σε σχέση με την κύρια στρατηγική: 

Η εσωτερική συνοχή της στρατηγικής της Μόσχας είναι υπαρκτή και διεπίπεδη. Όσον 

αφορά το σκέλος της οικονομικής ολοκλήρωσης, οι επιμέρους θεσμικές και 

λειτουργικές δομές, δηλαδή, η TEAEU, η CU και ο CES καθώς και η θεσμική 

οργάνωση προωθούν τον διατεταγμένο στόχο της ολοκλήρωσης καθώς και τα 

στρατηγικά συμφέροντα της Ρωσίας. Περαιτέρω, ως προς την αξιοποίηση της EAEU 

στη στρατηγική επιβίωσης, ανάκαμψης και παλινόρθωσης της ρωσικής ηγεμονίας 

στη διαπεριφέρεια της Ευρασίας, αυτή συνδέεται και αλληλεπιδρά με επιμέρους 

θεσμικές δομές, όπως το CSTO, που είναι ένας αμυντικός οργανισμός των κρατών 

που απαρτίζουν EAEU, καθώς και το SCO, όπου υπάρχει επίσης ισχυρή ταύτιση των 

μελών, όπως φαίνεται και στον χάρτη 4.1. Δηλαδή, η Ρωσική Ομοσπονδία, έχει 

χαράξει και υλοποιεί την υψηλή στρατηγική της με οντότητες αλληλεπιδρώσες ως 

προς την EAEU, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την βαθύτερη ολοκλήρωσή της 

στο μέλλον και στην εξέλιξη της σε πολιτική ένωση, ήτοι στην Ευρασιατική Ένωση, 

που είναι και ο τελικός στόχος του V. Putin. 
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Χάρτης 4.1: Η οικονομική και πολιτική αλληλεπίδραση στη διαπεριφέρεια της Ευρασίας 
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γ) Αποδοτικότητα: 

Σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις που προηγήθηκαν της υπογραφής της TEAEU, οι 

οποίες προεξοφλούσαν ότι το ευρασιατικό πρόγραμμα ολοκλήρωσης θα αποτύχει 

εξαιτίας των διαφορετικών στόχων μεταξύ της Ρωσίας, που επιδιώκει την πολιτική 

ένωση και του Καζακστάν και της Λευκορωσίας, που επιθυμούν μόνον την 

οικονομική συνεργασία (KAS, 2014), η Συνθήκη της Αστάνα υπεγράφη και οι 

πρόεδροι των δύο συνιδρυτικών κρατών έκαναν λόγο για μια ‘’νέα γεωπολιτική 

πραγματικότητα στον 21 αιώνα’’. Για τους Nazarbayev και Lukashenko ‘’η ΕΑΕU 

είναι μία οικονομική ένωση που θα αποτελέσει το θεμέλιο για τη μελλοντική 

στρατιωτική, πολιτική και ανθρωπιστική ενότητα’’ (RT, 2014). Από 1/1/2015 η EAEU 

κατέστη πραγματικότητα και ενσωμάτωσε άμεσα την Αρμενία και λίγους μήνες 

αργότερα το Κυργιστάν ενώ, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ήδη συνήφθη 

συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με το Βιετνάμ και υπάρχει επίσημο ενδιαφέρον για 

συνεργασία με την Ένωση από ένα ετερόκλητο πλήθος κρατών (χάρτης 4.1). 

Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι τα πρώην κομμουνιστικά κράτη της Ανατολικής 

