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«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα , τα 

επεξεργάστηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της 

ακαδημαϊκής δεοντολογίας , καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και την 

πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνουσα επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από 

αυτούς τους κανόνες , αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων που 

χρησιμοποιώ και τα οποία δε συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου». 

Πολυκλέτα Αθανασιάδου                                        Αρ.Μητρώου : EIG16001  
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                                                     ΣΥΝΟΨΗ 
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μελέτη για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τις χώρες της Ευρασίας. Αναλύεται η οικονομική κατάσταση της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας, της Λευκορωσίας και του Καζαχστάν από το 1992 έως του 2016. Επίσης 

, γίνεται αναφορά στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση και στις χώρες  από τις οποίες 

σχηματίστηκε η Ένωση. Η μελέτη, επιπλέον, επικεντρώνεται στις οικονομικές και 

εμπορικές σχέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης,  στο 

κοινό παρελθόν τους και στην κοινή πορεία τους. Επιπρόσθετα, γίνεται μελέτη της 

Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, των θεσμών στους 

οποίους βασίζεται η Συνθήκη, του Κοινού Οικονομικού Χώρου , της Τελωνειακής 

Ένωσης, συμπεριλμβανομένων και των σημαντικών συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και 

των χωρών της Ευραιατικής Οικονομικής Ένωσης.  Τέλος, γίνεται προσπάθεια να 

προβλεφθεί κατά πόσο εμφανίζεται ως πιθανή η σύναψη της συμφωνίας, όπως επίσης 

να αναλυθούν οι προοπτικές συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης.     
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

         ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ 

1.1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 

      1.1.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ      

                 ΑΠΟ ΤΟ 1992 ΈΩΣ ΤΟ 1999 

1.1.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  

ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΩΣ ΤΟ 2009. 

1.1.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ 2016  

1.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ 

1.2.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 

          1992 ΕΩΣ ΤΟ 1999 

1.2.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ  

          2000 ΕΩΣ ΤΟ 2010 

1.2.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ  

2011ΕΩΣ ΤΟ 2016 

1.3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ 

      1.3.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1992      

                 ΕΩΣ ΤΟ 2000 

     1.3.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001  

               ΕΩΣ ΤΟ 2016 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ 

ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

2.1. ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

       2.1.1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ 

                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

        2.1.2. ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

                   ΕΝΩΣΗΣ 

       2.1.3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

                  ΕΝΩΣΗΣ 

       2.1.4. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ 

                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

      2.1.5. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

      2.1.6. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ  

                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ  

                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

       2.1.7. ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

       2.1.8. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ  
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                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

      2.1.9.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ 

                ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

       2.1.10. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

       2.1.11. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

                    ΕΝΩΣΗΣ 

        2.1.12. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 

                     ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

        2.1.13. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ 

                    ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

        2.1.14. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

                    ΕΝΩΣΗ     

        2.1.15. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ     

                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

         2.1.16 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ  

                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

         2.1,17. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ 

                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

        2.1.18. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ  

                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

        2.1.19. ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ 

                    ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 

                  ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 

       2.1.20. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 

                   ΕΜΠΟΕΥΜΑΤΩΝ 

       2.1.21.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ  

                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

      2.1.22. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ  

                 ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

      2.1.23. ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΡΙΤΩΝ    

      2.1.24. ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΔΔΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ  

                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

      2.1.25.ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ 

      2.1.26. ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ 

      2.1.27. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ  

                 ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ  

                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

      2.1.28. ΚΟΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

                   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

      2.1.29. ΚΥΡΙΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ  

                  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

                   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

     2.1.30.ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   



 5 

                ΕΝΩΣΗ 

     2.2.  ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ 

             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ 

     2.3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

            ΕΝΩΣΗ: ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

3.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ   

        ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

     3.1.1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ  ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ  

                ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

     3.2.1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ  

                ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

    3.2.2. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

              ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ-ΕΕ 

     3.3.1.ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

     3.3.2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  

                ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ. 

     3.3.3. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΕ  

               ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ 

     3.3.4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ  

              ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΖΑΣ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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                        ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση , η οποία δημιουργήθηκε το 2014, συχνά 

γίνεται αντιληπτή στη Δύση ως ένα είδος «δεύτερης έκδοσης της ΕΣΣΔ»1. Ωστόσο 

στην πραγματικότητα, και υποστηρίζουμε ότι είναι προφανές, ως υπόδειγμα για τη 

δημιουργία της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης δεν είναι η πρώην  Σοβιετική 

Ένωση, τα ίχνη της οποίας εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη, αλλά η Ευρωπαϊκή 

Ένωση2 σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ολοκλήρωση, όπως επίσης και άλλες 

ολοκληρώσεις. Το παραπάνω γεγονός δεν αποτελεί έκπληξη, επειδή ως ιδεολογική και 

πολιτική βάση αποτελεί το δόγμα του Ευρασιανισμού, το οποίο δημιουργήθηκε από 

τους διανοούμενους του εικοστού αιώνα. Η αλήθεια είναι ότι ο  Ευρασιανισμός δεν 

μπορεί να ταυτιστεί ούτε με τη Δύση, ούτε με την Ανατολή. Ο διάσημος γλωσσολόγος 

και θρησκευτικός λόγιος Πρίγκιπας Nikolaj Trubetskoj (1890- 1938)3 , ο γεωγράφος 

και εθνογράφος Petr Savickij4(1895-1968), ένας από τους μεγαλύτερούς εγχώριους 

ιστορικούς, ο Georgij Vernadskij (1883-1968)5, ο δικηγόρος και κρατικός 

εμπειρογνώμονας Nikolaj Alekseev6(1879-1964) και άλλα διανοούμενα πρόσωπα της 

επιστήμης και του πολιτισμού της Σοβιετικής Ένωσης7, κατά το δεύτερο μισό του 

εικοστού αιώνα, σκόπευαν να εφαρμόσουν τις ιδέες του Ευρασιανισμού στο εγχώριο 

έδαφος. Ο «δεύτερος ιδρυτής» του ήταν ο παγκόσμιας φήμης στοχαστής , ιστορικός 

και εθνογράφος Lev Gumilev8 (1912-1992). Ο ίδιος γνωρίζοντας στο στρατόπεδο 

συγκέντρωσης τον Savickij , υιοθέτησε από τον τελευταίο βασικές ευρασιατικές ιδέες. 

Στη  δεκαετία του 1980 ο Gulilev9 δήλωσε ανοιχτά ότι είναι ευρασιάτης και ξεκίνησε 

ενεργά να προωθεί τις ευρασιατικές ιδέες στο έδαφος της πρώην ΕΣΣΔ. 

 

Το πρώτο έργο για το σχηματισμό στην  ΕΣΣΔ της Ευρασιατικής Ένωσης 

παρουσίασε το 1989 ο ηγέτης του εθνικού δημοκρατικού κινήματος της εποχής 

περεστρόικα ο Andrej Zakharov10 (1921- 1989).Στη δεκαετία του 1990, μετά τη 

διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, την ιδέα της Ευρασιατικής ολοκλήρωσης υποστήριξε 

ο επικεφαλής του Καζαχστάν ο Ναζαρμπάγιεφ , ο οποίος διαμόρφωσε το 1994 ένα 

σχέδιο για τη δημιουργία μιας νέας ένωσης ολοκλήρωσης από τα κράτη μέλη της 

Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών. Επρόκειτο για την Ευρασιατική Ένωση 

                                                           
1 http://russian.rt.com/article/1787- Klinton: SSHA ne dopustjat vozrozhdenija SSSR  
2 http://journals.tsu.ru/history&journal_page=archive&id=423&article_id=6369 
3http://gumilevica.kulichki.net/TNS/index.html  
4 http://gumilevica.kulichki.net/SPN/index.html  
5 http://gumilevica.kulichki.net/VGN/index.html  
6 http://www.patriotica.ru/gosudarstvo/nalex_rnig.html  
7 Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ευρασιανισμός δεν ήταν ποτέ αποκλειστικό προνόμιο της ρωσικής 
σκέψης, όπως αποδεικνύεται από μια σειρά Εβραίων στοχαστών μη ρωσικής καταγωγής από  τον 
P.A.Batsilli έως τον K.A,Chkheidze 
“ Ο Ευρασιανισμός ως ένα από τα θεμελιώδη κέντρα ολοκλήρωσης του διαλόγου των πολιτισμών: η 
έκθεση στην 5η ετήσια σύνοδο του Παγκόσμιου Δημόσιου Φόρουμ. «Διάλογος των πολιτισμών». 
Αρχείο του V.V. Balyatnikov   
8 http://gumilenica.kulichki.net  
9 Ο μητροπολίτης της Τασκένδης και της Κεντρικής Ασίας ο Βλαδίμηρος (Εκθέσεις)  
10 http://www.sakharov-archive.ru/Raboty/Constitution.htm 
  

http://russian.rt.com/article/1787-
http://journals.tsu.ru/history&journal_page=archive&id=423&article_id=6369
http://gumilevica.kulichki.net/TNS/index.html
http://gumilevica.kulichki.net/SPN/index.html
http://gumilevica.kulichki.net/VGN/index.html
http://www.patriotica.ru/gosudarstvo/nalex_rnig.html
http://gumilenica.kulichki.net/
http://www.sakharov-archive.ru/Raboty/Constitution.htm
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ανεξάρτητων κρατών, η οποία θα βασιζόταν στα εθνικά συμφέροντα  κάθε 

συμμετέχουσας χώρας και στο συνολικό δυναμικό της ένταξης τους σε αυτήν11.  Στη 

συνέχεια , κατά το έτος 1995 η Λευκορωσία , το Καζαχστάν και η Ρωσία άρχισαν τις 

διεργασίες για τη διαμόρφωση της Τελωνειακής Ένωσης, υπογράφοντας τη Συμφωνία 

για την Τελωνειακή Ένωση και τη Συμφωνία για την Τελωνειακή Ένωση μεταξύ της 

Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Το 1996 η Λευκορωσία, το Καζαχστάν και η Ρωσία 

υπέγραψαν τη Συνθήκη για την εμβάθυνση της ολοκλήρωσης στον οικονομικό και 

ανθρωπιστικό τομέα. Το 1999 η Λευκορωσία, το Καζαχστάν, το Κιργιστάν, η Ρωσία 

και το Τατζικιστάν υπέγραψαν τη Συνθήκη για την Τελωνειακή Ένωση και τον Κοινό 

Οικονομικό  Χώρο. Υποστηρίζεται ότι η απόφαση για την ολοκλήρωση του 

σχηματισμού της Τελωνειακής ένωσης είχε ήδη ληφθεί και βάσει αυτού του γεγονότος 

πάρθηκε η απόφαση για τη δημιουργία του Κοινού Οικονομικού Χώρου. Κατά το έτος 

2000 η Λευκορωσία, το Καζαχστάν, το Κιργιστάν, η Ρωσία και το Τατζικιστάν  με 

στόχο τη βελτίωση της απόδοσης της αλληλεπίδρασης, για την ανάπτυξη των 

διαδικασιών ολοκλήρωσης και εμβάθυνσης της συνεργασίας σε διαφορετικούς τομείς 

ίδρυσαν την Ευρασιατική Οικονομική Κοινότητα12. Κατά το έτος 2006  στην 

Κοινότητα προσχώρησε και το Ουζμπεκιστάν . Ήταν το 2003 όταν οι Πρόεδροι της 

Λευκορωσίας, του Καζαχστάν , της Ρωσίας και της Ουκρανίας υπέγραψαν τη 

Συμφωνία για την ίδρυση Κοινού Οικονομικού Χώρου, προκειμένου να 

δημιουργηθούν οι συνθήκες για τη σταθερή και αποτελεσματική ανάπτυξη των 

εθνικών οικονομιών και  τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στις χώρες αυτές. Τον 

Οκτώβριο του 2007, η Λευκορωσία, το Καζαχστάν και η Ρωσία υπέγραψαν τη 

Συνθήκη για την ίδρυση του ενιαίου τελωνειακού εδάφους και το σχηματισμό της 

Τελωνειακής Ένωσης13. Τον  Ιούνιο του 2009 το Ανώτατο όργανο της Τελωνειακής 

Ένωσης όρισε τα στάδια και τους όρους για τη δημιουργία ενός ενιαίου τελωνειακού 

εδάφους  της Τελωνειακής Ένωσης, σηματοδοτώντας την 1 Ιανουαρίου του 2010 ως 

αρχή του πρώτου σταδίου της ίδρυσης της14.  Με βάση τη λειτουργία της Τελωνειακής 

Ένωσης των τριών κρατών , διαμορφώθηκε ο Κοινός Οικονομικός Χώρος. 

 Στις 11 Νοεμβρίου του 2011 οι πρόεδροι της Λευκορωσίας , του Καζαχστάν 

και της Ρωσίας υπέγραψαν τη Συνθήκη για την Ευρασιατική Οικονομική ολοκλήρωση 

και όρισαν την 1 Ιανουαρίου του 2012 ως ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της15. 

Οι επικεφαλής των τριών κρατών διακήρυξαν ότι η ανάπτυξη της Τελωνειακής 

Ένωσης και του Κοινού Οικονομικού Χώρου πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία της 

                                                           
11 Nazarbaev N.A. “Evrazijskij Sojuz: idei, praktika, perspektivi, 1994-1997. M. : Fond sodejstvija 
razvitiju social’nih  I politicheskih nauk, 1997 
12 “Evrazijskoe ekonomicheskoe soobshchestvo :Pravovie I ekonomicheskie osnovi”. M.: JUNITI-DANA, 
2004 
13 www.academia.edu- Evrazijskij ekonomicheskij sojuz: predposilki sozdanija, problem formirovanija, 
perspektivi razvitija. Το άρθρο της Darija Boklan και του Vadim Balitnikov . 2015 ,N03 (106) 
14 www.academia.edu- Evrazijskij ekonomicheskij sojuz: predposilki sozdanija, problem formirovanija, 
perspektivi razvitija. Το άρθρο της Darija Boklan και του Vadim Balitnikov . 2015 ,N03 (106) 
www.academia.edu- Evrazijskij ekonomicheskij sojuz: predposilki sozdanija, problem formirovanija, 
perspektivi razvitija. Το άρθρο της Darija Boklan και του Vadim Balitnikov . 2015 ,N03 (106) 
15 www.academia.edu- Evrazijskij ekonomicheskij sojuz: predposilki sozdanija, problem formirovanija, 
perspektivi razvitija. Το άρθρο της Darija Boklan και του Vadim Balitnikov . 2015 ,N03 (106) 
 

http://www.academia.edu-/
http://www.academia.edu-/
http://www.academia.edu-/
http://www.academia.edu-/
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Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης16 . Την ίδια μέρα οι πρόεδροι της Λευκορωσίας, 

της Ρωσίας, και του Καζαχστάν υπογράφουν τη Συνθήκη για το σχηματισμό της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έγινε ένα ενιαίο μόνιμο διοικητικό 

όργανο της Τελωνειακής Ένωσης και του Κοινού Οικονομικού Χώρου17. Η 

Ευρασιατική Οικονομική Επιτροπή άρχισε τις λειτουργίες της στις  2 Φεβρουαρίου του 

201218. Στις 19 Δεκεμβρίου του 2011, από το  Ανώτατο Συμβούλιο της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης θεσπίστηκε η διαμόρφωση του  Ενιαίου Οικονομικού  Χώρου19. 

Η φιλοδοξία ήταν ότι ο Ενιαίος Οικονομικός Χώρος θα συμβάλλει σε δημιουργία  μιας 

ισορροπημένης μακροοικονομικής και αειφόρου ανάπτυξης, της δημοσιονομικής 

πολιτικής και πολιτικής ανταγωνισμού, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των 

αγορών εργασίας, των επενδύσεων , αγαθών και υπηρεσιών. Επίσης, ορίστηκε  να 

δημιουργηθεί ένα ευρασιατικό δίκτυο στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και 

τηλεπικοινωνιών ως βάση προκειμένου να σχηματιστεί στην 1 Ιανουαρίου του 2015 η 

Ευρασιατική Οικονομική Ένωση20.  

Πρέπει να  σημειωθεί ότι η μετάβαση στη διαμόρφωση των ενώσεων της 

ολοκλήρωσης στον 20ο -21ο αιώνα δύσκολα θα ήταν εφικτή χωρίς τη νέα , σύγχρονη 

κατανόηση του Ευρασιανισμού, για τον οποίον είχε διατυπωθεί ο Πρόεδρος της 

Ρωσίας, Βλαδίμιρ Πούτιν21: Ποια είναι αυτή η κατανόηση η οποία εντάσσεται στο 

πλαίσιο του σύγχρονου παγκόσμιου κόσμου; Στο άρθρο του «Novij integracionnij proekt 

dlja Evrazii-budushchee , kotoroe rozhdaetsja segodnja” ο Πρόεδρος της Ρωσίας 

προφέρει τις ιδέες, εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι κατά την περίοδο αναζήτησης 

της εξόδου από την παγκόσμια συστημική κρίση,  η οποία άρχισε το 2008, είναι 

απολύτως απαραίτητα «η ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων, όπως ονομάζεται «από 

κάτω»». Ο Πούτιν στο άρθρο του τονίζει ότι εντός των καθιερωμένων περιφερειακών 

σχηματισμών- η ΕΕ, η NAFTA, η APEC, η ASEAN-μπορεί να αναπτυχθεί ο σταθερός 

χαρακτήρας της παγκόσμιας  οικονομίας. Επίσης, υπογραμμίζει ότι δυο μεγαλύτερες 

Ενώσεις – η ΕΕ και η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση – βασιζόμενες στην 

αλληλεπίδραση τους στους κανόνες ελεύθερου εμπορίου και τη συμβατότητα με τα 

συστήματα ρύθμισης, μεταξύ άλλων μέσω των σχέσεων με τρίτες χώρες και 

περιφερειακές δομές, είναι σε θέση να επεκταθούν από τον Ατλαντικό έως τον 

Ειρηνικό22. Συνεχίζοντας συμπληρώνει ότι τα παραπάνω μπορούν να λάβουν χώρα 

                                                           
16 www.academia.edu- Evrazijskij ekonomicheskij sojuz: predposilki sozdanija, problem formirovanija, 
perspektivi razvitija. Το άρθρο της Darija Boklan και του Vadim Balitnikov . 2015 ,N03 (106) 
17 www.academia.edu- Evrazijskij ekonomicheskij sojuz: predposilki sozdanija, problem formirovanija, 
perspektivi razvitija. Το άρθρο της Darija Boklan και του Vadim Balitnikov . 2015 ,N03 (106) 
18 http://www.eurasiancommission.org- Επίσημη ιστοσελίδα της Ευρασιατικής Οικονομικής 
Επιτροπής 
19 www.academia.edu- Evrazijskij ekonomicheskij sojuz: predposilki sozdanija, problem formirovanija, 
perspektivi razvitija. Το άρθρο της Darija Boklan και του Vadim Balitnikov . 2015 ,N03 (106) 
20 Evrazijskaja ekonomicheskaja integracija :cifri I fakti. M., 2012, σελ.6-7 
http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/broshuraEEC_26----1.pdf 
21 www.academia.edu- Evrazijskij ekonomicheskij sojuz: predposilki sozdanija, problem formirovanija, 
perspektivi razvitija. Το άρθρο της Darija Boklan και του Vadim Balitnikov . 2015 ,N03 (106) 
 
22 Putin V.V.Nobij integracionnij proekt dlja Evrazii- budushchee, kotoroe rozhdaetsja// Izvestija. 
3.10.2011. http://izvestija.ru/news/502761 

http://www.academia.edu-/
http://www.academia.edu-/
http://www.eurasiancommission.org-/
http://www.academia.edu-/
http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/broshuraEEC_26----1.pdf
http://www.academia.edu-/
http://izvestija.ru/news/502761
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μόνο μέσα σε ένα χώρο συμβατό με τον οικονομικό χαρακτήρα του, αλλά ταυτόχρονα 

πολυκεντρικό όσον αφορά συγκεκριμένους μηχανισμούς και διαχειριστικές 

αποφάσεις. Επομένως, θα είναι λογικό να αρχίσει ένας εποικοδομητικός διάλογος 

σχετικά με τις αρχές αλληλεπίδρασης με τα κράτη της Ασίας, της Βόρειας Αμερικής 

και άλλων περιοχών23. Ο πρόεδρος της Ρωσίας επισημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο το 

σχέδιο (ευρασιατικής)ολοκλήρωσης ανοίγει προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη 

και δημιουργεί πρόσθετα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και επιπλέον ότι αυτή η 

ενοποίηση των προσπαθειών θα επιτρέψει, όχι μόνο να ενταχθούν οι χώρες στην 

παγκόσμια οικονομία και το εμπορικό σύστημα, αλλά και να συμμετάσχουν τα κράτη 

στη διαδικασία ανάπτυξης λύσεων που θέτουν τους κανόνες του παιχνιδιού και 

καθορίζουν το μέλλον24. 

Έτσι, τον Μάιο του 2014 οι ηγέτες της Λευκορωσίας , του Καζαχστάν και της 

Ρωσίας   υπέγραψαν τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης. Τον Δεκέμβριο του 2014 στην Ένωση προσχώρησε η Αρμενία και τον Μάιο 

του 2015 το Κιργιστάν , ενώ από την 1 Ιανουαρίου του 2015 άρχισε να εφαρμόζεται η 

Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης25.  Σημειώνεται ότι η  

Μολδαβία έχει την ιδιότητα του κράτους παρατηρητή από τις 14 Δεκεμβρίου του 2017, 

ενώ το Τατζικιστάν το 2012 ανήγγειλε μαζί με την Μογγολία και το Κιργιστάν  την 

πρόθεση του να προσχωρήσουν στην Τελωνειακή Ένωση και στον Ελεύθερο 

Οικονομικό Χώρο26. Στις 21 Ιουνίου του 2015 η Συρία δήλωσε την επιθυμία της να 

ενταχθεί στον Ελεύθερο Οικονομικό Χώρο27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Putin V.V.Nobij integracionnij proekt dlja Evrazii- budushchee, kotoroe rozhdaetsja// Izvestija. 
3.10.2011. http://izvestija.ru/news/502761 
24 Putin V.V.Nobij integracionnij proekt dlja Evrazii- budushchee, kotoroe rozhdaetsja// Izvestija. 
3.10.2011.http://izvestija.ru/news/502761 
25 http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/eaes_voprosy_otvety.pdf 
26 https://ruxpert.ru- Evrazijskij Sojuz 
27 https://ruxpert.ru- Evrazijskij Sojuz 
 
 

http://izvestija.ru/news/502761
http://izvestija.ru/news/502761
http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/eaes_voprosy_otvety.pdf
https://ruxpert.ru-/
https://ruxpert.ru-/
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1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ. 

1.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ. 

1.1.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1992 ΕΩΣ ΤΟ 1999. 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1.1. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ, 1992-199928 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1.2. ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ, 1992-1999, ΧΙΛ.ΑΤΟΜΑ29 

 

                                                           
28 www.global-finances.ru –Dinamika VVP Rossii( η ιστοσελίδα είναι στα ρωσικά) 
29 www.gks.ru. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik za 2000 god(η ετήσια στατιστική έκδοση για το 
2000 της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας) 
 

http://www.global-finances.ru/
http://www.gks.ru/
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1.3. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ, 1992-1999, %30 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1.4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΡΩΣΙΑ, 1992-1999, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ,%31. 

                                                           
30 https://bankirsha.com ( Urovn’ infljacii v Rossii (po godam)) 
31 www.ismat.info Rossijskij statisticheskij ezhegodnik 

http://www.ismat.info/
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1.5. ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ32. 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1.6. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ , 1992-1999, ΕΚΑΤ.$33 

                                                           
32 www.gks.ru. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik za 2000 god(η ετήσια στατιστική έκδοση για το 
2000 της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας) 
33 www.gks.ru. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik za 2000 god( η ετήσια στατιστική έκδοση για το 
2000 της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας) 
 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1.7 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ , 1992-1999, ΕΚΑΤΟΜ. $34 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1.8. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑ , 1994-1999, ΔΙΣ.$35 

 

Η κρίση του κομμουνιστικού καθεστώτος  και η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν 

οι αιτίες για να αρχίσει η δύσκολη περίοδος του μετασχηματισμού του εσωτερικού 

οικονομικού συστήματος της Ρωσίας που έπρεπε να απαγκιστρωθεί από τη γραμμή 

ενός σκληρού κεντροποιημένου και γραφειοκρατικού σχεδιασμού 36. Ένα άλλο 

πρόβλημα το οποίο ήταν αναγκασμένη να λύσει η Ρωσία συσχετιζόταν με τη χαμηλή 

παραγωγικότητα και με  την τεχνολογικο-οργανωτική καθυστέρηση του βιομηχανικού 

τομέα. 

                                                           
34 www.gks.ru. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik za 2000 god(Η ετήσια στατιστική έκδοση για το 
2000 της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας) 
35 www.ruxpert.ru. Statistika: Vneshnij dolg Rossii( η ιστοσελίδα είναι στα ρωσικά) 
 
36 https://www.aerologio.gr . Οικονομία της Ρωσίας( περιοδικό στα ελληνικά) 
 

http://www.gks.ru/
http://www.ruxpert.ru/
https://www.aerologio.gr/
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Τα σκληρά μέτρα τα οποία εφάρμοζε η κυβέρνηση της Ρωσίας είχαν ως  στόχο τον 

περιορισμό της κυκλοφορίας του χρήματος και την μείωση της συνολικής ζήτησης. 

Αυτά τα μέτρα οδήγησαν στην αύξηση του πληθωρισμού και στη συρρίκνωση  της 

παραγωγής. Συνεπώς, η οικονομική κρίση του 1998  ήταν αναμενόμενη εξαιτίας της 

οικονομικής πολιτικής που υλοποιούταν από τις αρμόδιες  αρχές της Ρωσίας37.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι το 1998 υποτιμήθηκε το εθνικό νόμισμα της Ρωσίας , δεν 

λειτουργούσε καθόλου το σύστημα πληρωμών ,με συνέπεια αρνητικές επιπτώσεις στον 

τομέα της οικονομίας. Επισημαίνεται ότι η αύξηση του πληθωρισμού το 1998, το 

ποσοστό του οποίου συνήρθε σε 84,5%, ήταν ο βασικός παράγοντας ο οποίος μείωσε 

το επίπεδο της διαβίωσης του πληθυσμού. Έτσι δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός  ότι  

το 23,8% του πληθυσμού της Ρωσίας ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας38.   

Αξίζει να αναφερθεί , επιπρόσθετα, ότι η οικονομική κρίση και υποτίμηση του ρωσικού 

νομίσματος συνέβαλαν στην τεχνητή υπερεκτίμηση του ρουβλίου, προκειμένου να 

μειωθεί ο πληθωρισμός . Επιπρόσθετα ,η οικονομική κατάσταση της Ρωσίας  

επηρεάστηκε επιπλέον  και από την  ασιατική κρίση , όπως επίσης και από την  απότομη 

πτώση των παγκόσμιων τιμών στους ενεργειακούς πόρους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 

και σήμερα ένα σημαντικό μέρος των ρωσικών εξαγωγών39.  

1.1.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΩΣ ΤΟ 2009.

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1.9. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ, 2000-

2009.%40 

                                                           
37 Άρθρο του  Iljacenko V.V. και της Kuklina L.N. “Infljacija v sovremennoj Rossii : Teoreticeskie osnovi, 
osobennosti projavlenija I regional’nij aspect.” 
38 Άρθρο του  Iljacenko V.V. και της Kuklina L.N. “Infljacija v sovremennoj Rossii : Teoreticeskie osnovi, 
osobennosti projavlenija I regional’nij  aspect.” 
39 Άρθρο του  Iljacenko V.V. και της Kuklina L.N. “Infljacija v sovremennoj Rossii : Teoreticeskie osnovi, 
osobennosti projavlenija I regional’nij  aspect.” 
 
40 www.global-finances.ru –Dinamika VVP Rossii( η ιστοσελίδα είναι στα ρωσικά) 

http://www.global-finances.ru/
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1.10. ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ, 2000-2009, ΧΙΛ.ΑΤΟΜΑ41 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1.11. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ, 2000-2009, %42 

                                                           
41 www.gks.ru. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik za 2005 I za 2010 god(η ετήσια στατιστική έκδοση 
για το 2005 και για το 2010 της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας) 
 
42 https://bankirsha.com ( Urovn’ infljacii v Rossii (po godam)) 

http://www.gks.ru/
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1.12.ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ, 2000-2009, ΕΚΑΤ.ΡΟΥΒΛΙΑ43 

 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1.13. ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ  ΡΩΣΙΑ 2000-2009, 

ΔΙΣ.ΡΟΥΒΛΙΑ44. 

                                                           
43 www.gks.ru. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik za 2005 I za 2010 god(η ετήσια στατιστική έκδοση 
για το 2005 και για το 2010 της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας) 
 
 
 
44 www.istmat.info/node/21369. Istoricheskie materili. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik.Uroben’ 
zhizni naselenija . Izmenenija osnovnih social’no-ekonomicheskih indikatorov urovnja zhizni 
 

http://www.gks.ru/
http://www.istmat.info/node/21369
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1.14 ΟΓΚΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 2000-2009, 

ΔΙΣ.ΡΟΥΒΛΙΑ45 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1.15 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ, 2000-2009, ΕΚΑΤ.$46 

 

                                                           
 
45 www.istmat.info/node/21369. Istoricheskie materili. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik.Uroben’ 
zhizni naselenija . Izmenenija osnovnih social’no-ekonomicheskih indikatorov urovnja zhizni 
46 www.gks.ru. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik za 2005 I za 2010 god(η ετήσια στατιστική έκδοση 
για το 2005 και για το 2010 της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας) 
 
 

http://www.istmat.info/node/21369
http://www.gks.ru/
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1.16 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ, 2000-2009, ΕΚΑΤ.$47 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1.17. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ, 2000-2009, ΔΙΣ.$48 

Μετά από την τεχνητή υποτίμηση του εθνικού νομίσματος και την κήρυξη της τεχνητής 

χρεοκοπίας η οικονομία της Ρωσίας από το 2000 και μετά άρχισε να ανακάμπτει. Εν 

προκειμένου   η υποτίμηση του ρουβλίου έδωσε κίνητρα στους επιχειρηματίες για την 

άνοδο του εξωτερικού εμπορίου49. Πρέπει να σημειωθεί επίσης  ότι οι παγκόσμιες τιμές 

του πετρελαίου στη δεκαετία του 2000 διατηρούνταν σε υψηλά επίπεδα. Τα έσοδα του 

κρατικού υπολογισμού αυξήθηκαν , η κυβέρνηση μπορούσε όχι  μόνο να διευθετήσει 

                                                           
47 www.gks.ru. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik za 2005 I za 2010 god(η ετήσια στατιστική έκδοση 
για το 2005 και για το 2010 της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας) 
48 www.ruxpert.ru. Statistika: Vneshnij dolg Rossii( η ιστοσελίδα είναι στα ρωσικά) 
49 https://m.gazeta.ru/buzness  

http://www.gks.ru/
http://www.ruxpert.ru/
https://m.gazeta.ru/buzness
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λογαριασμούς σε διεθνείς πιστωτικούς οργανισμούς , αλλά και να λύσει ορισμένα 

κοινωνικά προβλήματα. Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2002 για πρώτη φορά στην 

ιστορία της Ρωσίας  προέβλεπε την υπέρβαση των δαπανών για την εκπαίδευση πάνω 

από τις στρατιωτικές δαπάνες. Το Μάιο του 2002, τα  συναλλαγματικά αποθέματα  της 

χώρας , για πρώτη φορά μετά από πολλά  χρόνια , υπερέβησαν  τα $ 40 

δισεκατομμύρια50 . Το 2003 ο πρόεδρος Πούτιν είχε θέσει προς την  Ομοσπονδιακή 

Συνέλευση το ζήτημα για να επιτευχθεί η  μετατρεψιμότητα του ρωσικού ρουβλίου 

στις τρέχουσες  και κεφαλαιουχικές συναλλαγές . Μέχρι την 1 Ιουλίου του 2006 , το 

έργο ολοκληρώθηκε. Το 2003 στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση  είχε ανατεθεί ο 

σχηματισμός του Ταμείου Σταθεροποίησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας51. Ο κύριος 

στόχος του ταμείου ήταν να εξασφαλισθεί η σταθερότητα της οικονομικής ανάπτυξης 

της χώρας. Το Ταμείο Σταθερότητας  δημιουργήθηκε το 200452. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι παρόλα που είχαν γίνει πολλές προσπάθειες για τη βελτίωση της οικονομικής 

κατάστασης της χώρας , η ηγεσία της Ρωσίας δεν κατάφερε να επιλύσει πολλά 

οικονομικά ζητήματα. Ιδιαιτέρως,  δεν επιλύθηκε το ζήτημα της δημιουργίας των 

μικρών επιχειρήσεων και μιας αποτελεσματικής μεσαίας τάξης στη χώρα. Επίσης, στη 

Ρωσική Ομοσπονδία  παρατηρούνταν ακόμη τα χαρακτηριστικά της μεταβατικής 

οικονομίας . Πρέπει να αναφερθεί  επιπρόσθετα  ότι το  σημαντικότερο ζήτημα της 

σύγχρονης  οικονομίας της Ρωσίας ήταν και παραμένει μέχρι σήμερα η εξάρτηση της 

από τις εξαγωγές πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων.  Για την ηγεσία της 

Ρωσίας ήταν σαφές το γεγονός ότι η χώρα δεν πρέπει να εξαρτάται από τις μειώσεις 

των τιμών στους φυσικούς πόρους. Από τον πρόεδρο Πούτιν είχε υπογραμμισθεί ότι 

πρέπει να επιτευχθεί  η πρόοδος στους τομείς της βιομηχανίας οι οποίοι βασίζονται 

στην υψηλή τεχνολογία και στην παραγωγή των προϊόντων της υψηλής τεχνολογίας53. 

Ωστόσο,  το 2008 οι θετικές αλλαγές ,οι οποίες είχαν παρατηρηθεί στη οικονομία της 

Ρωσίας,   διακόπτονται από την παγκόσμια οικονομική κρίση . Σύμφωνα  με τις 

εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, η κρίση στη χώρα ξεκίνησε ως μια κρίση του 

ιδιωτικού τομέα που προκλήθηκε από τον υπερβολικό δανεισμό από τον ιδιωτικό 

τομέα,   σε συνθήκες  ενός   βαθύ τριπλού σοκ , το οποίο συμπεριλάμβανε το εμπόριο, 

τις εκροές κεφαλαίων και τη σύσφιξη του εξωτερικού δανεισμού.   

Ο σημαντικότερος παράγοντας που  συνέβαλε  στην  ανάπτυξη της  κρίσης στη χώρα 

ήταν η παρουσία σημαντικού εξωτερικού χρέους των εγχώριων επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα στα τέλη του 2008, οι 

ρώσικες εταιρείες έπρεπε να πληρώσουν 47,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε ξένους 

πιστωτές54. 

                                                           
50 https://www.rae.ru- Ekonomicheskij rost v Rossii v period 2000- 2010. Το άρθρο στα ρωσικά του 
Chistilin A 
.  
51 https://www.rae.ru- Ekonomicheskij rost v Rossii v period 2000- 2010. Το άρθρο στα ρωσικά του 
Chistilin A 
52 https://www.rae.ru  “Ekonomicheskij rost v Rossii v period 2000-2010” Το άρθρο του Chistilin 
53 https://www.rae.ru- Ekonomicheskij rost v Rossii v period 2000- 2010. Το άρθρο στα ρωσικά του 
Chistilin A 
54 https://www.rae.ru- Ekonomicheskij rost v Rossii v period 2000- 2010. Το άρθρο στα ρωσικά του 
Chistilin A 

https://www.rae.ru-/
https://www.rae.ru-/
https://www.rae.ru/
https://www.rae.ru-/
https://www.rae.ru-/
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Επιπρόσθετα , πρέπει να αναφερθεί ότι ένας άλλος αρνητικός παράγοντας  που 

προκάλεσε την κρίση  ήταν η απότομή πτώση των τιμών του πετρελαίου στα μέσα του 

200855.  

1.1.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟ 2016. 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ1. 1.18 ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΗΣ 

ΡΩΣΙΑΣ , 2010-2016,%56. 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1.19. ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ, 2010-2016, ΧΙΛ.ΑΤΟΜΑ 

 

                                                           
55 https://www.rae.ru- Ekonomicheskij rost v Rossii v period 2000- 2010. Το άρθρο στα ρωσικά του 
Chistilin A 
 
56 www.global-finances.ru –Dinamika VVP Rossii( η ιστοσελίδα είναι στα ρωσικά) 
 
 

https://www.rae.ru-/
http://www.global-finances.ru/
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1.20. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ, 2010-2016,% 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1.21. ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ , 2010-2016, ΕΚΑΤ.ΡΟΥΒΛΙΑ57 

 

                                                           
57 www.gks.ru. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik za 2005 I za 2010 god(η ετήσια στατιστική έκδοση 
για το 2005 και για το 2010 της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας) 

http://www.gks.ru/
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1.22. ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, 2010-2016, ΔΙΣ. ΡΟΥΒΛΙΑ58 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1.23. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ, 2010-2016, ΔΙΣ.ΡΟΥΒΛΙΑ59 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1.24. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ, 2010-2016, ΕΚΑΤ.$60 

 

                                                           
58 www.istmat.info/node/21369. Istoricheskie materili. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik.Uroben’ 
zhizni naselenija . Izmenenija osnovnih social’no-ekonomicheskih indikatorov urovnja zhizni 
 
59 www.istmat.info/node/21369. Istoricheskie materili. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik.Uroben’ 
zhizni naselenija . Izmenenija osnovnih social’no-ekonomicheskih indikatorov urovnja zhizni 
60 www.gks.ru. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik za 2005 I za 2010 god(η ετήσια στατιστική έκδοση 
για το 2005 και για το 2010 της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας) 
 

http://www.istmat.info/node/21369
http://www.istmat.info/node/21369
http://www.gks.ru/
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1.25. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ, 2010-2016,ΕΚΑΤ.$61 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1.26.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ, 2010-2016,ΔΙΣ.$62 

Μετά την παγκόσμια χρηματοοικονομική και οικονομική κρίση της περιόδου του 

2008-2009 , η οικονομική ανάκαμψη στη Ρωσία ολοκληρώθηκε προς το τέλος του 

2011. Υποστηρίζεται ότι η οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας το 2011-2015 στο σύνολο 

της χαρακτηρίστηκε από μια σταδιακή εξασθένιση με μέση ετήσια αύξηση 1,2% έναντι 

4,8% για την περίοδο 2001-201063. Επισημαίνεται ότι  ο βασικός μακροοικονομικός 

παράγοντας στην ανάπτυξη της ρωσικής οικονομίας κατά περίοδο αυτή ήταν η 

διατήρηση μιας σημαντικής επιρροής των εξωτερικών συνθηκών  στην οικονομική 

δυναμική της χώρας .Πρέπει να σημειωθεί ότι η μείωση των τιμών των ενεργειακών 

πόρων στην παγκόσμια αγορά , η επιδείνωση της γεωπολιτικής  κατάστασης και η 

ενίσχυση των οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οι οποίες οδήγησαν σε αύξηση 

της αβεβαιότητας και στην έλλειψη της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης,  είχαν αρνητικό 

                                                           
61 www.gks.ru. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik za 2005 I za 2010 god(η ετήσια στατιστική έκδοση 
για το 2005 και για το 2010 της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας) 
62 www.ruxpert.ru. Statistika: Vneshnij dolg Rossii( η ιστοσελίδα είναι στα ρωσικά) 
 
63 www.economy.dov.ru- Ekonomika Rossii v 2011-2015. Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικής 
ανάπτυξης της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

http://www.gks.ru/
http://www.ruxpert.ru/
http://www.economy.dov.ru-/
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αντίκτυπο στην εξέλιξη της οικονομίας της χώρας. Ως συνέπεια να μειώθηκε η 

επενδυτική και καταναλωτική ζήτηση, προκλήθηκαν εκροές των κεφαλαίων από τη 

Ρωσία και αυξήθηκε ο πληθωρισμός64. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ το 2011 ήταν 4,3% , αλλά το 2014 

μειώθηκε στο 0,7%65. Η σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου και επιδείνωση 

της εξωτερικής οικονομικής κατάστασης από το δεύτερο εξάμηνο του 2014 οδήγησαν 

σε περαιτέρω  επιδείνωση των συνθηκών οικονομικής ανάπτυξης. Επισημαίνεται ότι 

το 2015 το ΑΕΠ της Ρωσίας ήταν αρνητικό σε σχέση με το 2014, συρρικνώνοντας κατά 

3,7%66. 