Ευρώπης επέλεξαν τη ευρωπαϊκή πορεία, αυτό δεν σημαίνει ότι η EAEU δεν θα 

διευρυνθεί στο μέλλον. Πιθανότατα, οι μελλοντικές διευρύνσεις θα λάβουν χώρα 

προς τον ασιατικό Νότο και προς την Κίνα, η οποία, ήδη, μαζί με τη Ρωσία, 

ετοιμάζονται να υποδεχθούν εντός του 2016, ως πλήρη μέλη στο SCO, την Ινδία και 

το Πακιστάν (χάρτης 4.1). Αν και η EAEU προεξοφλήθηκε εξ’ υπαρχής ως 

αποτυχημένο σχέδιο (Nuriyev, 2012), είτε απλοϊκά ως μία ‘’αμοιβαία επωφελής 

επιχείρηση’’ (Zamanskaya, 2012), αποδεικνύει το αντίθετο. Ακόμη και εάν 

επιχειρηθεί σύγκριση με την ενωσιακή εξέλιξη της Ευρώπης, μπορεί η Ρωσία να μην 

έχει αντίστοιχο γεωπολιτικό εύρος επέκτασης πέριξ των δυτικών συνόρων της αλλά 

και μόνον η προοπτική της ένταξης της Κίνας σε αυτή, είτε, ορθότερα, η σύναψη μιας 

στρατηγικής εταιρικής συνεργασίας με την EAEU, αρκεί για να αλλάξει ριζικά τις 

οικονομικές και γεωπολιτικές ισορροπίες κατά μήκος του ευρασιατικού γεωγραφικού 

χώρου, επηρεάζοντας άμεσα και την ισορροπία ισχύος στο διεθνές σύστημα. Ως προς 

την αποδοτικότητα των οικονομικών λειτουργιών της Ένωσης και των προοπτικών 

εμβάθυνσης της ολοκλήρωσης, διαφάνηκε από τα αναφερθέντα στη δεύτερη ενότητα 

πως υφίστανται όλες οι προδιαγραφές και υποδομές για την οικονομική απόδοση του 
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εγχειρήματος, σε ιδανικές ωστόσο συνθήκες. Η αδυναμία της ρωσικής οικονομίας 

υφίσταται και είναι η «Αχίλλειος Πτέρνα» της νέας Ένωσης. 

 

δ) Συσχετισμός ικανοτήτων και στόχων:   

Στο επίπεδο της υψηλής στρατηγικής διαπιστώθηκε πως η Ρωσική Ομοσπονδία έχει 

τις διπλωματικές και στρατιωτικές ικανότητες για να προωθήσει την EAEU και να 

εντάξει σε αυτή νέους συμμάχους βάσει των στρατηγικών συμφερόντων της. 

Εντούτοις, όπως επισημάνθηκε στη 2
η
 ενότητα του παρόντος κειμένου, στο επίπεδο 

της οικονομικής ολοκλήρωσης αντιμετωπίζει ένα διττό πρόβλημα: Το διαρθρωτικό 

πρόβλημά της είναι το παραγωγικό μοντέλο και η εξάρτησή της από τις τιμές του 

πετρελαίου και το συγκυριακό πρόβλημα της έλλειψης πρόσβασης σε εξωτερικές 

πηγές δανεισμού και χρηματοδότησης εξαιτίας των κυρώσεων έπειτα από την 

προσάρτηση της Κριμαίας. Κατ’ ουσίαν, το συγκυριακό πρόβλημα επιτείνει το 

διαρθρωτικό, διαχέοντας ύφεση στις υπόλοιπες οικονομίες της Ένωσης και 

δημιουργώντας εμπόδια και επιφυλάξεις για την εμβάθυνση της EAEU.  

 

ε) Αντοχή σε σφάλματα: 

Ακολούθως του προαναφερθέντος συμπεράσματος, το πρωτογενές αίτιο για την 

εκδήλωση του συγκυριακού προβλήματος και την επίταση του διαρθρωτικού 

βρίσκεται στην υπόθεση της Κριμαίας. Τόσο οι ΗΠΑ, όσο και η ΕΕ, έχουν τονίσει 

πολλές φορές ότι η προσάρτηση της Κριμαίας – εν μέσω δημοψηφίσματος – από τη 

Ρωσική Ομοσπονδία δεν θα γίνει αποδεκτή και δεν θα αναγνωριστεί. Όσο επικρατεί 

αυτή η αντίληψη για την αντιμετώπιση του ζητήματος από πλευράς των δυτικών 

δυνάμεων, σε συνδυασμό με την μη τήρηση των Συμφωνιών του Μινσκ (11/2/2015) 

για τη διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης και τη ρύθμιση του καθεστώτος του 