Υποστηρίζεται ότι κατά τη διάρκεια από το 2011 έως το 2015 διακρίνονται δύο 

ποιοτικά διαφορετικά ως προς χαρακτηριστικά τους τμήματα ανάπτυξης. Κατά τη 

διαδοχική επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης το 2011-2014 , η μείωση του ΑΕΠ 

από το 4,3% στο 0,7%  συσχετιζόταν τόσο με την αποδυνάμωση των εξωτερικών 

οικονομικών σχέσεων ,  οι οποίες πριν την κρίση εκφράζονταν σε αυξανόμενη ζήτηση 

για τις  ρωσικές εξαγωγές και  με υψηλή δυναμική των τιμών του πετρελαίου, όσο και 

στην έλλειψη βιώσιμών εγχώριων παραγόντων στην οικονομική ανάπτυξη67. 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Investing.com το 2016 χαρακτηρίστηκε ως έτος εξόδου 

της ρωσικής οικονομίας από την ύφεση. Επισημαίνεται ότι οι εκροές κεφαλαίων από 

τη Ρωσία είχαν επιβραδυνθεί και τα κέρδη των ρωσικών επιχειρήσεων είχαν αυξηθεί, 

παρά την συνεχόμενη πτώση του ΑΕΠ .68  

Τονίζεται ότι ένα από τα επιτεύγματα του 2016 ήταν η αποδυνάμωση των 

πληθωριστικών πιέσεων στη ρωσική οικονομία. Αξίζει να αναφερθεί ότι το ρούβλι το 

2016 έγινε ένα από τα ισχυρότερα παγκόσμια νομίσματα69. Αυτό οφειλόταν σε μεγάλο 

βαθμό στη συγκρατημένη νομισματική πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας  

και στη σημαντική αύξηση των τιμών του πετρελαίου70.  

 

1.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ. 

1.2.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΊΑΣ ΑΠΟ 

ΤΟ 1992 ΕΩΣ 1999. 

                                                           
64 www.economy.dov.ru- Ekonomika Rossii v 2011-2015. Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικής 
ανάπτυξης της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
65 www.economy.dov.ru- Ekonomika Rossii v 2011-2015. Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικής 
ανάπτυξης της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
66 Βλέπε το γράφημα 1.1.28 ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ, 2010-2016  
67 www.economy.dov.ru- Ekonomika Rossii v 2011-2015. Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικής 
ανάπτυξης της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
68 https://ru.investing.com.  EKONOMICHESKIE ITOGI 2016 GODA: GLAVNIE SOBITIJA V ROSSII.(Η 
ιστοσελίδα είναι στα ελληνικά) 
69 https://ru.investing.com .   EKONOMICHESKIE ITOGI 2016 GODA: GLAVNIE SOBITIJA V ROSSII.(Η 
ιστοσελίδα είναι στα ελληνικά) 
 
70 https://ru.investing.com .  EKONOMICHESKIE ITOGI 2016 GODA: GLAVNIE SOBITIJA V ROSSII.(Η 
ιστοσελίδα είναι στα ελληνικά) 
 

http://www.economy.dov.ru-/
http://www.economy.dov.ru-/
http://www.economy.dov.ru-/
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Η διακοπή των οικονομικών σχέσεων μετά τη διάλυση ης Σοβιετικής Ένωσης , η 

μετάβαση στην οικονομία αγοράς , η μείωση παραγωγικότητας , τα σημαντικά λάθη 

τα οποία είχαν γίνει στην περίοδο αναδόμησης οδήγησαν τη Λευκορωσία στη βαθιά 

οικονομική κρίση71. 

Στο βιβλίο  «Ekonomika Belarusi. Istoricheskie ocherki XX-XXI veka»  των Jurij 

Pavlovec και Sergej Shiptenko τονίζεται   ότι σε περίοδο από το 1992 έως 1995 

παρατηρείται σταδιακή μείωση  των μακροοικονομικών δεικτών της χώρας. Το ΑΕΠ  

της Λευκορωσίας το 1992 συρρικνώθηκε κατά 9,6%, το 1993 κατά 7,6%, ενώ το 1994 

κατά 11,7%72. Επίσης , επισημαίνεται από τους δυο συγγραφείς η πτώση της 

επενδυτικής δραστηριότητας το 1992 κατά 29%, το 1993 κατά 15% και το 1994 κατά 

11%73. Σύμφωνα με τους ανωτέρω συγγραφείς του βιβλίου η πτώση της 

παραγωγικότητας συνοδευόταν με την άνοδο των τιμών στα προϊόντα , συνεπώς το 

γεγονός αυτό επηρέασε τον πληθωρισμό. Υπογραμμίζεται από τους δυο συγγραφείς 

ότι οι τιμές το 1992 ανέβηκαν 10,7 φορές, το 1993 12,9 φορές, ενώ το 1994  αυξήθηκαν 

23,2 φορές. 

Στο άρθρο του ο Shimov «Belarus’ ot oikonomicheskogo krizisa k ustojchivomu rostu. 

Opit novejshej ekonomicheskoj istorii»(2006) υποστηρίζει ότι η χαμηλή 

αποτελεσματικότητα  παλιού οικονομικού μηχανισμού και τα μονομερή μέτρα τα 

οποία λάμβανε η κυβέρνηση για την σταθεροποίηση της κατάστασης στη χώρα ήταν 

οι αιτίες για να μειωθεί το ΑΕΠ της χώρας κατά 35% σε σχέση με το 199074. Ο 

συγγραφέας στο άρθρο του  σημειώνει τη συρρίκνωση της επενδυτικής 

δραστηριότητας κατά 61% από το 1990 έως το 1995, επίσης υπογραμμίζει την άνοδο 

των τιμών στα προϊόντα 44 χιλιάδες φορές κατά την  ίδια χρονική περίοδο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος του 1995 το εξωτερικό χρέος των επιχειρηματιών 

της Λευκορωσίας προς τους Ρώσους  προμηθευτές ανήλθε στο ποσό των  9,5 

τρισεκατομμυρίων ρουβλίων . Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι ο ιδιωτικός τομέας της 

Λευκορωσίας για το 1995 ανερχόταν σε ποσοστό των 65%75. Υποστηρίζεται ότι το 

1996 η κυβέρνηση της Λευκορωσίας είχε σχηματίσει πρόγραμμα εξόδου από τη κρίση 

έως το 1999. Η κυβέρνηση στόχευε να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις στην οικονομία 

και να αποτρέψει τη συνεχόμενη άνοδο διάφορων παραγόντων που ενίσχυαν την 

οικονομική κρίση76.  Υπογραμμίζεται ότι σε χρονική περίοδο από το 1996 έως το 1999  

το ΑΕΠ της Λευκορωσίας είχε αυξηθεί κατά 36% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, 

παρατηρήθηκε επίσης άνοδος της επενδυτικής   δραστηριότητας κατά 34%, ενώ 

                                                           
71 https://studfiles.net/preview/5440865. Ekonomika  Belarusi posle raspada SSSR( άρθρο στα 
ρωσικά) 
72 Το βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή : «Ekonomika Belarusi. Istoricheskie ocherki XX-XXI veka» , Jurij 
Pavlovec , Sergej Shiptenko.   https://books.google.gr  
73 Το βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή : «Ekonomika Belarusi. Istoricheskie ocherki XX-XXI veka» , Jurij 
Pavlovec , Sergej Shiptenko.   https://books.google.gr  
74 Το άρθρο του V.N. Shimov “Belarus’  ot oikonomicheskogo krizisa k ustojchivomu rostu. Opit 
novejshej ekonomicheskoj istorii”(2006). 
75 Το βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή : «Ekonomika Belarussii . Istoricheskie ocherki XX-XXI veka», Jurij 
Pavlovec,Sergej Shiptenko . https: //books.google.gr 
 
76 Το άρθρο του V.N. Shimov , “ Belarus’ ot ekonomicheskogo krizisa k ustojchivomu rostu. Opit 
novejshej ekonomicheskoj isrtorii”(2006) 

https://studfiles.net/preview/5440865
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ανέβηκε και η παραγωγή των προϊόντων κατά 84%77. Αξίζει να σημειωθεί  ότι σε αυτό 

το χρονικό διάστημα ήταν αισθητή η μείωση του πληθωρισμού , ωστόσο παρέμεινε 

στα υψηλά επίπεδα. 

Σε ένα άλλο άρθρο του ο Shimov « Voprosi teorii,strategii i taktiki ekonomicheskih 

reform. Ekonomika Respubliki Belarus’ na rubezhestoletij : itogi, tendencii, napravlenij 

razvitija»(2001)  αναφέρεται στην πτώση του ποσοστού των κερδοφόρων 

επιχειρήσεων  από 99,7% το 1990 στο 54,4% το 199978. Επιπλέον τονίζεται από το 

συγγραφέα του άρθρου « Belarus’ ot ekonomicheskogo krizisa k ustojchivomu rostu . 

Opit novejshej ekonomicheskoj istorii » η  άνοδος των εξαγωγών κατά 60% και των 

εισαγωγών κατά 52%79.  

 

1.2.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΗΣ  ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ  ΑΠΟ 

ΤΟ 2000 ΕΩΣ ΤΟ 2010. 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1.2.1. ΤΟ ΑΕΠ ΤΗΣ ΛΕΚΟΡΩΣΙΑΣ , ΔΙΣ.$, 2000-201080 

 

                                                           
77 Το άρθρο του V.N. Shimov , “ Belarus’ ot ekonomicheskogo krizisa k ustojchivomu rostu. Opit 
novejshej ekonomicheskoj isrtorii”(2006) 
78 Το άρθρο του V.N. Shimov , “Voprosi teorii, strategii I taktiki ekonomicheskih reform. Ekonomika  
Respubliki Belarus’ na rubezhe stoletij : itogi , tendencii , napravlenij  razvirija”(2001). 
79 Το άρθρο του V.N. Shimov , “ Belarus’ ot ekonomicheskogo krizisa k ustojchivomu rostu. Opit 
novejshej ekonomicheskoj isrtorii”(2006) 
80 www.be5.biz/macroekonomika/gdp/by. - Macroekonomicheskie issledovanija be5.biz.Ivan Kashmir. 
VVP Belarusi.  
 

http://www.be5.biz/macroekonomika/gdp/by.%20-%20Macroekonomicheskie%20issledovanija%20be5.biz.Ivan
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ΓΡΑΦΗΜΑ1.2.2. ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΧΙΛ. ΑΤΟΜΑ81 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1.2.3. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ, 

2000-2010, %82 

                                                           
81 www.economy.bsu.by. Osnovnie makroekonomicheskie pokazateli. Βασικοί μακροοικονομικοί 
δείκτες.  
82 www.economy.bsu.by. Osnovnie makroekonomicheskie pokazateli. Βασικοί μακροοικονομικοί 
δείκτες. 

http://www.economy.bsu.by/
http://www.economy.bsu.by/
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ΓΡΑΦΗΜΑ1.2.4.ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 

ΕΤΗ, 2000-201083. 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1.2.5. ΜΕΤΑΒΟΛΗ  ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, 

2000-2010, %84 

                                                           
83 www.belstat.gov.by –Nacional’nij statisticheskij komitet Respubliki Belarus’. Osnovnie pokazateli 
denezhnih dohodov naselenija. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Λευκορωσίας. Βασικοί δείκτες των 
εσόδων του πληθυσμού της Λευκορωσίας.  
84 www.ereport.ru.  Infljacija Belarusi 

http://www.belstat.gov.by/
http://www.ereport.ru/
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ΓΡΑΦΗΜΑ1.2.6. ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, 2000-2010,%85. 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1.2.7. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, 2000-2010, ΕΚΑΤ.$86 

                                                           
85 www.belstat.gov.by –Nacional’nij statisticheskij komitet Respubliki Belarus’. Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία της Λευκορωσίας 
86 www.nbrb.by. Nacional’nij Bank Respubliki Belarus’. Belluten’ Bankovkoj Statistiki. Ετήσιες 
ανασκοπήσεις της Εθνικής Τράπεζας. 
www.belstat.gov.by –Nacional’nij statisticheskij komitet Respubliki Belarus’. Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία της Λευκορωσίας 
 

http://www.belstat.gov.by/
http://www.nbrb.by/
http://www.belstat.gov.by/
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1.2.8. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, 2000-2010, ΕΚΑΤ.$87 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1.2.9. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ, 2000-

2010,ΕΚΑΤ.$88 

Σύμφωνα με το συγγραφέα Shimov V.N. (2001) από το 2000 και μετά παρατηρείται  

άνοδος ρυθμού ανάπτυξης βασικών μακροοικονομικών παραμέτρων89. Επίσης , στο 

ίδιο άρθρο επισημαίνεται από τον ίδιο συγγραφέα ότι η κυβέρνηση της Λευκορωσίας 

                                                           
87 www.nbrb.by. Nacional’nij Bank Respubliki Belarus’. Belluten’ Bankovkoj Statistiki. Ετήσιες 
ανασκοπήσεις της Εθνικής Τράπεζας. 
www.belstat.gov.by –Nacional’nij statisticheskij komitet Respubliki Belarus’. Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία της Λευκορωσίας 
 
88 www.nbrb.by. Nacional’nij Bank Respubliki Belarus’. Belluten’ Bankovkoj Statistiki. Ετήσιες 
ανασκοπήσεις της Εθνικής Τράπεζας. 
www.belstat.gov.by –Nacional’nij statisticheskij komitet Respubliki Belarus’. Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία της Λευκορωσίας 
89 Το άρθρο του V.N. Shimov , “Voprosi teorii, strategii I taktiki ekonomicheskih reform. Ekonomika  
Respubliki Belarus’ na rubezhe stoletij : itogi , tendencii , napravlenij  razvirija”(2001). 
 

http://www.nbrb.by/
http://www.belstat.gov.by/
http://www.nbrb.by/
http://www.belstat.gov.by/
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ακολούθησε τη χάραξη μιας ενιαίας οικονομικής πολιτικής στη διαμόρφωση εθνικού 

νομίσματος , στοχεύοντας να μειώσει σημαντικά και ο πληθωρισμός                      . 

Το 2001 σύμφωνα με το Διάταγμα Ν0516 του Προέδρου της Λευκορωσίας τις 

αρμοδιότητες για τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας , των ιδιωτικοποιήσεων , της 

ανάπτυξης της  ανταγωνιστικότητας και το συντονισμό  για την υλοποίηση της 

κρατικής επενδυτικής πολιτικής ανέλαβε  το Υπουργείο Οικονομικών90. Το παραπάνω 

γεγονός συνέβαλε στη σταδιακή άνοδο της επενδυτικής δραστηριότητας στη 

Λευκορωσία. 

Επισημαίνεται ότι την 1 Ιανουαρίου του 2000 έγινε η «denomination» του ρουβλίου 

της Λευκορωσίας, με την απαλοιφή  από το χαρτονόμισμα τριών μηδενικών.91 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το γράφημα 1.2.9 παρατηρούμε το 2010 σημαντική  

αύξηση  του εξωτερικού χρέους της Λευκορωσίας κατά τα τελευταία δέκα χρόνια. 

Επίσης πρέπει να σημειωθεί  ότι  το 2010  παρατηρείται το εμπορικό ισοζύγιο να 

σημειώνει αρνητικό ρεκόρ κατά τα τελευταία δέκα χρόνια. 

 

1.2.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΗΣ  ΛΕΥΚΟΥΚΟΡΩΣΙΑΣ  

ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΕΩΣ ΤΟ 2016.

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1.2.10. ΤΟ ΑΕΠ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΊΑΣ , 2011-2016, ΔΙΣ.$92 

                                                           
90 www.ru.novabelarus.com. Ekonomicheskoe razvitie Belarusi( ιστοσελίδα στα ρωσικά)  
91 https://gazetaby.com . «20 faktov ob ekonomicheslih krizisah v Belarusi» , το άρθρο στα ρωσικά 
του Kirill Ivanov 
92 www.be5.biz/macroekonomika/gdp/by. - Macroekonomicheskie issledovanija be5.biz.Ivan Kashmir. 
VVP Belarusi. 
 

http://www.ru.novabelarus.com/
https://gazetaby.com/
http://www.be5.biz/macroekonomika/gdp/by.%20-%20Macroekonomicheskie%20issledovanija%20be5.biz.Ivan
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1.2.11. ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, 2011-2016, ΧΙΛ. ΑΤΟΜΑ93 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1.12. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ, 2011-2016,%94 

                                                           
93 www.economy.bsu.by. Osnovnie makroekonomicheskie pokazateli. Βασικοί μακροοικονομικοί 
δείκτες.  
94 www.economy.bsu.by. Osnovnie makroekonomicheskie pokazateli. Βασικοί μακροοικονομικοί 
δείκτες 
 

http://www.economy.bsu.by/
http://www.economy.bsu.by/
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1.13. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, 

2011-2016,%95 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1.14. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 

ΕΤΗ, 2011-2016, %96 

                                                           
95 www.ereport.ru.  Infljacija Belarusi 
96 www.belstat.gov.by –Nacional’nij statisticheskij komitet Respubliki Belarus’. Osnovnie pokazateli 
denezhnih dohodov naselenija. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Λευκορωσίας. Βασικοί δείκτες των 
εσόδων του πληθυσμού της Λευκορωσίας. 
 

http://www.ereport.ru/
http://www.belstat.gov.by/


 34 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1.15. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΕΚΑΤ.$, 2011-201697 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1.16. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΌ ΤΗ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, 2011-2016, ΕΚΑΤ.$98 

                                                           
97 www.nbrb.by. Nacional’nij Bank Respubliki Belarus’. Belluten’ Bankovkoj Statistiki. Ετήσιες 
ανασκοπήσεις της Εθνικής Τράπεζας. 
www.belstat.gov.by –Nacional’nij statisticheskij komitet Respubliki Belarus’. Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία της Λευκορωσίας 
98 www.nbrb.by. Nacional’nij Bank Respubliki Belarus’. Belluten’ Bankovkoj Statistiki. Ετήσιες 
ανασκοπήσεις της Εθνικής Τράπεζας. 
www.belstat.gov.by –Nacional’nij statisticheskij komitet Respubliki Belarus’. Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία της Λευκορωσίας 
 

http://www.nbrb.by/
http://www.belstat.gov.by/
http://www.nbrb.by/
http://www.belstat.gov.by/
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1.17. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ, 2011-2016, 

ΕΚΑΤ.$99 

39671 2011 

70926 2012 

40850 2013 

3361 2014 

25883 2015 

3945*100 2016 
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, 2011-2016, ΔΙΣ. 
ΡΟΥΒΛΙΑ 

Στήλη
1 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1. ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, 2011-2016, ΔΙΣ. ΡΟΥΒΛΙΑ101  

Επισημαίνεται ότι η εθνική οικονομία  της Λευκορωσίας το 2016 εξελίχθηκε στο 

πλαίσιο  ασταθών εξωτερικών συνθηκών , η διαρκής σύγκρουση με την Ουκρανία, η 

δυσμενής συγκυρία στις παγκόσμιες αγορές βασικών προϊόντων , η έλλειψη ρύθμισης  

όσον αφορά τις τιμές του ρωσικού αερίου102. Ωστόσο , πρέπει να σημειωθεί ότι παρά 

τα μέτρια αποτελέσματα της λειτουργίας της οικονομίας της Λευκορωσίας το 2016, 

υπήρχε μια θετική τάση, δεδομένου ότι παρατηρήθηκε η επιβράδυνση του ρυθμού 

μείωσης της ανάπτυξης σε σύγκριση με το 2015.  

                                                           
99 www.nbrb.by. Nacional’nij Bank Respubliki Belarus’. Belluten’ Bankovkoj Statistiki. Ετήσιες 
ανασκοπήσεις της Εθνικής Τράπεζας. 
www.belstat.gov.by –Nacional’nij statisticheskij komitet Respubliki Belarus’. Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία της Λευκορωσίας 
100 Την 1 Ιουλίου του 2016 στη Λευκορωσία το παλιό ρούβλι αντικαταστήθηκε από το νέο ρούβλι με 
αναλογία 10 000  προς 1 με σκοπό τη σταθεροποίηση του συναλλάγματος και τη διευκόλυνση των 
συναλλαγών. 
101 www.nbrb.by. Nacional’nij Bank Respubliki Belarus’. Belluten’ Bankovkoj Statistiki. Ετήσιες 
ανασκοπήσεις της Εθνικής Τράπεζας. 
www.belstat.gov.by –Nacional’nij statisticheskij komitet Respubliki Belarus’. Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία της Λευκορωσίας 
102 Analiticheskaja zapiska. Itogi social’no-ekonomicheskogo razvitija Respubliki Belarus’ v 2016. – 
Αναλυτική σημείωση . Αποτελέσματα της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Λευκορωσίας το 
2016 

http://www.nbrb.by/
http://www.belstat.gov.by/
http://www.nbrb.by/
http://www.belstat.gov.by/
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η πτώση των πραγματικών μισθών στη Λευκορωσία επηρέασε 

αναπόφευκτα το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού της χώρας. Έτσι, τα πραγματικά 

νομισματικά εισοδήματα του πληθυσμού μειώθηκαν κατά 7,3% για το 2016 . Επιπλέον 

η μείωση των εξαγωγών της Λευκορωσίας συσχετίζεται άμεσα με την ρώσικη κρίση 

και τις διακυμάνσεις των τιμών στις παγκόσμιες αγορές.  

Η «denomination» στη Λευκορωσία. 

Η «denomination» αποτελεί  μια μεταβολή στην ονομαστική αξία του χρήματος. 