Donbass (FT, 2015), ο κίνδυνος για τη ρωσική οικονομία θα αυξάνεται συναρτήσει 

και των διακυμάνσεων στις τιμές του πετρελαίου. Η ρωσική κυβέρνηση καλείται να 

ανταπεξέλθει στην κρίση αυτή και να προβεί σε μεταρρυθμίσεις, που θα βελτιώσουν 

την παραγωγική της βάση και, παράλληλα, οι διπλωματικές αρχές της χώρας θα 

πρέπει να επιδείξουν ευελιξία και να αναπροσαρμόσουν τις σχέσεις του με τη Δύση 
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δεικνύοντας αντοχή έως την επίλυση του ζητήματος. Ειδάλλως, δημιουργείται εκ των 

πραγμάτων μία σοβαρή κεντρόφυγος δύναμη στην όλη διαδικασία ολοκλήρωσης, η 

οποία μπορεί να αποδομήσει την EAEU.  

Τέλος, εκτός από τους προαναφερθέντες τύπους και τα κριτήρια της υψηλής 

στρατηγικής, σύμφωνα με τους A. Platias και C. Koliopoulos (2006) υπάρχει και μία 

πρόσθετη και συνδυαστική κατηγορία κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία 

συνοψίζονται στο κάτωθι σχήμα (Γράφημα 4.1)
17

: 

Γράφημα 4.1: Σχεδίαση και Αξιολόγηση της Υψηλής Στρατηγικής 

Σχεδίαση και αξιολόγηση της Υψηλής Στρατηγικής 

 

 

                  

 

                                                                                                                                                                               

  

                                                                                                                

                                  

 

    ΕΕΕΣ        

   

                                                    

 

Προς επίρρωσιν των αποτελεσμάτων που εξήχθησαν προηγουμένως, 

προσαρμόζοντας την EAEU στο παρόν σχήμα προκύπτει ότι: 

Πράγματι, η Ρωσική Ομοσπονδία απειλήθηκε με απομόνωση και απομείωση της 

ισχύος της έπειτα από την δυναμική επέκταση (χάρτης 4.1) της ΕΕ και του ΝΑΤΟ 
                                                           
17

  Ο πίνακας αποτελεί την μεταφρασμένη στα ελληνικά μεταφορά της εκ του πρωτοτύπου σχεδίασης 

των Platias και Koliopoulos. Platias A. & Koliopoulos C. (2006). Thucydides on Strategy. Athens: 
Eurasia Publications, σ. 51 και για ανωτέρω σχήμα, σ. 52. 
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προς ανατολάς (1999-2009) και επιστράτευσε, κατά την προσπάθεια επαναφοράς της 

στη διαπεριφέρεια της Ευρασίας, όσα μέσα και υποδομές διέθετε από το μετά-

σοβιετικό παρελθόν της. Η CU και ο CES, ο CSTO και η βαθμιαία συμπόρευση με 

την Κίνα αποτέλεσαν τις κυριότερες παραμέτρους αποκατάστασης της ρωσικής 

επιρροής δίδοντας ώθηση στην EAEU. Η νέα αυτή οντότητα ευθυγραμμίστηκε με την 

παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση και νομιμοποίησε το ενωσιακό εγχείρημα στη 

διεθνή κοινότητα και στο εσωτερικό των κρατών – μελών, διαχωρίζοντας τη φύση 

του και τη στόχευσή του σε σχέση με τις ρωσικές ηγεμονικές φιλοδοξίες της 

Τσαρικής Ρωσίας και της ΕΣΣΔ. Όπως αποδεικνύεται σε έρευνα της EBD (2013) που 

πραγματοποιήθηκε το 2013, το 73% των Ρώσων είναι υπέρ της Ευρασιατικής 

Ένωσης όπως και το 65% των Καζάχων, το 67% των Λευκορώσων, το 67% των 

Αρμενίων και το 72% των Κυργιζίων. Επομένως υπήρξε η απαραίτητη πολιτική 

νομιμοποίηση στο εσωτερικό των εταίρων της Μόσχας στην EAEU. 