Συνήθως εκφράζεται με την απαλοιφή ενός ορισμένου αριθμού μηδενικών από παλιούς 

λογαριασμούς και την έκδοση νέων χρημάτων μικρότερης αξίας . Συχνά η ανάγκη για 

τη «denomination»   εμφανίζεται μετά από υπερπληθωρισμό , προκειμένου να 

απλοποιηθούν οι υπολογισμοί. Η  «denomination» του ρουβλίου της Λευκορωσίας  

είχε πραγματοποιηθεί τρεις φορές: το 1992, το 1994 και το 2016103.  

Στις 4 Νοεμβρίου του 2016 με το Διάταγμα του Προέδρου της Λευκορωσίας 

αποφασίστηκε να γίνει  η «denomination» του εθνικού νομίσματος. Την 1 Ιουλίου του 

2016 η διαδικασία της  «denomination» πραγματοποιήθηκε. Τα 10.000 ρούβλια της 

Λευκορωσίας πριν την «denomination» είναι ίσα με 1 ρούβλι της Λευκορωσίας μετά  

τη «denomination». Κατά συνέπεια , οι τιμές των εμπορευμάτων μετά τη 

«denomination» έχουν χάσει 4 μηδενικά στις τρέχουσες τιμές104. Μετά την 

«denomination» , το ρούβλι της Λευκορωσίας υποχώρησε 10.000 φορές και τα 

τραπεζογραμμάτια του  2000 που κυκλοφορούσαν σταδιακά αντικαταστήθηκαν με 

χαρτονομίσματα και κέρματα του μοντέλου του 2009. Έτσι, 100 ρούβλια – η 

χαμηλότερη ονομαστική αξία ενός τραπεζογραμματίου- αντικαταστήθηκε από τη 

χαμηλότερη αξία ενός νέου – 1 kopejka105. Παράλληλα αποφασίστηκε ότι από την 1 

Ιανουαρίου του 2017 έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2019 η ανταλλαγή  των παλιών 

χαρτονομισμάτων με τα καινούρια θα πραγματοποιείται στην Εθνική Τράπεζα , στις 

τράπεζες και στα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα106, ενώ από την 1 Ιουλίου 

του 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 η ανταλλαγή των χαρτονομισμάτων θα γίνεται 

στην Εθνική Τράπεζα της Λευκορωσίας , και τέλος υπάρχει πρόβλεψη ότι από την 1 

Ιανουαρίου του 2022 τα παλιά χαρτονομίσματα του μοντέλου του 2000 θα 

ακυρωθούν107.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
103 https://m.myfin.by  - Denominacija- Denomination 
104 https://m.myfin.by  - Denominacija- Denomination 
105 https://m.myfin.by  - Denominacija- Denomination 
106 https://m.myfin.by  - Denominacija- Denomination 
107 https://m.myfin.by  - Denominacija- Denomination 
 

https://m.myfin.by/
https://m.myfin.by/
https://m.myfin.by/
https://m.myfin.by/
https://m.myfin.by/
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1.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ. 

1.3.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ 

ΑΠΟ ΤΟ 1992 ΕΩΣ 2000. 
Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης , το 1992 ο επικεφαλής του Καζαχστάν ο 

Νουρσουλτάν Ναζαρμπάεβ καθόρισε την πολιτική βούληση μέσα στο πρόγραμμα 

«Στρατηγική της πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας έως το 2005»108. 

Στο πρώτο στάδιο από το 1992 έως το 1993 υλοποιούνταν ριζικές μεταρρυθμίσεις στην 

οικονομία, γίνονταν αποκρατικοποιήσεις και ιδιωτικοποιήσεις .Παρατηρήθηκε  

αυξημένο ποσοστό του πληθωρισμού και συρρίκνωση της παραγωγικότητας109. 

Στο άρθρο του ο Μπερεντάεβ Κ.ΜΠ. «Razdel II.Ekonomika Kazahstana v 90-e gody 

XX stoletija. Osnovnye etapy ekonomicheskoj politiki»  τονίζει ότι η οικονομία του 

Καζαχστάν συσχετιζόταν με την οικονομία της Ρωσίας και το εθνικό νόμισμα της 

τελευταίας110. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ,επίσης ότι το χαρακτηριστικό για αυτή την 

περίοδο ήταν η  οικονομική αποσταθεροποίηση και η υποτίμηση των καταθέσεων των 

πολιτών λόγω του μεγάλου ποσοστού του πληθωρισμού111. 

Το δεύτερο στάδιο ήταν  από το 1994 έως το 1997 όπου υλοποιούνταν  μεταρρυθμίσεις  

για την ισορροπημένη  μετάβαση στην οικονομία αγοράς.   

Από τον συγγραφέα του άρθρου «Razdel II.Ekonomika Kazahstana v 90-e gody XX 

stoletija. Osnovnye etapy ekonomicheskoj politiki» γίνεται αναφορά στο γεγονός  ότι  

η κυβέρνηση του Καζαχστάν άρχισε να εισάγει πρώτη φορά το εθνικό νόμισμα και να 

διαμορφώνει την εθνική μακροοικονομική πολιτική της. Πρώτη φορά άρχισε να 

ασκείται ανεξάρτητη από τη Ρωσική  οικονομική πολιτική . 

Στο άρθρο τονίζεται ότι δημιουργείται ένα νομικό πλαίσιο για τη ρύθμιση των σχέσεων 

στον τομέα φορολογίας , για την εξωτερική εμπορική δραστηριότητα, για την ανάπτυξη 

της οικονομίας της αγοράς και των δομών της οικονομίας  της αγοράς. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φιλελευθεροποίηση της αγοράς ήταν η βάση  για να 

ενεργοποιηθούν οι ρυθμιστές της οικονομίας της αγοράς , όπως επίσης για να γίνει η 

χώρα ανοιχτή στις ξένες επενδύσεις. 

Παρόλα που η κυβέρνηση του Καζαχστάν εισήγαγε το δικό της εθνικό νόμισμα και 

ασκούσε ανεξάρτητη οικονομική πολιτική , η οικονομία της χώρας εξακολουθούσε να 

είναι δεμένη με την οικονομική πολιτική της Ρωσίας. Από το συγγραφέα του άρθρου 

                                                           
108 https://utmagazine.ru- Ekonomika Kazahstana( η ιστοσελίδα στα ρώσικα)  
109 www.ibrain.kz/ekonomika-kazahstana/ekonomika-kazahstana-v-gody- nezavisimosti- Ekonomika 
Kazahstana v gody nezavisimosti(η ιστοσελίδα είναι στα ρώσικα)  
110 Το άρθρο στα ρωσικά του Μπερεντάεβ Κ.Μπ. με τίτλο ««Razdel II.Ekonomika Kazahstana v 90-e 

gody XXstoletija. Osnovnye etapy ekonomicheskoj politiki» www.bibliotekar.kz  (ιστοσελίδα 

στα ρωσικά)  
111 Το άρθρο στα ρωσικά του Μπερεντάεβ Κ.Μπ. με τίτλο ««Razdel II.Ekonomika Kazahstana v 90-e 

gody XXstoletija. Osnovnye etapy ekonomicheskoj politiki» www.bibliotekar.kz  (ιστοσελίδα 

στα ρωσικά)  

 
 

https://utmagazine.ru-/
http://www.ibrain.kz/ekonomika-kazahstana/ekonomika-kazahstana-v-gody-
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«Razdel II.Ekonomika Kazahstana v 90-e gody XX stoletija. Osnovnye etapy 

ekonomicheskoj politiki»   επισημαίνεται ότι η οικονομία της  συσχετιζόταν άρρηκτα 

εκτός από την οικονομία, της Ρωσίας και από άλλους οικονομικούς θεσμούς, π.χ. από 

το Διεθνές   Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα    Ανάπτυξης.  

Σύμφωνα με το συγγραφέα του άρθρου στη μέση του 1994 είχε εφαρμοστεί ένα 

πρόγραμμα , ο στόχος του οποίου ήταν να παρέχει την μακροοικονομική σταθερότητα 

ως το τέλος του 1995112. 

Επιπρόσθετα , από τον ίδιο συγγραφέα αναφέρεται ότι το 1996 πρώτη φορά στα 

τελευταία πέντε χρόνια σημειώνεται  άνοδος το ΑΕΠ κατά 0,5% , όπως και  πτώση του 

ποσοστού του πληθωρισμού από 60,3% το 1995 σε 28,7% το 1996 και σε ποσοστό  

11,% το 1997113. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο δεύτερο στάδιο των οικονομικών μεταρρυθμίσεων 

προκύπτουν σοβαρά ζητήματα. Πρώτον, μειώθηκαν τα έσοδα του πληθυσμού κατά 

πέντε φορές. Δεύτερον, έγινε διαστρωμάτωση του πληθυσμού σύμφωνα με  το επίπεδο 

των εσόδων του. Τρίτον, παρατηρήθηκε αρνητική τάση της απασχόλησης και  αύξηση 

του ποσοστού της ανεργίας114.   

  Οι μεταρρυθμίσεις συνεχίστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από το 1997 έως το 2000. 

Στη  συγκεκριμένη περίοδο παρατηρείται  άνοδος του  ΑΕΠ λόγω  του μεγάλου  όγκου 

των επενδύσεων και άλλους σημαντικούς δείκτες. 

 Παρόλα που υπήρχαν θετικά σημάδια ανάπτυξης σημειώθηκε επιβράδυνση της 

δυναμικής της  οικονομίας εξαιτίας της κρίσης του 1997 που επικράτησε στη Νοτιο-

Ανατολική Ασία η οποία άγγιξε και το Καζαχστάν115.  

Στο δεύτερο εξάμηνο του 1999 παρατηρείται ότι η οικονομία βρίσκεται στο στάδιο της 

ανάπτυξης , σταθεροποιούνται οι μακροοικονομικοί δείκτες, αυξάνεται  το ποσοστό 

των επενδύσεων. Επισημαίναι στο άρθρο ότι η κυβέρνηση δημιουργεί Εθνικό Ίδρυμα 

του Καζαχστάν και την Τράπεζα της Ανάπτυξης του Καζαχστάν, χρηματοδοτούνται  

σημαντικοί τομείς της βαρείας βιομηχανίας116. Υπογραμμίζεται επιπρόσθετα ότι το 

2000 αυξήθηκε το ΑΕΠ της χώρας κατά τρεις φορές , αυτό επιτεύχθηκε χάρη στην 

άνοδο της εσωτερικής ζήτησης και στο γεγονός ότι είχαν εξαλειφθεί οι υποχρεώσεις 

των αποπληρωμών των μισθών και των συντάξεων από τους επιχειρηματίες , επιπλέον 

                                                           
112 Το άρθρο στα ρωσικά του Μπερεντάεβ Κ.Μπ. με τίτλο ««Razdel II.Ekonomika Kazahstana v 90-e 

gody XXstoletija. Osnovnye etapy ekonomicheskoj politiki» www.bibliotekar.kz  (ιστοσελίδα 

στα ρωσικά)  
113 Το άρθρο στα ρωσικά του Μπερεντάεβ Κ.Μπ. με τίτλο ««Razdel II.Ekonomika Kazahstana v 90-e 

gody XXstoletija. Osnovnye etapy ekonomicheskoj politiki» www.bibliotekar.kz  (ιστοσελίδα 

στα ρωσικά)  
114  www.ibrain.kz/ekonomika-kazahstana/ekonomika-kazahstana-v-gody- nezavisimosti- Ekonomika 
Kazahstana v gody nezavisimosti(η ιστοσελίδα είναι στα ρώσικα) 
115 Το άρθρο στα ρωσικά του Μπερεντάεβ Κ.Μπ. με τίτλο ««Razdel II.Ekonomika Kazahstana v 90-e 

gody XXstoletija. Osnovnye etapy ekonomicheskoj politiki www.bibliotekar.kz  (ιστοσελίδα 

στα ρωσικά)  
116 Το άρθρο στα ρωσικά του Μπερεντάεβ Κ.Μπ. με τίτλο ««Razdel II.Ekonomika Kazahstana v 90-e 

gody XXstoletija. Osnovnye etapy ekonomicheskoj politiki» www.bibliotekar.kz  (ιστοσελίδα 

στα ρωσικά)  

http://www.ibrain.kz/ekonomika-kazahstana/ekonomika-kazahstana-v-gody-
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η άνοδος του ΑΕΠ είχε συμβάλλει   στη μεγέθυνση της επενδυτικής δραστηριότητας 

και των εξαγωγών. 

 

1.3.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ  

2001 ΕΩΣ ΤΟ 2016. 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ1.3.1. ΤΟ ΑΕΠ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ  ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΕΩΣ ΤΟ 2016 

Τα στοιχεία τα  οποία αναφέρονται στο γράφημα δείχνουν την ποσοστιαία 

μεταβολή(%) του ΑΕΠ  του Καζαχστάν από το 2001 έως το 2016117. Από το γράφημα 

διακρίνουμε τη μεγαλύτερη μείωση  του ΑΕΠ κατά τα έτη 2009, 2015 και 2016. Η 

συρρίκνωση του ΑΕΠ του έτους 2009 σε σχέση με το έτος 2008 πιθανόν οφείλεται στο 

γεγονός ότι το 2008 ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ της Ρωσίας και της Γεωργίας , συνεπώς 

παρατηρούμε τις συνέπειες του πολέμου στην οικονομία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 

μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας του Καζαχστάν εξαρτάται από την οικονομία της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας. Από την άλλη, η μείωση του ΑΕΠ του έτους 2015 και του έτους  

2016 αναφορικά με τα προηγούμενα χρόνια   συσχετίζεται με την επιβολή  των 

αντιρωσικών κυρώσεων από την πλευρά της ΕΕ.  

 

 

                                                           
117 Τα στοιχεία πήρα από την ιστοσελίδα στα ρωσικά  www.cisstat.com  “Osnovnie 
makroekonomicheskie pokazateli Respubliki Kazahstan” 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1.3.2  ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΑΠΟ 

ΤΟ 2001 ΕΩΣ ΤΟ 2016 

Στο γράφημα 1.3.2 απεικονίζεται η αλλαγή του ποσοστού  της ανεργίας από το 2001 

έως το 2016118. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα ποσοστά της ανεργίας κατά τα τελευταία 

πέντε χρόνια βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1.3.3 ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ 

ΑΠΌ ΤΟ 2001 ΕΩΣ ΤΟ 2016. 

Στο γράφημα 1.3.3 παρατηρούμε την μεταβολή του ποσοστού του πληθωρισμού του 

Καζαχστάν από το 2001 έως το 2011. Το υψηλότερο ποσοστό του πληθωρισμού 

σημειώνεται στο 2008 . Πιθανόν η εξαρτώμενη από την Ρωσία η οικονομία του 

Καζαχστάν επηρεάστηκε από τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και της Γεωργίας κατά το 

έτος 2008, όπως επίσης και από  το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης κατά το ίδιο έτος 

. Επιπρόσθετα ,το αυξημένο ποσοστό του πληθωρισμού παρατηρείται κατά το έτος 

2016.Αξίζει να αναφερθεί ότι οι αντιρωσικές κυρώσεις περιελάμβαναν περιορισμένες 

οικονομικές σχέσεις της Ρωσίας με άλλες χώρες. Όπως έχει υποστηριχθεί πιο πάνω,ένα 

μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας του Καζαχστάν εξαρτάται από την οικονομία της 

Ρωσίας, επομένως η άνοδος των τιμών στα προϊόντα στη Ρωσία είναι αναπόφευκτο ότι  

θα επηρεάζει  τις τιμές και στο Καζαχστάν.   

  

                                                           
118 http://seosait.com/gdp-kazaxstana (η ιστοσελίδα είναι στα ρωσικά) 

http://seosait.com/gdp-kazaxstana
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1.3.4 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΑΠΌ ΤΟ 2001 ΕΩΣ 

ΤΟ 2016 

Στο γράφημα 1.3.4119  παρατηρείται ότι η μικρότερη επενδυτική δραστηριότητα 

σημειώθηκε από το  έτος 2009 έως το  έτος 2016. Η αισθητή μείωση των 

επενδύσεων πιθανόν οφείλεται στην ανασφάλεια και στην αβεβαιότητα που 

επικρατούσαν λόγω  της παγκόσμιας  οικονομικής κρίσης στις ΗΠΑ και στις 

χώρες της ΕΕ .  

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ1.3.5. ΚΑΤΑ  ΚΕΦΑΛΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΕΩΣ ΤΟ 2016120 

 

 

 

                                                           
119 Τα στοιχεία πήρα από την ιστοσελίδα στα ρωσικά  www.cisstat.com   “Osnovnie 
makroekonomicheskie pokazateli Respubliki Kazahstan” 
 
120 www.stat.gov.kz. Στατιστική Επιτροπή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας του  Καζαχστάν  

http://www.cisstat.com/
http://www.stat.gov.kz/
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1.3.6. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ121 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1.3.7 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ122 

Στα γραφήματα 1.3.6 και 1.3.7 παρατηρείται ότι τόσο ο μέσος όρος των 

εισαγωγών όσο και ο μέσος όρος των εξαγωγών είναι αυξημένοι τα τελευταία 

πέντε χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τη δημιουργία της Τελωνειακής 

Ένωσης και ύστερα της  Ευρασιατικής , η κυκλοφορία των προϊόντων μεταξύ 

των μελών της ένωσης γίνεται χωρίς δασμούς και περιορισμούς.    

 

                                                           
121 http://seosait.com/gdp-kazaxstana (η ιστοσελίδα είναι στα ρωσικά) 
122 http://seosait.com/gdp-kazaxstana (η ιστοσελίδα είναι στα ρωσικά) 
 

http://seosait.com/gdp-kazaxstana
http://seosait.com/gdp-kazaxstana
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1.3.8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ123. 

Στο γράφημα 1.3.8  απεικονίζεται το ποσοστό της μεταβολής του εξωτερικού 

χρέους. Αξίζει να αναφερθεί ότι στα τελευταία χρόνια σημειώνεται άνοδος του 

πληθωρισμού.   

Πρέπει να υπογραμμιστεί ιδιαίτερα ότι δεν κατέστη εφικτό να βρεθούν τα  

στοιχεία για τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων του Καζαχστάν από το έτος 

2001 έως το  έτος 2016. 

Αξίζει να τονισθεί ότι όπως και στη Ρωσία  και στη Λευκορωσία , έτσι και στο 

Καζαχστάν είχαν γίνει υποτιμήσεις του εθνικού του νομίσματος. 

Επισημαίνεται ότι συνολικά είχαν γίνει τέσσερεις φορές οι υποτιμήσεις στο 

Καζαχστάν : το έτος 1994, το έτος 1999, το έτος  2009 και το έτος 2014. 

Υποστηρίζεται ότι στην τρίτη υποτίμηση του 2009 ο λαός του Καζαχστάν έγινε 

φτωχότερος κατά 25%124. 

Η τέταρτη υποτίμηση του εθνικού νομίσματος του Καζαχστάν έγινε στις 

11.02.2014  και ονομάστηκε ως «μαύρος Φεβρουάριος». Πρέπει να αναφερθεί 

ότι τότε ο πληθυσμός της χώρας έχασε το 20% από τα έσοδα του. Το δολάριο 

είχε σημειώσει τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων ετών125. Υποστηρίζεται ότι 

η Εθνική Τράπεζα έκανε μια δήλωση όπου τόνισε ότι εγκαταλείπει τη διατήρηση 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος  στο ίδιο επίπεδο. Ο 

στόχος της διαδικασίας αυτής ήταν  να μειωθεί ο όγκος παρεμβάσεων του 

νομίσματος,  όπως επίσης η μείωση των παρεμβολών με τη διαμόρφωση της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος του Καζαχστάν126. 

 

 

                                                           
123 http://seosait.com/gdp-kazaxstana (η ιστοσελίδα είναι στα ρωσικά) 
124 https://prodengi.kz 
https://m.kapital.kz – Kapital(ιστοσελίδα στα ρωσικά) 
 
125 https://prodengi.kz https://m.kapital.kz – Kapital(ιστοσελίδα στα ρωσικά) 
126 https://prodengi.kz 
https://m.kapital.kz – Kapital(ιστοσελίδα στα ρωσικά) 

http://seosait.com/gdp-kazaxstana
https://prodengi.kz/
https://m.kapital.kz/
https://prodengi.kz/
https://m.kapital.kz/
https://prodengi.kz/
https://m.kapital.kz/
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2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

2.1.  ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  ΚΑΙ   

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 
Η συμφωνία για την ίδρυση της  Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

υπογράφηκε στις 29 Μαΐου 2014 στην Αστάνα του Καζαχστάν από τους 

προέδρους της Ρωσίας, της Λευκορωσίας και του Καζαχστάν. Τέθηκε σε ισχύ 

την 1η Ιανουαρίου 2015127. 

 Τα κράτη – μέλη της Ευρασιατικής Ένωσης : η  Αρμενία  (είναι μέλος από τις 

 2 Ιανουαρίου 2015), η Λευκορωσία, το Καζαχστάν, το Κιργιστάν( είναι μέλος 

από τις 12 Αυγούστου του  2015) και τη Ρωσία. 