Στο επίπεδο των στόχων διαπιστώθηκε, καθόλη την έκταση της έρευνας, ότι κύριος 

σκοπός του Κρεμλίνου είναι η επιβίωση και η επέκταση της ρωσικής ισχύος στην 

Ευρασία και το μέσο της προσπάθειας αυτής κατέστη η ευρασιατική οικονομική 

ολοκλήρωση και η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, της οποίας η μελλοντική 

εμβάθυνση αποτελεί έναν συμπληρωματικό στόχο. Η ταύτιση των δύο ιδιοτήτων της 

Ένωσης ως μέσου και ως στόχου σχεδίασης και υλοποίησης της σύγχρονης ρωσικής 

υψηλής στρατηγικής προσφέρει εκ των ενόντων το κατάλληλο οργανωτικό πλαίσιο 

δράσης, το οποίο επιτρέπει εκ των προτέρων τον συντεταγμένο και μεθοδικό 

προγραμματισμό των εσωτερικών πολιτικών και των εξωτερικών ορίων δράσης των 

ρωσικών αρχών, δίχως να εγείρονται ζητήματα πλεονασμού ή ανεπάρκειας ως προς 

τη συνάφεια των μέσων εκπλήρωσης του βασικού σκοπού. Όσον αφορά όμως την 

αποφυγή της υπερεπέκτασης, η πιθανή ένταξη των de facto αυτοανακηρυχθεισών 

Δημοκρατιών της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσσετίας στην Ένωση (Starr & Cornell, 

2014), είτε η σύνδεσή της  με κάποια χώρα όπως η Συρία, δύνανται να προκαλέσουν 

αντίρροπη δυναμική στη σημερινή επέκταση και να ζημιώσουν περισσότερο την ήδη 

αποδυναμωμένη πολιτική θέση και την υφεσιακή κατάσταση στην οποία έχει 

περιέλθει η Ρωσία εξαιτίας της Κριμαίας, η οποία αποτελεί εν κατακλείδι μία 

«ανοιχτή πληγή» στην κατά τα άλλα ολοκληρωμένη και αποτελεσματική υψηλή 

στρατηγική της. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση είναι μία θεσμική οντότητα για την περιφερειακή 

οικονομική ολοκλήρωση των κρατών της Κεντρικής Ευρασίας και σωρεύει την 

ιδιότητα του μέσου για την πραγμάτωση της σύγχρονης ρωσικής υψηλής 

στρατηγικής, που έχει ως τελικό στόχο την επιβίωση και την επαναφορά της επιρροής 

και της ισχύος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον ευρύτερο γεωγραφικό ευρασιατικό 

χώρο. Αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα από την ανάλυση της βασικής υπόθεσης του 

παρόντος γραπτού σύμφωνα με θεωρητικά εργαλεία, οικονομικά και δικαιϊκά 

δεδομένα που απορρέουν από τη Συνθήκη για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση 

καθώς και από τους ιδεατούς τύπους και τα κριτήρια αξιολόγησης της Υψηλής 

Στρατηγικής. 

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε ότι: 

Σε σχέση με τις Θεωρίες της Περιφερειακής Οικονομικής Ολοκλήρωσης, των 

Διεθνών Σχέσεων και της υψηλής Στρατηγικής, η ΕΑΕU αποτελεί μία διεθνή 

οικονομική οντότητα με ισχυρά διακρατικά χαρακτηριστικά και καταστατικά 

εδραιωμένες οικονομικές και θεσμικές δομές,, οι οποίες επιτρέπουν τη λειτουργική 

εμβάθυνση (spill over) της συνεργασίας των κρατών – μελών  στο μακροπρόθεσμο 

μέλλον σε μία υπερεθνική ένωση. Εκ πρώτης όψεως, σε επίπεδο αρχών και αξιών, η 

Ένωση αυτή πρεσβεύει και διακηρύσσει τις αρχές της φιλελεύθερης οικονομικής 

δραστηριότητας, την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, την ανεμπόδιστη 

λειτουργία της ελεύθερης αγοράς και την προώθηση της παγκόσμιας ανάπτυξης στον 

21
ο
 αιώνα και επιδιώκει τη συμμετοχή της στην παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση 

ως συνδετικού κρίκου μεταξύ των μεγαλυτέρων οικονομικών δυνάμεων του πλανήτη. 