Αξίζει να αναφερθούν τα παρακάτω στοιχεία: 

• Το 2016  ο πληθυσμός των χωρών της Ευρασιατκής Οικονομικής Ένωσης 

ανερχόταν  σε 182,7 εκατομμύρια άτομα ( το 2,5% του παγκόσμιου 

πληθυσμού). 

•  Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στις χώρες της Ευρασιατικής 

Οικονομικής  Ένωσης το 2014 ανήλθε σε 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια  

( αποτέλεσε το 3,2%  του παγκόσμιου ΑΕΠ). Ο όγκος της βιομηχανικής 

παραγωγής ανήλθε σε 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια ( το 3,7% της 

παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής). 

•  Ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου αγαθών με τρίτες χώρες   ανήλθε σε 

877.6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2014 ( το 3,7% των παγκόσμιων 

εξαγωγών και το 2,3% των παγκόσμιων εισαγωγών)128. 

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής  Ένωσης  

, η Ένωση129 είναι διεθνής οργανισμός περιφερειακής οικονομικής 

ολοκλήρωσης, ο οποίος έχει διεθνή νομική προσωπικότητα130. Στην συμφωνία  

υπογραμμίζεται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη καθορίζουν την Ένωση , εντός της 

οποίας εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία  των εμπορευμάτων , των 

υπηρεσιών και εργασίας και επίσης υλοποιείται μια συντονισμένη , συνεκτική 

και ενιαία πολιτική στους τομείς που καθορίζονται στη συνθήκη και στις διεθνείς 

συμφωνίες εντός Ένωσης. Στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής 

Ένωσης  χρησιμοποιούνται έννοιες όπως «εναρμόνιση της νομοθεσίας», 

«Ενιαίος οικονομικός χώρος», «Μια κοινή πολιτική», « Διεθνείς συνθήκες στο 

                                                           
127 https://ria.ru/spravka/20160520/1435654528.html - RIA NOVOSTI 

128 https://ria.ru/spravka/20160520/1435654528.html - RIA NOVOSTI 
 
129 Η   Ευρασιατική Οικονομική Ένωση στο εξής θα ονομάσω Ένωση για τη διευκόλυνση 
130 www.eaeunion.org Dogovor o Evrazijskom ekonomicheskom sojuze – Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρασιατικής Ένωσης 

https://ria.ru/spravka/20160520/1435654528.html
https://ria.ru/spravka/20160520/1435654528.html
http://www.eaeunion.org/
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πλαίσιο της Ευρασιατικής Ένωσης», «Διεθνείς συμφωνίες με τρίτους», «Κοινή 

ενιαία αγορά», « εντολή», «απόφαση», «συντονισμένη πολιτική», «συνεκτική 

πολιτική», «κράτη μέλη», «Τελωνειακή Ένωση», «τρίτο μέρος», «ενοποίηση της 

νομοθεσίας». 

Τι σημαίνουν αυτές οι έννοιες; 

«Εναρμόνιση της νομοθεσίας» είναι η σύγκλιση της νομοθεσίας των κρατών 

μελών  με στόχο τη θέσπιση παρόμοιων ( συγκρίσιμων  ) κανονιστικών 

ρυθμίσεων σε ορισμένους τομείς. 

 «Ενιαίος οικονομικός χώρος» είναι ο χώρος ο οποίος αποτελείται από τα εδάφη 

των κρατών μελών , τα οποία λειτουργούν παρόμοια , διαθέτουν τους ίδιους 

μηχανισμούς ρύθμισης  της οικονομίας που βασίζονται στις αρχές της αγοράς και  

την εφαρμογή εναρμονισμένων ή ενιαίων νομικών κανόνων , και αποτελείται 

από μια ενιαία υποδομή. 

«Κράτη μέλη» είναι τα κράτη τα οποία έγιναν τα μέλη της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης και εμπλεκόμενα μέρη της Συνθήκης για την ίδρυση της 

Ευρασιατικής Οικονομικής  Ένωσης. 

«Μια κοινή πολιτική» αφορά τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται από τα κράτη 

μέλη σε ορισμένους τομείς  που καλύπτονται στη Συνθήκη για την ίδρυση της 

Ευρασιατικής Οικονομικής  Ένωσης ,η οποία συνεπάγεται τη χρήση από τα 

κράτη μέλη μιας ενιαίας νομικής  ρύθμισης , μεταξύ άλλων βάσει των 

αποφάσεων των οργάνων της Ένωσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

«Διεθνείς συμφωνίες στο πλαίσιο της Ευρασιατικής Οικονομικής  Ένωσης» είναι 

οι διεθνείς συμφωνίες οι οποίες συνάπτονται  μεταξύ  των κρατών μελών σε 

θέματα που αφορούν τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Ένωσης. 

«Διεθνείς συμφωνίες της Ευρασιατικής Οικονομικής  Ένωσης με τρίτους» είναι 

οι διεθνείς συνθήκες που συνάπτονται με τα κράτη εκτός της Ένωσης ή με τα 

κράτη τα οποία είναι υποψήφια για ένταξη ή με διεθνείς οργανισμούς. 

«Κοινή ενιαία αγορά» αποτελείται από σύνολο των οικονομικών σχέσεων εντός 

Ένωσης  βάσει των οποίων διασφαλίζεται η ελεύθερη  κυκλοφορία  των 

εμπορευμάτων , των υπηρεσιών , του κεφαλαίου και της εργασίας. 

«Εντολή» είναι η πράξη των οργάνων της Ένωσης η οποία έχει οργανωτικό και 

διοικητικό χαρακτήρα. 

«Απόφαση» αφορά την πράξη  η οποία εκδίδεται από τα όργανα της Ένωσης και 

περιλαμβάνει τις διατάξεις κανονιστικού και νομικού χαρακτήρα. 

Με τη «Συντονισμένη πολιτική» νοούνται  οι πολιτικές οι  οποίες ασκούνται με 

τη συνεργασία των κρατών μελών βάσει κοινών προσεγγίσεων που έχουν 

εγκριθεί στο πλαίσιο  των οργάνων της Ένωσης  και οι οποίες είναι αναγκαίες 

για την επίτευξη των προβλεπόμενων  στόχων της Ένωσης. 

Ο όρος «συνεκτική πολιτική» περιλαμβάνει τις πολιτικές που εφαρμόζονται από 

τα κράτη μέλη σε διάφορους τομείς , γεγονός που υποδηλώνει την εναρμόνιση 

των κανονισμών , μεταξύ άλλων βάσει των αποφάσεων της Ένωσης στο βαθμό 

που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων  της Ένωσης στο πλαίσιο της 

Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρασιατικής Ένωσης. 
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Με τον όρο «Τελωνειακή Ένωση» νοείται μια μορφή των  εμπορικών σχέσεων  

και της οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ των κρατών μελών η οποία   παρέχει 

ένα ενιαίο τελωνειακό έδαφος  εντός του οποίου γίνεται η ελεύθερη κυκλοφορία 

εμπορίων χωρίς δασμούς . Ισχύουν το ενιαίο δασμολόγιο και τα ενιαία μέτρα για 

τη ρύθμιση του εξωτερικού εμπορίου αγαθών με τρίτους. 

Με τον όρο «Τρίτο μέρος» νοείται το κράτος το οποίο δεν είναι μέλος της 

Ένωσης ή διεθνής οργανισμός ή η ένωση  διεθνούς ολοκλήρωσης. 

Ως «Ενοποίηση της νομοθεσίας» νοείται η προσέγγιση της νομοθεσίας των 

κρατών μελών με στόχο την καθιέρωση πανομοιότυπων μηχανισμών νομικής 

ρύθμισης σε ορισμένους τομείς που ορίζονται στη Συνθήκη για την ίδρυση της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. 

 

2.1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 

 

Στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

επισημαίνεται  ότι η Ένωση ασκεί τις δραστηριότητες της στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί από τα κράτη μέλη. Στη Συνθήκη 

υπογραμμίζεται ο σεβασμός των παγκοσμίως αναγνωρισμένων αρχών του 

διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων της αρχής της  ισότητας των κρατών 

μελών και της εδαφικής τους ακεραιότητας131. Στη Συνθήκη τηρούνται ειδικοί 

όροι της πολιτικής δομής των κρατών μελών , εξασφαλίζεται αμοιβαία επωφελής 

συνεργασία , λαμβανομένων  υπόψη των εθνικών συμφερόντων των μερών.      

Στη Συνθήκη υπογραμμίζεται η τήρηση των αρχών της οικονομίας της αγοράς 

και του θεμιτού ανταγωνισμού. Τονίζεται , επίσης, ότι η λειτουργία της 

τελωνειακής Ένωσης θα πραγματοποιείται χωρίς εξαιρέσεις και περιορισμούς 

μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.132 Επιπλέον στη Συνθήκη σημειώνεται 

ότι τα κράτη μέλη δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων της Ένωσης και απέχουν από τα μέτρα που θα μπορούσαν να θέσουν 

σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της Ένωσης133. 

 

2.1.2. ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 
Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

οι κύριοι στόχοι είναι: 

                                                           
131 www.eaeunion.org Dogovor o Evrazijskom ekonomicheskom sojuze – Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρασιατικής Ένωσης 
 
132 www.eaeunion.org Dogovor o Evrazijskom ekonomicheskom sojuze – Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρασιατικής Ένωσης 
133 www.eaeunion.org Dogovor o Evrazijskom ekonomicheskom sojuze – Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρασιατικής Ένωσης 

http://www.eaeunion.org/
http://www.eaeunion.org/
http://www.eaeunion.org/
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• Δημιουργία συνθηκών για τη σταθερή ανάπτυξη των οικονομιών των 

κρατών μελών προκειμένου να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των 

πληθυσμών τους 

• Διαμόρφωση μιας ενιαίας αγοράς για αγαθά, υπηρεσίες, κεφάλαια και 

εργατικούς πόρους εντός Ένωσης 

• Εφαρμογή συνολικού εκσυγχρονισμού ,  συνεργασίας και ανάπτυξης της 

ανταγωνιστικότητας των εθνικών οικονομιών στις συνθήκες παγκόσμιας 

οικονομίας134. 

2.1.3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

, η Ένωση διαθέτει τις αρμοδιότητες εντός των ορίων της , οι οποίες καθορίζονται 

από τη Συνθήκη135 και από τις διεθνείς συμφωνίες εντός της Ένωσης. Επίσης , 

τα κράτη μέλη  εφαρμόζουν συντονισμένη πολιτική εντός των ορίων της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης τα οποία καθορίζονται στη Συνθήκη και στις 

διεθνείς συμφωνίες εντός της Ένωσης. Επιπρόσθετα, σε άλλους τομείς της 

οικονομίας , τα κράτη μέλη προσπαθούν να εφαρμόσουν μια συντονισμένη ή 

συνεκτική πολιτική σύμφωνα με τις βασικές  αρχές  και τους στόχους της 

Ένωσης. 

Στη Συνθήκη επισημαίνεται ότι με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης μπορεί να συγκροτούνται επικουρικά 

όργανα, όπως τα Συμβούλια των αρχηγών των κρατών  με σχετικές 

κατευθυντήριες γραμμές  και/ή  να δίνονται οδηγίες για την Επιτροπή της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης για το συντονισμό της συνεργασίας των 

εμπλεκόμενων μερών στους αντίστοιχους τομείς136. 

 

2.1.4. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 

ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 
Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Ένωσης , η Ένωση 

έχει  το δικαίωμα να διεξάγει εντός των αρμοδιοτήτων της  τις διεθνείς 

δραστηριότητες που αποσκοπούν την επίλυση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει 

η Ένωση. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων , η Ένωση έχει δικαίωμα να 

συμμετάσχει σε διεθνείς συνεργασίες με τρίτα κράτη , τους διεθνείς οργανισμούς 

και τις διεθνείς ενώσεις ολοκλήρωσης  και αυτοτελώς ή από κοινού με τα κράτη 

μέλη να συνάπτουν διεθνείς συμφωνίες σε θέματα που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα της. Η σειρά της εφαρμογής της διεθνούς συνεργασίας από την 
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Ένωση καθορίζονται με την απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. Τα ζητήματα της σύναψης των διεθνών 

συνθηκών της Ένωσης με τους τρίτους καθορίζονται από διεθνή συνθήκη εντός 

της Ένωσης. Οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο διεθνών συνθηκών της Ένωσης 

με το τρίτο μέρος , καθώς και την υπογραφή τους γίνεται με απόφαση του 

Ανώτατου Συμβουλίου της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης  μετά από 

σχετικές εσωτερικές διαδικασίες μεταξύ των κρατών μελών. Το Ανώτατο 

Συμβούλιο της Ευρασιατικής  Οικονομικής Ένωσης εγκρίνει την απόφαση της 

Ένωσης να δεσμευτεί μέσω συνθήκης με τρίτο πρόσωπο. Επίσης συγκατατίθεται  

για τον τερματισμό , την αναστολή ή την απόσυρση της διεθνούς συμφωνίας. 

2.1.5. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 
Σύμφωνα με την Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης  τα όργανα της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης είναι: 

• Το Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης  

• Το Διακυβερνητικό Συμβούλιο της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης  

• Η Οικονομική Επιτροπή της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

• Το Δικαστήριο της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

Επισημαίνεται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης  ότι τα όργανα της Ένωσης λειτουργούν εντός των ορίων των εξουσιών 

που τους ανατίθενται βάσει της παρούσας συνθήκης και των διεθνών συμφωνιών 

εντός της Ένωσης. Τα όργανα της Ένωσης ενεργούν βάσει των αρχών που 

ορίζονται στο Άρθρο 3 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης. Υπογραμμίζεται επίσης ότι η προεδρία του Ανώτατου 

Οικονομικού Συμβουλίου , του Διακυβερνητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής 

αναλαμβάνεται εκ περιτροπής στη ρωσική αλφαβητική σειρά από ένα κράτος 

μέλος εντός ορισμένου ημερολογιακού έτους και θεωρείται μη ανανεώσιμη137. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι όροι της διαμονής των οργάνων της Ένωσης στα 

εδάφη των κρατών  μελών καθορίζονται από ξεχωριστές διεθνείς συνθήκες της 

Ένωσης και των κρατών υποδοχής. 

 

2.1.6.  ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 

ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 
Το Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους επικεφαλής των 

κρατών μελών . Οι συνεδρίες του διεξάγονται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. 

Για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων της Ένωσης σχετικά με την 
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πρωτοβουλία οποιουδήποτε κράτους μέλους ή του Προέδρου του Ανώτατου 

Συμβουλίου μπορεί να συγκληθεί  η έκτακτη συνεδρίαση του Ανώτατου 

Συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου διεξάγονται από τον 

Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου. Στις αρμοδιότητες του Προέδρου του 

Ανώτατου Συμβουλίου περιλαμβάνεται επίσης η οργάνωση του έργου του 

Ανώτατου Συμβουλίου και η άσκηση της γενικής καθοδήγησης για την 

προετοιμασία των θεμάτων που υποβάλλονται προς  εξέταση από το Ανώτατο 

Συμβούλιο138.  

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής  Ένωσης 

το Ανώτατο Συμβούλιο εξετάζει τα κυριότερα θέματα της Ένωσης , αποφασίζει 

σχετικά με τη στρατηγική, την ενσωμάτωση , την ανάπτυξη των τάσεων και 

προοπτικών  και παίρνει αποφάσεις με στόχο την υλοποίηση των στόχων της 

Ένωσης.  

Το Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο ασκεί τις ακόλουθες βασικές εξουσίες139: 

• Ορίζει μια στρατηγική , τις κατευθυντήριες γραμμές και τις προοπτικές 

του σχηματισμού και της ανάπτυξης της Ένωσης και λαμβάνει αποφάσεις 

με στόχο την υλοποίηση των στόχων της Ένωσης. 

• Εγκρίνει τη σύνθεση του Κολεγίου της Επιτροπής , κατανέμει τις ευθύνες 

μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής και 

τερματίζει   τις εξουσίες τους. 

• Διορίζει τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής και 

αποφασίζει για την πρόωρη λήξη των εξουσιών του. 

• Διορίζει ανάλογα με την εκπροσώπηση των κρατών μελών τους δικαστές 

του Δικαστηρίου της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. 

• Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ένωσης , τον κανονισμό για τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης και προετοιμάζει τις εκθέσεις σχετικά με την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης. 

• Καθορίζει το μέγεθος των αξιολογημένων συνεισφορών των  κρατών 

μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης. 

• Επεξεργάζεται τις προτάσεις ενός κράτους μέλους για τα θέματα που 

σχετίζονται με την ακύρωση ή αλλαγή της απόφασης που λήφθηκε από 

το Διακυβερνητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή σύμφωνα με τις 

διατάξεις της Συνθήκης  για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης. 

• Ασκεί την προσφυγή στο Δικαστήριο της Ένωσης. 

• Εγκρίνει τη διαδικασία για την επικύρωση και την  πληρότητα των 

πληροφοριών σχετικά με τις υποχρεώσεις των στελεχών και υπαλλήλων 
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του Δικαστηρίου, με τα  εισοδήματα , τις περιουσίες της Ένωσης και των 

Δικαστών του Δικαστηρίου της Ένωσης. 

• Αποφασίζει για την χορήγηση ή την ανάκληση της ιδιότητας του 

παρατηρητή ή του υποψηφίου μέλους προς ένταξη στην Ευρασιατική 

Οικονομική Ένωση. 

• Εγκρίνει τη διαδικασία του διεθνούς συνεργασίας της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης 

• Αποφασίζει σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τρίτους εξ ονόματος της 

Ένωσης , συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμβάσεων με τους 

Διεθνείς Οργανισμούς. 

• Παρέχει τη συναίνεση στην Ένωση να δεσμευτεί από μια διεθνή συνθήκη 

με το τρίτο μέρος. 

• Παρέχει τη συναίνεση στην Ένωση να καταγγέλλει, να αναστέλλει ή να 

αποσυρθεί από τη διεθνή συνθήκη. 

• Εγκρίνει τον κανονισμό για τον εξωτερικό έλεγχο στα όργανα  της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης . 

• Εξετάζει τα αποτελέσματα του εξωτερικού ελέγχου που διεξάγονται στα 

όργανα της Ένωσης. 

• Δίνει εντολές στο Διακυβερνητικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή  

• Αποφασίζει για τη σύσταση επικουρικών οργάνων στους σχετικούς 

τομείς. 

 

2.1.7. ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 
Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης  

το Ανώτατο Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις που συσχετίζονται με τη λήξη 

της ένταξης ενός μέλους της Ένωσης οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται  με βάση 

την αρχή της «συναίνεσης μείον την ψήφο του κράτους μέλους το οποίο έχει 

κοινοποιήσει την πρόθεση του να διακόψει την παραμονή του  στην Ένωση». 

 

2.1.8. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 

ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 
Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης  

το Διακυβερνητικό Συμβούλιο είναι το όργανο της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης , αποτελούμενο από τους αρχηγούς των κρατών μελών . Οι συνεδριάσεις 

του Διακυβερνητικού Συμβουλίου διεξάγονται όταν κριθεί  ανάγκη , αλλά όχι 

λιγότερο από  2 φορές του χρόνου140.Για την αντιμετώπιση επειγόντων 

ζητημάτων της Ένωσης σχετικά με την πρωτοβουλία οποιουδήποτε κράτους 

μέλους ή του Προέδρου του Διακυβερνητικού Συμβουλίου συγκαλείται έκτακτη 
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συνεδρίαση του Διακυβερνητικού Συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις του 

Διακυβερνητικού Συμβουλίου διεξάγονται υπό την καθοδήγηση του Προέδρου 

του Διακυβερνητικού Συμβουλίου . Στις αρμοδιότητες του Προέδρου του 

Διακυβερνητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται141: 

• Να προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διακυβερνητικού Συμβουλίου  

• Να οργανώνει τις εργασίες του Διακυβερνητικού Συμβουλίου  

• Να ασκεί συνολική καθοδήγηση για την προετοιμασία θεμάτων που 

υποβάλλονται προς εξέταση στο Διακυβερνητικό Συμβούλιο 

Σε περίπτωση πρόωρης λήξης  των εξουσιών του Προέδρου του 

Διακυβερνητικού Συμβουλίου η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου του 

Διακυβερνητικού Συμβουλίου υλοποιείται από άλλο κράτος μέλος του 

Διακυβερνητικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του Διακυβερνητικού 

Συμβουλίου μπορούν να συμμετάσχουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιτροπής και άλλα μέλη με πρόσκληση του Προέδρου του 

Διακυβερνητικού Συμβουλίου 142. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του 

Διακυβερνητικού Συμβουλίου συγκροτείται από την Επιτροπή βάσει των 

προτάσεων των κρατών μελών .Υποστηρίζεται ότι σε ό, τι  αφορά το ζήτημα της 

παρουσίας των διαπιστευμένων προσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης στις 

συνόδους του Διακυβερνητικού Συμβουλίου , η απόφαση λαμβάνεται από τον 

Πρόεδρο του Διακυβερνητικού Συμβουλίου. 

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

, το Διακυβερνητικό Συμβούλιο ασκεί τις ακόλουθες κύριες αρμοδιότητες: 

• Διασφαλίζει την εφαρμογή και τον έλεγχο της Συνθήκης για την ίδρυση 

της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης , των διεθνών συνθηκών εντός 

της Ένωσης και τις αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου. 

• Εξετάζει  μετά από πρόταση του Συμβουλίου της Επιτροπής  θέματα επί 

των οποίων δεν επιτυγχάνεται συναίνεση κατά την έκδοση της απόφασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου  της Επιτροπής 

• Υποβάλλει στο Ανώτατο Συμβούλιο τις υποψηφιότητες των μελών του 

Συμβουλίου της Επιτροπής και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Επιτροπής. 

• Εγκρίνει το σχέδιο του προϋπολογισμού της Ένωσης, τους κανονισμούς 

για τον προϋπολογισμό και την έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού της Ένωσης. 

• Εγκρίνει τους κανονισμούς σχετικά με τους ελέγχους των οικονομικών 

δραστηριοτήτων της Ένωσης, τα πρότυπα και τη μεθοδολογία του 

ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων, των οργάνων της Ένωσης και 

καθορίζει το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής της. 
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• Επανεξετάζει τις προτάσεις από τα ζητήματα των κρατών μελών σχετικά 

με την ακύρωση ή τροποποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται από 

την Επιτροπή ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία , τις 

υποβάλλει στο Ανώτατο Συμβούλιο.   

• Αποφασίζει για την αναστολή των αποφάσεων του Συμβουλίου ή 

Συμβουλίου της Επιτροπής. 

 

2.1.9. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 
Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης , 

το Διακυβερνητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις και εκδίδει διαταγές , οι οποίες 

εγκρίνονται με συναίνεση. 

 

2.1.10. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 
Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης , 

η Επιτροπή είναι μόνιμο διοικητικό όργανο της Ένωσης, η οποία απαρτίζεται από 

το Συμβούλιο και το Κολέγιο 143. Η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις,  δίνει εντολές 

και συστάσεις. Οι αποφάσεις , οι εντολές και οι συστάσεις του Συμβουλίου της 

Επιτροπής λαμβάνονται με συναίνεση . Οι αποφάσεις , οι εντολές και οι συστάσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής εκδίδονται με ειδική πλειοψηφία ή με 

συναίνεση144. Το Ανώτατο Συμβούλιο καθορίζει τη λίστα με τα ευαίσθητα θέματα 

για τα οποία οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής λαμβάνονται 

με συναίνεση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ειδική πλειοψηφία αποτελείται από τα δυο 

τρίτα του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιτροπής145 .  Η έδρα της Επιτροπής  βρίσκεται στη Μόσχα146. 

 

2.1.11. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 
Σύμφωνα με την Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων των οργάνων της Ένωσης πραγματοποιείται 

από τον προϋπολογισμό της Ένωσης , ο οποίος έχει συσταθεί σύμφωνα με τη 

διαδικασία που ορίζεται στο καταστατικό για τον προϋπολογισμό της Ευρασιατικής 

                                                           
143 www.eaeunion.org Dogovor o Evrazijskom ekonomicheskom sojuze – Συνθήκη για την ίδρυση της 
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Οικονομικής Ένωσης . Ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το επόμενο οικονομικό  

έτος διαμορφώνεται  σε ρώσικα ρούβλια από τις συνεισφορές των κρατών μελών . 

Η κλίμακας των αξιολογημένων συνεισφορών των κρατών μελών στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης καθορίζεται από το Ανώτατο Συμβούλιο147. 

Επισημαίνεται , επίσης, ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης  και το καταστατικό της 

Ένωσης εγκρίνονται από το Ανώτατο Συμβούλιο της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης148.  

 

2.1.12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 
Σύμφωνα με  τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης , 

οι αρχές της λειτουργίας της Τελωνειακής Ένωσης είναι : 

• Η ρύθμιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 

• Η εφαρμογή του κοινού δασμολογίου της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης και άλλων κοινών μέτρων για τη ρύθμιση του εξωτερικού εμπορίου 

αγαθών με τρίτους 

• Η καθιέρωση ενός ενιαίου καθεστώτος για το εμπόριο αγαθών στις σχέσεις 

με τρίτους  

• Η εκτέλεση ενιαίας τελωνειακής ρύθμισης 

• Η υλοποίηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων μεταξύ των 

εδαφών των κρατών μελών ,  χωρίς την τελωνειακή διασαφήνιση  και έλεγχο 

από το κράτος, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στη Συνθήκη. 

Τονίζεται ότι στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης  

χρησιμοποιούνται επίσης οι εξής έννοιες: 

Ο «Εισαγωγικός δασμός» ο οποίος σημαίνει η υποχρεωτική πληρωμή , η οποία 

εισπράττεται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών , και συσχετίζεται με 

την εισαγωγή των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης149. 

Η «Ενιαία Ονοματολογία Εξωτερικού Εμπορίου της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης» είναι η ονοματολογία των εμπορευμάτων της ξένης οικονομικής 

δραστηριότητας με βάση το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και 

κωδικοποίησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων και της ονοματολογίας 

των εμπορευμάτων των Εξωτερικών Οικονομικών Υποθέσεων της Κοινοπολιτείας 

Ανεξάρτητων Κρατών150.    
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Το « Κοινό Δασμολόγιο της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης» είναι ένα σύνολο 

δασμών που εφαρμόζεται στα εμπορεύματα που εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος 

της Ένωσης από τρίτες χώρες που ταξινομούνται σύμφωνα με την Ενιαία 

Ονοματολογία του Εξωτερικού Εμπορίου της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης151. 

Με τον όρο « Δασμολογικές προτιμήσεις» νοούνται οι απαλλαγές ή η μείωση των 

εισαγωγικών δασμών για τα εμπορεύματα που προέρχονται από τις τρίτες χώρες που 

αποτελούν τη ζώνη ελεύθερου εμπορίου , ή την μείωση των εισαγωγικών  δασμών  

για τα εμπορεύματα που προέρχονται από τις αναπτυσσόμενες χώρες. 

 

2.1.13. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 

ΔΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ. 
Στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης αναφέρεται 

ότι οι τελωνειακοί δασμοί που εισπράττονται ,υπόκεινται σε εγγραφή και κατανομή 

μεταξύ των προϋπολογισμών των κρατών μελών152. Η εγγραφή και κατανομή των 

εισαγωγικών δασμών , η μεταφορά τους στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών 

πρέπει να διέπεται από την προβλεπόμενη  διαδικασία σύμφωνα με το Παράρτημα 

5 της Συνθήκης153. 

 

2.1.14. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 
Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

για την προώθηση της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης των κρατών μελών , 

προσέλκυση των επενδύσεων , τη δημιουργία και ανάπτυξη των βιομηχανιών που 

βασίζονται  στις νέες τεχνολογίες , την ανάπτυξη των υποδομών των μεταφορών 

του τουρισμού , καθώς και άλλους σκοπούς  στο έδαφος των κρατών  μελών για τη 

δημιουργία και λειτουργία ελεύθερων οικονομικών ζωνών χωρίς δασμούς και 

ελεύθερων αποθηκών. Οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των ελεύθερων 

οικονομικών ζωνών χωρίς δασμούς  καθορίζονται από τις διεθνείς συνθήκες στο 

εσωτερικό της Ένωσης154.  
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2.1.15.  ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 
Στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης ορίζεται  ότι: 

• Η Ένωση λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίζει τη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης 

• Η εσωτερική αγορά καλύπτει οικονομικό χώρο όπου διασφαλίζεται η 

ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων , των προσώπων , των υπηρεσιών 

και των κεφαλαίων 

• Στο πλαίσιο της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της κυκλοφορίας 

εμπορευμάτων , τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν στις εισαγωγές και στις 

εξαγωγές τελωνειακούς δασμούς , η ρύθμιση των μη δασμολογικών  μέτρων 

, τα ειδικά προστατευτικά μέτρα , τους antidumping155 δασμούς και τα 

αντισταθμιστικά μέτρα156. 

Στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης  

υπογραμμίζεται επίσης ότι υπάρχει και μια σειρά από εξαιρέσεις στη λειτουργία της 

Εσωτερικής Αγοράς . Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να εφαρμόζουν 

περιορισμούς: 

• Για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και υγείας 

• Για την προστασία της δημόσιας ηθικής και της δημόσιας τάξης 

• Για την προστασία του περιβάλλοντος  

• Για την προστασία των ζώων  και φυτών 

• Για την προστασία των πολιτιστικών αξιών   

• Για την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων 

• Για την εξασφάλιση της άμυνας και της ασφάλειας του κράτους μέλους157. 

Η κυκλοφορία των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης καθορίζεται 

σύμφωνα με τη Συνθήκη για την  ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

και τις διεθνείς συμφωνίες στο πλαίσιο της Ένωσης. 

 

2.1.16. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 

                                                           
155 Ο δασμός αντιντάμπινγκ είναι ένα τιμολόγιο προστατευτισμού που επιβάλλει μια εγχώρια 
κυβέρνηση στις ξένες  εισαγωγές που θεωρεί ότι οι τιμές τους είναι χαμηλότερες από την εύλογη 
αξία αγοράς. Το ντάμπινγκ είναι μια διαδικασία κατά την οποία μια εταιρεία εξάγει ένα προϊόν σε 
τιμή χαμηλότερη από την τιμή που κανονικά χρεώνει στη δική του εγχώρια αγορά. Προκειμένου να 
προστατευθούν οι τοπικές επιχειρήσεις και αγορές , πολλές χώρες επιβάλλουν αυστηρούς δασμούς 
στα προϊόντα που θεωρούν ότι αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ στην εθνική τους αγορά. 
https://www.investopedia.com. Anti-Dumping Duty – Investopedia. 
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Στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης τονίζεται ότι 

στην Ένωση ισχύει μια ενιαία τελωνειακή ρύθμιση  η οποία στηρίζεται στον 

τελωνειακό κώδικα της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης και στις τελωνειακές 

νομικές πράξεις , όπως επίσης στις διεθνείς συνθήκες και στο Δίκαιο της Ένωσης158.   

 

2.1.17. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ 

ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 
Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης οι 

πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται στο εξωτερικό εμπόριο αποσκοπούν την 

προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης των κρατών μελών , την 

οικονομική διαφοροποίηση , την ανάπτυξη της καινοτομίας του εμπορίου και των 

επενδύσεων , την επιτάχυνση  της διαδικασίας ολοκλήρωσης , καθώς και την 

περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσης ως ενός αποτελεσματικού και ανταγωνιστικού 

διεθνούς οργανισμού στην παγκόσμια οικονομία159.  

Οι κύριες αρχές για την εφαρμογή της εξωτερικής εμπορικής πολιτικής της Ένωσης 

περιλαμβάνουν : 

• Τα μέτρα και τους μηχανισμούς για την εφαρμογή της εξωτερικής 

εμπορικής πολιτικής και για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης 

• Τη διαφάνεια στην ανάπτυξη ,την  υιοθεσία και την υλοποίηση των μέτρων 

και μηχανισμών για την χάραξη της Εξωτερικής εμπορικής πολιτικής. 

• Την εγκυρότητα και αντικειμενικότητα των μέτρων και μηχανισμών για την  

εφαρμογή της Εξωτερικής εμπορικής πολιτικής της Ένωσης. 

• Την προστασία των δικαιωμάτων και νόμιμων συμφερόντων των 

συμμετεχόντων των εμπορικών δραστηριοτήτων των κρατών μελών , καθώς 

και τα δικαιώματα και συμφέροντα των παραγωγών και των καταναλωτών 

των προϊόντων και των υπηρεσιών. 

• Την τήρηση των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες του 

εξωτερικού εμπορίου160. 

Η Εξωτερική εμπορική πολιτική υλοποιείται ανεξάρτητα από την Ένωση ή από 

κοινού με τα κράτη μέλη μέσω σύναψης διεθνών συμφωνιών και της λήψης των 

δεσμευτικών αποφάσεων με τρίτους ή αυτόνομη εφαρμογή των μέτρων και των 

μηχανισμών εμπορικής πολιτικής. Στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης υποστηρίζεται ότι η Ένωση υλοποιεί την Εξωτερική εμπορική 

πολιτική ανεξάρτητα ή από κοινού με τα κράτη μέλη στους τομείς στους οποίους τα 

όργανα της Ένωσης λαμβάνουν δεσμευτικές αποφάσεις , συνάπτοντας διεθνείς 

συμφωνίες με τρίτους ή συμμετέχοντας στους διεθνείς οργανισμούς , εφαρμόζει 
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αυτόματα τα μέτρα και τους μηχανισμούς υλοποίησης εμπορικής πολιτικής. Η 

Ένωση έχει ευθύνες και δικαιώματα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων  για τις 

οποίες έχει δεσμευτεί μέσα στις διεθνείς συμφωνίες161 . 

 

2.1.18. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ 

ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
Στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής  Ένωσης επισημαίνεται 

ότι ως καθεστώς ελεύθερου εμπορίου αγαθών έχουν  οριστεί οι συναλλαγές με 

τρίτους  βάσει της διεθνούς συμφωνίας της Ένωσης με τρίτα κράτη σύμφωνα με το 

άρθρο 102 της Συνθήκης162. Τονίζεται επίσης ότι μια Διεθνής Συμφωνία με τρίτους 

, θεσπίζοντας το καθεστώς ελεύθερου εμπορίου , μπορεί να περιλαμβάνει και άλλες 

διατάξεις που συσχετίζονται με το Εξωτερικό Εμπόριο. 

 

2.1.19. ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΟΣΟΝ 

ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ 

ΑΠΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ. 
Στη Συνθήκη υποστηρίζεται ότι προκειμένου να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη 

των αναπτυσσόμενων και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών της Ένωσης, 

σύμφωνα με τη Συνθήκη μπορούν να χορηγηθούν δασμολογικές προτιμήσεις για τα 

προϊόντα που προέρχονται από τις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη και λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες μέλη της Ένωσης του Ενιαίου Δασμολογικού Συστήματος. 

Υποστηρίζεται ότι όσο αφορά τα εμπορεύματα που εισάγονται στο τελωνειακό 

έδαφος της Ένωσης και προέρχονται από τις ανατασσόμενες χώρες που είναι 

χρήστες του Ενιαίου Συστήματος δασμολογικών προτιμήσεων της Ένωσης , οι 

δασμοί κατά την εισαγωγή εφαρμόζονται με συντελεστή 75% των εισαγωγικών 

δασμών του Ενιαίου/ Κοινού  Δασμολογίου της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης. Σημειώνεται, επίσης, ότι όσο αφορά τα εμπορεύματα που εισάγονται στο 

τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και προέρχονται από τις λιγότερο ανεπτυγμένες 

χώρες – χρήστες του Ενιαίου Συστήματος δασμολογικών προτιμήσεων της Ένωσης  

ισχύουν μηδενικοί συντελεστές εισαγωγικών δασμών του Ενιαίου/ Κοινού  

Δασμολογίου της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης163. 
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2.1.20. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ. 
Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

στο Τελωνειακό έδαφος εφαρμόζονται ενιαίοι κανόνες για τον προσδιορισμό της 

προέλευσης των εμπορευμάτων που εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της 

Ένωσης. Για τους σκοπούς της εφαρμογής των τελωνειακών ρυθμίσεων ( με 

εξαίρεση για τους σκοπούς των δασμολογικών προτιμήσεων) πραγματοποιείται η 

υλοποίηση των μέτρων μη δασμολογικών ρυθμίσεων και η προστασία της εγχώριας 

αγοράς , ο καθορισμός των απαιτήσεων για την επισήμανση της προέλευσης των 

εμπορευμάτων , η παροχή κρατικής ή δημοτικής προμήθειας , η διεξαγωγή της 

στατιστικής του εξωτερικού εμπορίου , εφαρμόζονται κανόνες για την προέλευση 

των εισαγόμενων προϊόντων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης που έχει θεσπίσει 

η Επιτροπή της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. Επισημαίνεται, επιπρόσθετα, 

ότι για τους σκοπούς της χορήγησης δασμολογικών προτιμήσεων για τα 

εμπορεύματα που εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες ή από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες – χρήστες του 

ενιαίου συστήματος δασμολογικών προτιμήσεων της Ένωσης , εφαρμόζονται οι 

κανόνες για τον προσδιορισμό της προέλευσης των προϊόντων από τις 

αναπτυσσόμενες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες οι οποίοι είχαν θεσπιστεί από 

την Επιτροπή. Για τους σκοπούς της χορήγησης δασμολογικών προτιμήσεων για τα 

εμπορεύματα που εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης από τα κράτη των 

οποίων οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Ένωση  εφαρμόζονται στο 

καθεστώς ελεύθερων συναλλαγών , οι κανόνες καθορισμού της προέλευσης των 

εμπορευμάτων που θεσπίζονται με τη σχετική διεθνή συνθήκη της Ένωσης με τρίτο 

μέρος προβλέπει η εφαρμογή του καθεστώτος ελεύθερων συναλλαγών.  Επίσης , 

αναφέρεται ότι εάν η διεθνής συμφωνία της Ένωσης με τρίτο μέρος που προβλέπει 

την εφαρμογή του καθεστώτος ελεύθερων συναλλαγών δεν θεσπίζει κανόνες για τον 

προσδιορισμό της καταγωγής των εμπορευμάτων ή δεν θεσπίζονται κατά τη στιγμή 

της έναρξης ισχύος μιας τέτοιας συνθήκης όσον αφορά εμπορεύματα που 

εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, η θέσπιση των σχετικών κανόνων 

για τον προσδιορισμό της προέλευσης των εμπορευμάτων υπόκειται στους κανόνες 

καθορισμού της προέλευσης των εμπορευμάτων που προβλέπονται στην 

παράγραφο 2 του Άρθρου 37 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης164. Στη Συνθήκη σημειώνεται, επιπλέον, ότι αν υπάρχουν 

επανειλημμένες παραβιάσεις από  τρίτους στον τομέα της επιβεβαίωσης της 

προέλευσης των προϊόντων, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να διεξάγονται από 

τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών έλεγχοι της ορθότητας της επιβεβαίωσης 

της προέλευσης  των εμπορευμάτων που εισάγονται από μια συγκεκριμένη χώρα. 

Σε περίπτωση συστηματικής παραβίασης από τρίτους στον τομέα της  επιβεβαίωσης   

της προέλευσης των προϊόντων, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει 
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την αποδοχή από τις  τελωνειακές αρχές των κρατών μελών των εγγράφων που 

πιστοποιούν την προέλευση των προϊόντων. Οι διατάξεις της παρούσας 

παραγράφου δεν περιορίζουν τις εξουσίες των κρατών μελών όσον αφορά τον 

έλεγχο της προέλευσης των εισαγόμενων αγαθών και την  λήψη των 

αποτελεσματικών δράσεων165.  

 

2.1.21. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης τα 

κράτη μέλη συντονίζουν στον τομέα των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών 

με τρίτους. Η εφαρμογή του συντονισμού δεν σημαίνει την υπερεθνική αρμοδιότητα 

της Ένωσης στον τομέα αυτό166. 

 

2.1.22. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ. 
Στη Συνθήκη υποστηρίζεται ότι η Επιτροπή βοηθά στην πρόσβαση σε αγορές  με τα 

τρίτα μέρη, παρακολουθεί περιοριστικά μέτρα τρίτων μερών κατά κρατών μελών 

και, εάν ληφθεί δράση τρίτου μέρους κατά της Ένωσης ή προκύψει εμπορική 

διαφορά μεταξύ της Ένωσης και τρίτου μέρους, η Επιτροπή από κοινού με τα κράτη 

μέλη πραγματοποιεί  διαβουλεύσεις με το σχετικό τρίτο μέρος167.  

 

2.1.23. ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΡΙΤΩΝ. 
Στη Συνθήκη τονίζεται ότι όταν, σύμφωνα με διεθνή συμφωνία της Ένωσης με 

τρίτους και (ή) των κρατών μελών με τους τρίτους που προβλέπει τη δυνατότητα 

των αντιποίνων, την απόφαση για τα αντίμετρα στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης 

λαμβάνει η Επιτροπή.  Μεταξύ άλλων  τα αντίμετρα μπορούν να περιλαμβάνουν  

την αύξηση του επιπέδου των επιτοκίων στους εισαγωγικούς δασμούς, την 

εισαγωγή ποσοτικών περιορισμών, την προσωρινή αναστολή της χορήγησης 

προτιμήσεων ή την υιοθέτηση, εντός της αρμοδιότητας της Επιτροπής, άλλων 

μέτρων που επηρεάζουν αποτελεσματικά το εξωτερικό εμπόριο με το συγκεκριμένο 

κράτος. 