Σύμφωνα με τις θεωρητικές βάσεις των Διεθνών Σχέσεων, η EAEU ερμηνεύεται ως 

ένα φαινόμενο εμποτισμένο από τις αρχές του Φιλελευθερισμού με διακριτά στοιχεία 

Νεοφιλελευθερισμού ως προς το σκέλος της συνύπαρξης των κρατικών οντοτήτων σε 

διεθνείς οργανισμούς και στα αλληλεξαρτώμενα οφέλη που προκύπτουν από τη 

συνύπαρξή τους εντός οργανωμένων καθεστώτων συνεργασίας υπό την εγγυητική 

επίδραση του διεθνούς δικαίου.  
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Λόγω της δυναμικής παρουσίας της Ρωσίας στη διεθνή πολιτική και των σημαντικών 

στρατιωτικών δυνατοτήτων της καθώς και έπειτα από τη χρήση σκληρών μέσων 

ισχύος στις περιπτώσεις της Γεωργίας και της Κριμαίας, η ανωτέρω ανάλυση 

χρειάστηκε να διευρυνθεί περισσότερο. Δίχως να αμφισβητείται η ειλικρίνεια των 

προθέσεων και των διακηρύξεων που σημάνθηκαν από τον ίδιο τον πρόεδρο της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας, επιλέχθηκε το δεύτερο μεγαλύτερο θεωρητικό ρεύμα του 

κλάδου των Διεθνών Σχέσεων, ο Ρεαλισμός, προκειμένου να αποτυπωθεί πληρέστερα 

η φύση και η σκοπιμότητα του εγχειρήματος. Εκ δευτέρας όψεως, διαφάνηκε ότι, 

εξαιρουμένης της φιλελεύθερης ρητορικής, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωπολιτικές 

συνθήκες της Ευρασίας συνολικά, καθώς και τη γεωγραφική κατανομή της 

σύγχρονης ισχύος σε σχέση με το παρελθόν της ρωσικής κρατικής οντότητας αλλά 

και τις προοπτικές που θα προσέφερε η οικονομική επέκτασή της επί των 

υπαρχουσών μετά-σοβιετικών υποδομών, διαφάνηκε ότι το ενωσιακό εγχείρημα 

επικάλυπτε τελικά ρεαλιστικούς στόχους, χωρίς να μπορεί ωστόσο να εκτιμηθεί η 

ένταση, το εύρος και το μέσο υλοποίησής τους.  

Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε η θεωρητική, καταρχήν, βάση της Υψηλής 

Στρατηγικής, η οποία κατέδειξε ότι, μέσα από διεθνή σχήματα συνεργασιών, οι 

μεγάλες δυνάμεις προσελκύουν συμμάχους και διαμορφώνουν συνθήκες εμπέδωσης 

των ιδεολογιών τους και τον στρατηγικών συμφερόντων τους, όπως οι ΗΠΑ και η ΕΕ 

στη σύγχρονη εποχή. Προσαρμόζοντας τη στρατηγική αυτή βάση στην EAEU, 

προέκυψε ένα πρωτογενές θεωρητικό υπόβαθρο που συνέκλινε με τη χάραξη μιας 

νέας ρωσικής υψηλής στρατηγικής σε αφομοίωση του πετυχημένου παραδείγματος 

των δυτικών συμμάχων. Σε κάθε περίπτωση, για να επαληθευθεί αυτό το πρώτο 

συμπέρασμα, θα έπρεπε να αναλυθεί στην εφαρμοστική του διάσταση, δια των 

ιδεατών τύπων της Μακροσκοπικής Υψηλής Στρατηγικής. Η εφαρμογή αυτή όμως 

χρειάστηκε δεδομένα, τα οποία και αντλήθηκαν μέσω της εξέτασης των κυριοτέρων 

πτυχών λειτουργίας της Ένωσης.  