Επιπρόσθετα υπογραμμίζεται ότι στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις 

διεθνείς συμβάσεις των κρατών μελών με τους τρίτους που είχαν συνάψει  πριν από 

την 1η Ιανουαρίου 2015, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα μονομερώς να 

εφαρμόσουν ως αντίμετρα τους   αυξημένους εισαγωγικούς δασμούς σε σύγκριση 
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με το κοινό δασμολόγιο της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης ,όπως επίσης να  

αναστέλλουν μονομερώς την παροχή δασμολογικών προτιμήσεων, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι μηχανισμοί διαχείρισης αυτών των αντίμετρων δεν παραβιάζουν 

τις διατάξεις εν λόγω Συνθήκης. 

 

2.1.24. ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΔΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 
Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης χρησιμοποιείται μια ενιαία ονοματολογία των 

εμπορευμάτων της εξωτερικής οικονομικής δραστηριότητας της Ένωσης και το 

κοινό δασμολόγιο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή και είναι ένα μέσο της 

εμπορικής πολιτικής της Ένωσης. 

Οι βασικοί στόχοι της εφαρμογής του ενιαίου δασμολογίου της Ένωσης είναι : 

• Η παροχή των προϋποθέσεων για την αποτελεσματική ένταξη της Ένωσης 

στην παγκόσμια οικονομία 

• Ο ορθολογισμός της δομής των εμπορευμάτων στην εισαγωγή τους στο 

τελωνειακό έδαφος της Ένωσης 

• Η τήρηση ορθολογικής σχέσης μεταξύ των εξαγωγών και εισαγωγών στο 

τελωνειακό έδαφος της Ένωσης  

• Η δημιουργία συνθηκών για τις προοδευτικές  αλλαγές στη δομή της 

παραγωγής και της κατανάλωσης αγαθών στην Ένωση 

• Η στήριξη των κλάδων της οικονομίας της Ένωσης168 

Επισημαίνεται ότι οι ακόλουθοι δασμοί  που εφαρμόζονται στο ενιαίο δασμολόγιο 

της Ένωσης  είναι: 

• Ο φόρος ad valorem169 , που καθορίζεται ως ποσοστό της δασμολογητέας 

αξίας των φορολογητέων αγαθών 

• Το ειδικό επιβαλλόμενο ανάλογα με τα φυσικά χαρακτηριστικά σε είδος των 

φορολογητέων αγαθών(ποσότητα, βάρος, όγκος ή άλλα χαρακτηριστικά) 

• Ο συνδυασμός και των δυο ειδών φόρων που είχαν αναφερθεί παραπάνω170 

Τα ποσοστά των εισαγωγικών δασμών του κοινού δασμολογίου της Ένωσης είναι 

ενιαία και δεν υπόκεινται σε αλλαγές , ανάλογα με τα άτομα που μεταφέρουν τα 

εμπορεύματα σε όλα τα τελωνειακά σύνορα της Ένωσης, το είδος της συναλλαγής 

και άλλες περιπτώσεις , εκτός  από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα Άρθρα 

35, 36 και 43 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. 
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Στη Συνθήκη τονίζεται ότι για την ταχεία ρύθμιση  των εισαγωγών στο τελωνειακό 

έδαφος της Ένωσης μπορούν να καθοριστούν εποχιακοί τελωνειακοί δασμοί , των 

οποίων η ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες ανά έτος και οι  οποίοι 

εφαρμόζονται αντί των εισαγωγικών δασμών που προβλέπονται στο Ενιαίο 

Δασμολόγιο της Ένωσης. Επισημαίνεται, επίσης, ότι το κράτος το οποίο έχει 

προσχωρήσει στην Ένωση έχει το δικαίωμα να επιβάλλει δασμούς εισαγωγής 

διαφορετικούς από τις τιμές του Κοινού Δασμολογίου της Ένωσης, σύμφωνα με τον 

κατάλογο των προϊόντων και των ποσοστών που εγκρίθηκε από την Επιτροπή βάσει 

μιας διεθνούς συνθήκης προσχώρησης του κράτους στην Ένωση. Το κράτος το 

οποίο έχει προσχωρήσει στην Ένωση πρέπει  να διασφαλίσει τη χρήση των 

προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα χαμηλότερα ποσοστά των εισαγωγικών δασμών 

σε σύγκριση με το κοινό δασμολόγιο της Ένωσης. Μόνο στην επικράτεια της μπορεί 

να λάβει μέτρα για να αποτρέψει την εξαγωγή των εμπορευμάτων αυτών σε άλλα 

κράτη χωρίς τις πρόσθετες πληρωμές τελωνειακών δασμών κατά των εισαγωγή στο 

ποσό της διαφοράς μεταξύ των δασμών εισαγωγής που υπολογίζονται με τους 

συντελεστές του Ενιαίου Δασμολογίου της Ένωσης και το ποσό των εισαγωγικών 

τελωνειακών δασμών που καταβλήθηκαν κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων171. 

 

2.1.25. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ . 
Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης , 

όσον αφορά τα εμπορεύματα που εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, 

τα δασμολογικά πλεονεκτήματα μπορούν να εφαρμοστούν υπό τη μορφή 

απαλλαγής από την καταβολή εισαγωγικών δασμών ή μείωσης του εισαγωγικού 

δασμού. Σημειώνεται ,επίσης, ότι τα προνόμια δασμολόγησης δεν μπορούν να έχουν 

ατομικό χαρακτήρα και εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των 

εμπορευμάτων. Επιπρόσθετα , αναφέρεται ότι η παροχή των δασμολογικών 

παροχών πραγματοποιείται σύμφωνα με το Παράρτημα 6 της παρούσας 

Συνθήκης172.  

 

2.1.26. ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ. 
Στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης ορίζεται ότι 

όσον αφορά ορισμένους τύπους  γεωργικών προϊόντων που προέρχονται από τρίτες 

χώρες και εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα πρέπει να επιτρέπεται 

να καθορίζονται οι δασμολογικές ποσοστώσεις  , εάν πρόκειται για  τα παρόμοια 

προϊόντα που παράγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Επιπλέον ,για τα 

εμπορεύματα που αναφέρονται στην Παράγραφο 1 στο Άρθρο 44 της παρούσας 

Συνθήκης και εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης εντός συγκεκριμένου 

όγκου της δασμολογικής ποσόστωσης , ισχύουν  τα σχετικά ποσοστά των 
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εισαγωγικών δασμών του κοινού δασμολογίου της Ένωσης. Η καθιέρωση 

δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα είδη γεωργικών προϊόντων,  τα οποία 

προέρχονται από  τρίτες χώρες και  εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης 

,η κατανομή του όγκου των δασμολογικών ποσοστώσεων πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Παράρτημα 6 της παρούσας 

συνθήκης173. 

 

2.1.27. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΑΣΙΑΤΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 
Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης οι 

εξουσίες της Επιτροπής είναι : 

• Να διατηρεί μια ενιαία ονοματολογία των εμπορευμάτων της ξένης 

δραστηριότητας της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης και το κοινό 

δασμολόγιο της Ένωσης. 

• Να καθορίζει τους εισαγωγικούς δασμούς συμπεριλαμβανομένων και  των 

εποχιακών . 

• Να καθορίζει τις περιπτώσεις και τους όρους χορήγησης δασμολογικών 

παροχών. 

• Να καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία της εφαρμογής του συστήματος 

των δασμολογικών προτιμήσεων της Ένωσης συμπεριλαμβανομένων174 : 

1. Των καταλόγων των αναπτυσσόμενων κρατών –χρηστών του ενιαίου 

συστήματος των δασμολογικών προτιμήσεων της Ένωσης. 

2. Των καταλόγων των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών175. 

 

2.1.28. ΚΟΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Η 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ 

ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 
Στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

υποστηρίζεται ότι οι κύριες κατευθύνσεις της μακροοικονομικής πολιτικής είναι:  

• Ο συντονισμός των μακροοικονομικών πολιτικών , συμπεριλαμβανομένων 

της ανάπτυξης και της εφαρμογής των κοινών δράσεων των κρατών μελών 

, προκειμένου να επιτευχθεί μια ισορροπημένη ανάπτυξη της οικονομίας 

των κρατών μελών. 
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• Ο συντονισμός των κρατών μελών και η υλοποίηση της συντονισμένης 

μακροοικονομικής πολιτικής που πραγματοποιείται από την Επιτροπή 

σύμφωνα με το Παράρτημα 14 της Συνθήκης. 
Υπογραμμίζεται , επίσης, ότι οι κύριες κατευθύνσεις της εναρμονισμένης 

μακροοικονομικής πολιτικής που ακολουθούνται από τα κράτη μέλη είναι : 

• Η διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας των κρατών μελών 

με τη χρήση των δυνατοτήτων της Ένωσης και των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων του κάθε κράτους μέλους. 

• Η διαμόρφωση ενιαίων αρχών λειτουργίας της οικονομίας των κρατών 

μελών και η διασφάλιση των αποτελεσματικών αλληλεπιδράσεων τους  

• Η  δημιουργία των προϋποθέσεων για την αύξηση της εσωτερικής 

σταθερότητας της οικονομίας των κρατών μελών , 

συμπεριλαμβανομένης  της μακροοικονομικής σταθερότητας και της 

ανθεκτικότητας. 

• Η ανάπτυξη των κοινών αρχών και  των κατευθυντήριων γραμμών για 

την  πρόβλεψη της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης των κρατών 

μελών176. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή  των κύριων κατευθύνσεων της 

συνεκτικής μακροοικονομικής πολιτικής εφαρμόζεται σύμφωνα με το 

Παράρτημα 14 της παρούσας Συνθήκης177. 

 

2.1.29. ΚΥΡΙΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 
Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης τα κράτη μέλη διαμορφώνουν την οικονομική πολιτική στα πλαίσια 

των ακόλουθων ποσοτικών τιμών των μακροοικονομικών δεικτών που 

καθορίζουν τη βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης: 

• Το ετήσιο έλλειμμα του προϋπολογισμού του δημόσιου τομέα δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ της χώρας μέλους 

• Το χρέος του δημόσιου τομέα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του ΑΕΠ 

της χώρας μέλους  

• Ο ρυθμός του πληθωρισμού ( οι δείκτες των τιμών στα προϊόντα ) σε 

ετήσια βάση ( από το Δεκέμβριο έως το Δεκέμβριο του επόμενου έτους, 

σε ποσοστά ) δεν πρέπει να υπερβαίνει 5 ποσοστιαίες μονάδες του 
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πληθωρισμού του κράτους μέλους , στο οποίο ο δείκτης  αυτός έχει την 

μικρότερη τιμή178. 

 

2.1.30. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ 

ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 
Στη Συνθήκη επισημαίνεται ότι τα κράτη μέλη με σκοπό την εμβάθυνση της 

οικονομικής ολοκλήρωσης , την ανάπτυξη της συνεργασίας στο νομισματικό 

τομέα, εξασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων , των 

υπηρεσιών και των κεφαλαίων στα εδάφη των κρατών μελών . Όπως επίσης , 

με  σκοπό την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών νομισμάτων των κρατών μελών 

όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο και οι επενδύσεις των συναλλαγών , καθώς 

και την εξασφάλιση της αμοιβαίας μετατρεψιμότητας αυτών των νομισμάτων 

.Επιπρόσθετα , με σκοπό την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας ενιαίας 

νομισματικής πολιτικής η οποία θα βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 

1. Σταδιακή εφαρμογή της εναρμόνισης και σύγκλισης των 

προσεγγίσεων για τη χάραξη και την άσκηση της νομισματικής 

πολιτικής στο βαθμό στον οποίο αντιστοιχεί στις μακροοικονομικές 

ανάγκες και στις ανάγκες για συνεργασία. 

2. Δημιουργία των αναγκαίων οργανωτικών και νομικών συνθηκών σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο για την ανάπτυξη των διαδικασιών ένταξης 

στο νομισματικό τομέα, το συντονισμό και την εναρμόνιση της 

νομισματικής πολιτικής. 

3. Μη χρήση των ενεργειών στο νομισματικό τομέα οι οποίες μπορούν 

αρνητικά να επηρεάζουν τις διαδικασίες ένταξης στην Ένωση.  Σε 

περίπτωση αν γίνει προσφυγή σε χρήση τέτοιων ενεργειών, θα 

πραγματοποιηθεί η ελαχιστοποίηση των συνεπειών τέτοιων 

ενεργειών179.  

4. Διεξαγωγή μιας οικονομικής πολιτικής που αποσκοπεί την αύξηση της 

εμπιστοσύνης στα εθνικά νομίσματα των κρατών μελών όσο στην 

εσωτερική συναλλαγματική αγορά κάθε κράτους μέλους, τόσο και στις 

διεθνείς συναλλαγματικές αγορές. 

Σύμφωνα με τη Συνθήκη τα κράτη μέλη συντονίζουν τις νομισματικές 

πολιτικές τους για την  εφαρμογή των μέτρων , τα οποία αναφέρονται στην 

Αίτηση 15 εν λόγω Συνθήκης180. Σημειώνεται ότι ο συντονισμός της 

συναλλαγματικής πολιτικής πραγματοποιείται από ένα ξεχωριστό σώμα , το 

οποίο αποτελείται από τους επικεφαλής των εθνικών τραπεζών των κρατών 

                                                           
178 www.eaeunion.org Dogovor o Evrazijskom ekonomicheskom sojuze – Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρασιατικής Ένωσης 
 
179 www.eaeunion.org Dogovor o Evrazijskom ekonomicheskom sojuze – Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρασιατικής Ένωσης 
180 www.eaeunion.org Dogovor o Evrazijskom ekonomicheskom sojuze – Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρασιατικής Ένωσης 

http://www.eaeunion.org/
http://www.eaeunion.org/
http://www.eaeunion.org/


 65 

μελών , η σειρά των δραστηριοτήτων των οποίων καθορίζεται από τη Διεθνή 

Συμφωνία στα πλαίσια της Ένωσης181. 

 

 

2.2. ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 
Ο συγγραφέας Makhmedov στο άρθρο του στο διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό 

« Studia Humanitatis» (Απρίλιος, 2015) επισημαίνει ότι οι κύριοι στόχοι 

εξωτερικής πολιτικής των περισσότερων κρατών επικεντρώνονται στη 

γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκονται182.Ως εκ τούτου , οι σχέσεις με τις 

γειτονικές χώρες είναι  ζωτικής σημασίας και αποτελούν προτεραιότητα  των 

διπλωματικών ανησυχιών. Για τη Ρωσία αποτελούν μετά-σοβιετικά κράτη , τα 

οποία θα παραμείνουν στο άμεσο μέλλον ζώνη των ζωτικών συμφερόντων της. 

Από τον συγγραφέα του άρθρου υποστηρίζεται ότι για τη Ρωσία ο 

μετασοβιετικός χώρος δεν είναι μια «σκακιέρα για να εφαρμόζει τα 

γεωπολιτικά σχέδια της»183. Επίσης , τα εθνικά συμφέροντα της Ρωσίας 

υλοποιούνται και στις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών(ΚΑΚ), 

οι οποίες για την πρώτη έχουν συναισθηματική και όχι ευκαιριακή σημασία. 

Συνεπώς, οι προτεραιότητες της Ρωσίας στην περιοχή είναι μόνιμες, δεν 

βασίζονται σε βραχυπρόθεσμα , εφαρμοσμένα ή υπηρεσιακά καθήκοντα. Μια 

από αυτές τις προτεραιότητας της Ρωσίας είναι η δημιουργία της περιφερειακής 

και υποπεριφερειακής ολοκλήρωσης σε μετασοβιετικό χώρο,  η ανάπτυξη 

διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΚΑΚ. Έτσι από 

την 1 Ιανουαρίου του 2012 , άρχισε να λειτουργεί ο Ενιαίος Οικονομικός 

Χώρος με τη συμμετοχή τριών κρατών : της Ρωσίας, του Καζαχστάν και της 

Λευκορωσίας184. Στις 29.05.2014 υπογράφηκε η Συνθήκη για την ίδρυση της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. Από  τον ανωτέρω συγγραφέα 

επισημαίνεται ότι το πρώτο κίνητρο ήταν γεωοικονομικό. Η Μόσχα θεωρεί την 

Ευρασιατική Οικονομική Κοινότητα , και έπειτα  την Ευρασιατική Οικονομική 

Ένωση, πυρήνα της οικονομικής ολοκλήρωσης , ένα εργαλείο για την 

υλοποίηση σημαντικών ενεργειακών υποδομών , βιομηχανικών και άλλων 

κοινών έργων. Η Ευρασιατική  Οικονομική Ένωση καλείται να μεγιστοποιήσει 
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τη χρήση αμοιβαίων  ωφέλιμων οικονομικών δεσμών στην περιοχή της 

ΚΑΚ185. Σύμφωνα με τους ειδικούς,  με τη σταθεροποίηση του οικονομικού 

χώρου της ΚΑΚ , η Ρωσία σχεδιάζει  να λύσει το πρόβλημα της εξασφάλισης 

της βιώσιμής οικονομικής ανάπτυξης μακροπρόθεσμα.  Η υλοποίηση των 

διαδικασιών ολοκλήρωσης έχει θετικές επιπτώσεις για τη Ρωσική Ομοσπονδία 

: 

• Η δημιουργία συνθηκών για την περιφερειακή επέκταση 

ανταγωνιστικότητας ρωσικών επιχειρήσεων. 

• Η επιτάχυνση της «εμπορευματοποίησης» του ευρασιατικού στάτους 

της χώρας , η οποία προβλέπει  τη χρήση της διαμετακομιστικής 

δυναμικής και το σχηματισμό περιφερειακών και διεθνών 

χρηματοπιστωτικών κέντρων στη Ρωσία. 

• Η διασφάλιση της σταθερότητας της βάσης των πόρων και τη μείωση 

των περιορισμών για περαιτέρω ανάπτυξη 

• Η δημιουργία των ευνοϊκών προϋποθέσεων για μια ευρύτερη 

διαμόρφωση των ρωσικών εξαγωγών186 

• Η πρόσβαση στην ανάπτυξη της βάσης των ορυκτών πόρων των χωρών 

της ΚΑΚ για την ενίσχυση της δικής της βάσης πόρων και την 

απόκτηση σπάνιων ορυκτών πόρων 

• Η αποφυγή παράλογου ανταγωνισμού με τις χώρες της ΚΑΚ στις 

παγκόσμιες αγορές μέσω της εφαρμογής κοινών σχεδίων 

• Η πρόσβαση στα σημαντικά  συστήματα και η διασφάλιση 

σταθερότητας και προβλεψιμότητας της συνεργασίας σε τομείς 

στρατηγικού ενδιαφέροντος για τη Ρωσία ( στους τομείς της άμυνας, 

της πυρηνικής ενέργειας , της  αεροπλοΐας , των πυραύλων και του 

διαστήματος)187 

Στην πολιτική επιστήμη υπάρχουν δυο βασικές σχολές που εξηγούν το 

ενδιαφέρον του κράτους για τη διαμόρφωση των σχεδίων ολοκλήρωσης : ο 

λειτουργισμός και ο πολιτικός ρεαλισμός. Στο επίκεντρο της λειτουργικής 

προσέγγισης της παγκόσμιας πολιτικής , συμπεριλαμβανομένης και της 

ευρασιατικής ολοκλήρωσης , είναι η προτεραιότητα των ανθρώπινων αναγκών 

και του δημοσίου συμφέροντος. Η λειτουργική ανάλυση βασίζεται στο 

γεγονός ότι τα κράτη δημιουργούν διαφορετικούς διεθνείς θεσμούς 

(συμπεριλαμβανομένων και των περιφερειακών) για την επίλυση ορισμένων 

λειτουργικών προβλημάτων188 . Σύμφωνα με αυτή την άποψη , η ανάπτυξη των 
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περιφερειακών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων  πιέζει το κράτος να 

δημιουργήσει θεσμούς  που να προωθήσουν αυτές τις σχέσεις σε ένα 

υψηλότερο επίπεδο και έτσι θα βελτιώσει η ευημερία των κρατών μελών . Η 

ολοκλήρωση  πραγματοποιείται προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος  

και να μεγιστοποιηθούν τα κέρδη , να αυξηθεί το ΑΕΠ . Όσον αφορά τη 

δεύτερη σχολή – ρεαλισμός-  η δημιουργία περιφερειακών ενώσεων θεωρείται 

ως μέρος της γενικής πολιτικής του κράτους να ενισχύσει την επιρροή του στο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον των διεθνών σχέσεων189.  