Η εστίαση στην οικονομική και στη θεσμική διάσταση της EAEU θα ήταν ελλιπής αν 

δεν επισημαίνονταν η οικονομική κατάσταση της Ρωσίας, η οποία στην παρούσα 

χρονική συγκυρία είναι εξαιρετικά δυσχερής, διαχέοντας ύφεση στις υπόλοιπες 

οικονομίες της Ένωσης. Τα αίτια εντοπίστηκαν στο μείγμα του στρεβλού 

παραγωγικού προτύπου της και της μονοδιάστατης επένδυσης στην ενέργεια καθώς 
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και στις συνέπειες της εμπλοκής της στην ουκρανική ανάφλεξη το 2014. Η απόκτηση 

της Κριμαίας αποδείχθηκε επαχθής εξαιτίας των δυτικών κυρώσεων επιδεινώνοντας 

την αναποτελεσματικότητα της παραγωγικής διάρθρωσής της ρωσικής οικονομίας.   

Με βάση αυτά τα δεδομένα, εξετάστηκε η οικονομική και θεσμική οργάνωση της 

Ένωσης, η οποία είναι σε τυπικό επίπεδο πλήρης και επαρκής για την προώθηση των 

στρατηγικών συμφερόντων της Ρωσίας μέσω της CU και του CES. Η CU προσφέρει 

τη μερίδα του λέοντος από το κοινό δασμολόγιο σε ποσοστό 85% επί των εσόδων, 

ενώ ο CES εναρμονίζει την μακροοικονομική και τη νομισματική πολιτική των 

κρατών – μελών με αυτή της Ρωσικής Ομοσπονδίας και καθιδρύει τις κοινές αγορές 

φυσικού αερίου και πετρελαίου, προστατεύοντας την παραγωγό υπερδύναμη από τον 

ανταγωνισμό μέσω ευεργετικών διατάξεων προς το φυσικό μονοπώλιο. Ως προς τη 

διοικητική ιεραρχία διαπιστώθηκαν σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά ισότιμης 

εκπροσώπησης των μελών στους θεσμούς της Ένωσης, γεγονός που βεβαίωσε την 

ύπαρξη μιας σαφούς καταστατικής δυναμικής προς την περιφερειακή ολοκλήρωση, η 

οποία συνδυάζει την επέκταση της οικονομικής ισχύος της Μόσχας επί των 

συμμάχων της. Συνεπώς, επαληθεύθηκε πως το ευρασιατικό ενωσιακό εγχείρημα 

είναι ως προς την περιφέρειά του ομότροπο της οικονομικής ολοκλήρωσης αλλά ως 

προς τον πυρήνα του, που είναι η Ρωσία, είναι απολύτως ταυτόσημο με τις 

στρατηγικές επιδιώξεις της ηγεσίας της. 

Τέλος, εφαρμόζοντας όλα τα δεδομένα στους ιδεατούς τύπους της Μακροσκοπικής 

Υψηλής Στρατηγικής αποκρυσταλλώθηκε η εγκυρότητα του πρωτογενούς και του 

δευτερογενούς συμπεράσματος και αποδείχθηκε ότι η Ευρασιατική Οικονομική 

Ένωση είναι ένα μέσο εγκοίτωση της ρωσικής υψηλής στρατηγικής, η οποία 

αξιοποιεί τα πρότυπα της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης και ενοποίησης 

ως απάντηση στον γεωπολιτικό ανταγωνισμό του Κρεμλίνου με τη Δύση. Ωστόσο, 

για να πετύχει αυτή η υψηλή στρατηγική στη μακροχρόνια περίοδο, θα εξαρτηθεί από 

το αν και σε ποιο βαθμό θα κατορθώσουν οι ρωσικές αρχές να εξισορροπήσουν τις 

μέχρι στιγμής τεράστιες  απώλειες στα δημόσια έσοδα – ενδεχομένως μέσω της Κίνας 

– και κυρίως να διορθώσουν σε συντομότατο χρονικό διάστημα μόνιμες διαρθρωτικές 

αδυναμίες, οι οποίες εκδηλώθηκαν στην πιο παροξυμμένη μορφή τους με αφορμή την 

προσάρτηση της Κριμαίας.    
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