Η ελκυστικότητα της ευρασιατικής ολοκλήρωσης για τη Ρωσία δεν 

περιορίζεται αποκλειστικά στα οικονομικά οφέλη. Η ενοποίηση , η οποία 

ξεκίνησε με το έργο κοινού οικονομικού χώρου και την τελωνειακή ένωση, 

και τώρα την Ευρασιατική Οικονομική  Ένωση ,για την Μόσχα είναι ένα 

γεωπολιτικό έργο. 

Μέχρι το 1993 , η Ρωσία σχημάτισε συναίνεση σχετικά με τη σημασία «εγγύς 

εξωτερικό190» . Ο όρος αυτός αναφέρεται στα ιστορικά και γεωπολιτικά 

στοιχεία της περιοχής , η οποία  είναι σημαντική για τη Ρωσία από  

οποιαδήποτε άλλη  μεγάλη περιφερειακή   ισχύ. Στο άρθρο του ο συγγραφέας 

επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να αποφευχθεί ο σχηματισμός εχθρικών  

συμμαχιών  έναντι της Ρωσίας στις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες , όπως 

επίσης πρέπει να αποφευχθεί η εμφάνιση της αστάθειας στην περιοχή, διότι 

αποδυναμώνει τις ρωσικές θέσεις στην περιοχή. Επιπρόσθετα στο άρθρο 

σημειώνεται ότι είναι απαράδεκτο να θεωρηθεί το status του ρωσόφωνου 

πληθυσμού στο εγγύς εξωτερικό ως αποκλειστικό ζήτημα των τοπικών 

κυβερνήσεων. Αυτό αποτελεί αντικείμενο νόμιμης ανησυχίας του ρωσικού 

κράτους τόσο συμβολικά όσο και ουσιαστικά( διευθέτηση προσφύγων και 

εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων)191.  Υπογραμμίζεται  από το συγγραφέα του 

άρθρου ότι η Ρωσία προσπαθεί να αποφύγει τις παρεμβάσεις των ΗΠΑ και των 

ευρωπαϊκών κρατών στις εσωτερικές υποθέσεις των πρώην σοβιετικών 

δημοκρατιών192. Η Μόσχα δημιουργεί ένα πολιτικοοικονομικό μπλοκ στο 

μετασοβιετικό χώρο για να ενισχύσει τις θέσεις της στη διεθνή σκηνή. 

Σύμφωνα με το συγγραφέα του άρθρου η Ρωσία βλέπει τον εαυτό της ως έναν 

«πόλο σε έναν πολυπολικό κόσμο193». Ο γεωπολιτικός πόλος είναι ένα κράτος 

που έχει την ικανότητα να ασκεί την  επιρροή του στην παγκόσμια πολιτική 

                                                           
 
189 Braterskij M. , “Nevoennie richagi vneshnej politiki Rossii. Regional’nie  I global’nie mehanismi”, 
Εκδόσεις της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών”, 2012, σ.139 
190 Ο όρος « εγγύς εξωτερικό» αναφέρεται στις χώρες ή δημοκρατίες της  πρώην Σοβιετικής Ένωσης 
191 Lomagin N. ,“Novie nezavisimie gosudarstva kak sfera interesov Rossii I SSHA “.Pro et Contra, 2000 
N2 
192 Το άρθρο στα ρωσικά στο διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό «Studia Humanitatis», το οποίο 
εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2015,  του Makhmedov P.S. με τίτλο « Prichini sozdanija Evrazijskogo 
ekonomicheskogo sojuza : ekonomika Ili politika?» 
193 Το άρθρο στα ρωσικά στο διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό «Studia Humanitatis», το οποίο 
εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2015,  του Makhmedov P.S. με τίτλο « Prichini sozdanija Evrazijskogo 
ekonomicheskogo sojuza : ekonomika Ili politika?» 
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και στις διεθνείς σχέσεις, και να συμμετάσχει στη διαμόρφωση της παγκόσμιας 

τάξης. Οι γεωπολιτικοί πόλοι σχηματίζουν γύρω τους ενώσεις ένταξης 

οικονομικής, πολιτικής και στρατιωτικο-πολιτικής φύσης. Είναι κέντρα έλξης 

για άλλες χώρες στις περιφέρειες τους. Η ανάπτυξη διαδικασιών ολοκλήρωσης 

γύρω από την περιφερειακή εξουσία δίνει την ευκαιρία σε ένα τέτοιο κράτος 

να ανέλθει σε υψηλότερο επίπεδο στην παγκόσμια ιεραρχία194. Τέτοιες 

ενώσεις ενσωμάτωσης είναι  εγκατεστημένες γύρω από την περιφερειακή 

εξουσία. Η αναδίπλωση των ενώσεων ενσωμάτωσης στον μετασοβιετικό χώρο 

είναι μια αντικειμενική διαδικασία που εξαρτάται από γεωγραφικούς , 

οικονομικούς , ιστορικούς , πολιτικούς και άλλους παράγοντες195. Αυτές οι 

χώρες είναι οι πλησιέστεροι γείτονες της Ρωσίας. Η μακροχρόνια συμβίωση 

με ένα κράτος οδήγησε στην αλληλοσύνδεση των ανθρώπινων προορισμών. 

Τα  μετασοβιετικά κράτη ενώνονται  με μια κοινή ιστορία. Διατήρησαν  

διάφορους πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ των λαών .Τα ρωσικά 

χρησιμοποιούνται ευρέως ως γλώσσα ενδοεθνικής επικοινωνίας . Οι λαοί του 

μετασοβιετικού χώρου ενδιαφέρονται για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

ανθρώπων. Η δημιουργία της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης δεν 

εξαρτάται μόνο από γεωπολιτικούς και γεωοικονομικούς παράγοντες. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το συγγραφέα του άρθρου196 η δημιουργία της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης είναι μια νοσταλγία για τους Ρώσους 

πολίτες για τη «Μεγάλη Ρωσία» .Ως στόχο να σχηματίσει την εντύπωση της 

«ενιαίας ρωσικής γης», την «αναβίωση της αυτοκρατορίας» ή την 

«αποκατάσταση της ΕΣΣΔ». Πρέπει να σημειωθεί , επίσης, ότι ένα ποσοστό 

των Ρώσων πολιτών εκφράζουν τη λύπη τους για την εξαφανισμένη 

υπερδύναμη . Τα στοιχεία δείχνουν την ύπαρξη ενός «μετα-αυτοκρατορικού» 

συνδρόμου στη ρωσική κοινωνία. Η νοσταλγία για την ΕΣΣΔ είναι κυρίως 

νοσταλγία για την κοινωνική προστασία , την ελεύθερη εκπαίδευση και την 

ιατρική. Άλλοι μιλάνε για την παρουσία στην ρωσική πολιτική κουλτούρα των 

αυτοκρατορικών αξιών και στάσεων , της νοσταλγίας για τη χαμένη  επιρροή 

στον κόσμο της μεγάλης πολιτικής δύναμης197. Από το συγγραφέα 

σημειώνεται ότι μια από τις πολιτικές υποκουλτούρες της  ρωσικής κοινωνίας 

είναι το αυτοκρατορικό κεντρικό στοιχείο198. Σύμφωνα με το συγγραφέα του 

                                                           
194 Το άρθρο στα ρωσικά στο διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό «Studia Humanitatis», το οποίο 
εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2015,  του Makhmedov P.S. με τίτλο « Prichini sozdanija Evrazijskogo 
ekonomicheskogo sojuza : ekonomika Ili politika?» 
195 Το άρθρο στα ρωσικά στο διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό «Studia Humanitatis», το οποίο 
εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2015,  του Makhmedov P.S. με τίτλο « Prichini sozdanija Evrazijskogo 
ekonomicheskogo sojuza : ekonomika Ili politika?» 
196 Το άρθρο στα ρωσικά στο διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό «Studia Humanitatis», το οποίο 
εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2015,  του Makhmedov P.S. με τίτλο « Prichini sozdanija Evrazijskogo 
ekonomicheskogo sojuza : ekonomika Ili politika?» 
197 Letnjakov. D.E. “K voprosu o geneologii imperskogo soznanija v Rossii”, Φιλοσοφικό Περιοδικό, 
2015, τ.8,Ν2 
198 Το άρθρο στα ρωσικά στο διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό «Studia Humanitatis», το οποίο 
εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2015,  του Makhmedov P.S. με τίτλο « Prichini sozdanija Evrazijskogo 
ekonomicheskogo sojuza : ekonomika Ili politika?» 
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άρθρου199  υπάρχει η νοσταλγία για τη χαμένη αυτοκρατορία η οποία έχασε το 

«μεγαλείο» της , το «ένδοξο παρελθόν» της. Αυτό το φαινόμενο  είναι αρκετά 

κατανοητό και λογικό, λόγω της έντονης αλλαγής του καθεστώτος. Το εν λόγω 

σύνδρομο της ρωσικής κοινωνίας  χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά  : 

• Την ανησυχία για την αδυναμία της συλλογικής αυτογνωσίας. 

• Το φόβο για  απώλεια ή περικοπή της κυριαρχίας 

• Το φόβο για  απώλεια των πολιτικών και πολιτιστικών παραδόσεων 

• Τη νοσταλγία για το «ένδοξο παρελθόν»200. 

Έτσι, η Ρωσία καταβάλλει τα τελευταία χρόνια σημαντικές προσπάθειες σε 

περιφερειακά προγράμματα πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης . 

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για την ένταξη της Ρωσίας στο μετασοβιετικό χώρο: 

οι γεωοικονομικοί ( προώθηση των συμφερόντων των ρωσικών επιχειρήσεων), 

οι γεωπολιτικοί ( ενίσχυση της θέσης της Ρωσίας στο «εγγύς 

εξωτερικό»).Συνεπώς ,αξίζει να σημειωθεί ότι  η δημιουργία της  «ενιαίας 

συλλογικής ρωσικής γης», θα ικανοποιήσει στους Ρώσους πολίτες  , ίσως, την  

παραπάνω ανάγκη για  νοσταλγία201. 

 

2.3. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ : ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ. 
Σύμφωνα  με τον συγγραφέα Andrei Yeliseyeu του άρθρου “EAES i ES: 

skhodstva  i otlichija”, η ανάλυση των διατάξεων της Συνθήκης για την ίδρυση 

της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, η οποία έχει υπογραφεί από τους 

προέδρους  της Ρωσίας , της Λευκορωσίας και του Καζαχστάν στις 29.05.2014 

σε συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης δείχνει ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση σε  τι είδους  συμφωνίες 

στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης  αντιστοιχεί η Συνθήκη  για την 

ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης202. Από την άποψη των 

στόχων και του περιεχομένου της Συνθήκης , πρόκειται για ένα περιφερειακό 

σχέδιο με καθαρά οικονομικούς στόχους. Υπό αυτή την έννοια η Συνθήκη για 

την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση μοιάζει με τη Συνθήκη της Ρώμης  για 

την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας , η οποία περιελάμβανε 

την δημιουργία τελωνειακής ένωσης , κοινής αγοράς αγαθών, υπηρεσιών  , 

                                                           
199Το άρθρο στα ρωσικά στο διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό «Studia Humanitatis», το οποίο 
εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2015,  του Makhmedov P.S. με τίτλο « Prichini sozdanija Evrazijskogo 
ekonomicheskogo sojuza : ekonomika Ili politika?»  
 
200 Kustarev A.S.”Posle ponizhenija v dolzhnosti – Britanija, Francija, Rossija//Nasledie imperij I 
budushchee Rossii”, εκδόσεις  Fond “Liberal’noe obozrenie”, 2008, σ.228  
201 Το άρθρο στα ρωσικά στο διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό «Studia Humanitatis», το οποίο 
εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2015,  του Makhmedov P.S. με τίτλο « Prichini sozdanija Evrazijskogo 
ekonomicheskogo sojuza : ekonomika Ili politika?» 
202 https://www.academia.edu το άρθρο “EAES i ES : skhodstva i otlichija”  του  Andrei Yeliseyeu, το 
οποίο δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2014 
 

https://www.academia.edu/
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εργασίας και κεφαλαίου, όπως επίσης το ενιαίο δίκτυο μεταφορών και μια 

ενιαία αγροτική πολιτική. Η καθιερωμένη δωδεκάχρονη  μεταβατική περίοδος 

η οποία συμπεριλαμβανόταν στη Συνθήκη της Ρώμης θυμίζει τη δεκάχρονη 

μεταβατική περίοδος σε διάφορους τομείς της οικονομίας , η οποία 

περιλαμβάνεται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης. Στη Συνθήκη καθορίζονται  τα χρονικά διαστήματα κατάργησης των 

εμποδίων στο εμπόριο των πιο ευαίσθητων προϊόντων :   

• Δημιουργία κοινής αγοράς των φαρμάκων  και ιατρικών συσκευών από 

την 1.1.2016 

• Δημιουργία κοινής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας το αργότερο μέχρι 

την 1.7.2019,  

• Δημιουργία μιας κοινής αγοράς φυσικού αερίου και  πετρελαίου , όπως 

επίσης των πετρελαϊκών προϊόντων έως την 1.1.2024203. 

Σύμφωνα με την Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης στην Λευκορωσία είχε δοθεί  μεταβατική περίοδος έως το 2016, κατά 

την οποία ο όγκος  της κρατικής στήριξης για τη γεωργία θα πρέπει να μειωθεί 

στο 10% της ακαθάριστης αξίας των γεωργικών προϊόντων που παράγονται 

στη χώρα. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης , όπως και στη Συνθήκη της Ρώμης δεν γίνεται αναφορά 

στις κοινές αξίες204. Επισημαίνεται ότι η αναφορά στις αρχές ελευθερίας , της 

δημοκρατίας , του σεβασμού  των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 

θεμελιωδών ελευθεριών εμφανίστηκε  στη Συνθήκη  του Μάαστριχτ το 1992, 

αλλά μια σαφής αναφορά στις αξίες έγινε στη Συνθήκη της Λισαβόνας  (2007). 

Η τρέχουσα Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει 

ρητά τις αξίες στις οποίες βασίζεται η ΕΕ: 

• Σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 

• Σεβασμός της ελευθερίας 

• Σεβασμός της δημοκρατίας 

• Σεβασμός της ισότητας 

• Σεβασμός του κράτους-δικαίου  

• Σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων. 

Δεδομένου ότι στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης δε συμπεριλαμβάνονται οι πολιτικές πτυχές στη διαδικασία 

                                                           
203 https://www.academia.edu το άρθρο “EAES i ES : skhodstva i otlichija”  του  Andrei Yeliseyeu, το 
οποίο δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2014 
177https://www.academia.edu το άρθρο “EAES i ES : skhodstva i otlichija”  του  Andrei Yeliseyeu, το 
οποίο δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2014 

 

 

https://www.academia.edu/
https://www.academia.edu/


 71 

ολοκλήρωσης , δεν αποτελεί έκπληξη ότι αυτές οι αξίες δεν τέθηκαν σε 

επαρκή επεξεργασία. 

Ωστόσο στο Άρθρο 3 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης περιλαμβάνεται μια σειρά από αρχές τις οποίες 

επικαλείται να επιτελέσει η Ένωση για την ομαλή λειτουργία της205: 

• Σεβασμός των διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών του διεθνούς δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένων των αρχών της κυριαρχίας ισότητας των 

κρατών μελών και της εδαφικής τους ακεραιότητας 

• Σεβασμός της διαφορετικότητας της πολιτικής δομής των κρατών 

μελών 

• Εξασφάλιση  της αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας, της ισότητας και 

λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά συμφέροντα των κρατών μελών206. 

• Η τήρηση των αρχών της οικονομίας της αγοράς και θεμιτού 

ανταγωνισμού. 

• Η λειτουργία της τελωνειακής ένωσης χωρίς εξαιρέσεις και 

περιορισμούς μετά τη λήξη των μεταβατικών περιόδων. 

Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης έχει πολλά κοινά 

με τις μεταγενέστερες συμφωνίες  για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και όχι με τη 

Συνθήκη της Ρώμης του 1957. Έτσι, στην Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης αναφέρεται ότι το ανώτατο όργανο της Ένωσης είναι το 

Ανώτατο Συμβούλιο της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης το οποίο αποτελείται 

από τους αρχηγούς των κρατών μελών και το οποίο καθορίζει τη στρατηγική , τις 

κατευθύνσεις και τις προοπτικές της Ένωσης. Το όργανο αυτό είναι ανάλογο του 

ανώτατου πολιτικού οργάνου της ΕΕ, το οποίο επισημοποιήθηκε μόλις το 2009 με 

την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, από το 1957 υπάρχει ως άτυπο 

όργανο της ΕΕ.  Ωστόσο , η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης δεν προβλέπει  τη δημιουργία ενός υπερεθνικού κοινοβουλευτικού 

οργάνου, το οποίο αν και με πολύ περιορισμένες αρμοδιότητες σχηματίστηκε το 

1957 με τη Συνθήκη της Ρώμης για την ίδρυση της ΕΟΚ207. Επισημαίνεται ότι  στην 

Ευρασιατική Οικονομική Ένωση υπάρχουν τρεις βαθμίδες ιεραρχίας , εκτός από το 

Δικαστήριο της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, υπάρχουν και άλλα τρία 

όργανα. Πρώτον, είναι η Οικονομική Επιτροπή της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης (Επιτροπή) - μόνιμο ρυθμιστικό όργανο της Ένωσης. Δεύτερον, το 

Διακυβερνητικό Συμβούλιο της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

(Διακυβερνητικό Συμβούλιο), το οποίο αποτελείται από αρχηγούς κυβερνήσεων 

των κρατών μελών και συνέρχεται τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο, ενώ η απόφαση 

του έχει προτεραιότητα έναντι των αποφάσεων της Επιτροπής. Τρίτον, το Ανώτατο 

                                                           
205 www.eaeunion.org Dogovor o Evrazijskom ekonomicheskom sojuze – Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρασιατικής Ένωσης 
206 https://www.academia.edu το άρθρο “EAES i ES : skhodstva i otlichija”  του  Andrei Yeliseyeu, το 
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Συμβούλιο, το οποίο περιλαμβάνει τους αρχηγούς των κρατών μελών, οι οποίοι 

συνεδριάζουν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Υπογραμμίζεται   ότι οι αποφάσεις 

του Ανωτάτου Συμβουλίου υπερισχύουν των αποφάσεων του Διακυβερνητικού 

Συμβουλίου και της Επιτροπής. Σε αντίθεση με το Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο 

σε επίπεδο αρχηγών κρατών και αρχηγών κυβερνήσεων στην ευρασιατική 

νομοθεσία, το Διακυβερνητικό Συμβούλιο και το Ανώτατο Συμβούλιο χωρίζονται 

σε δύο διαφορετικά όργανα. Συνεπώς, πάνω από την Επιτροπή ως υπερεθνική  δομή 

βρίσκονται τα δύο σώματα της διακυβερνητικής συνεργασίας (το Ανώτατο 

Συμβούλιο και το Διακυβερνητικό Συμβούλιο)208. 

Όπως προαναφέρθηκε , η ευρασιατική ολοκλήρωση σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση, η οποία περιέχει μια σημαντική πολιτική πτυχή, είναι μια καθαρά 

οικονομική διαδικασία. Παρόλα αυτά εντός της ΕΕ  δεν υπάρχουν υπερεθνικές δομές 

λήψης πολιτικών αποφάσεων στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, της ασφάλειας, 

του δικαίου και της δικαιοσύνης. Τα όργανα διοίκησης της ΕΕ έχουν τις αποκλειστικές 

οικονομικές αρμοδιότητες. Επιπλέον, η εξέταση της οικονομικής ολοκλήρωσης ως 

απειλή για την εθνική κυριαρχία και η απόρριψή της ως εγγύηση της διατήρησής της 

κυριαρχίας, αποτελεί υπεραπλούστευση.  Σε μια παγκόσμια οικονομία, κάθε χώρα 

αντιμετωπίζει την επίδραση εξωτερικών παραγόντων στις εσωτερικές οικονομικές 

διεργασίες της, τις αποκαλούμενες εξωτερικές κρίσεις. Ως αποτέλεσμα των 

επιπτώσεών τους, η οικονομία μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες, ιδίως σε 

περιόδους παγκόσμιων κρίσεων. Για παράδειγμα, μια απότομη εκροή κεφαλαίων 

μπορεί να εκτροχιάσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές καθώς και την πτώση των τιμών 

των βασικών εμπορευμάτων εξαγωγής. Ταυτόχρονα μπορεί να πλήξει τον 

προϋπολογισμό και το εμπορικό ισοζύγιο. Εντούτοις, η είσοδος σε μια μεγαλύτερη 

οικονομική οντότητα μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια της χώρας από τις βλαβερές 

συνέπειες των διακυμάνσεων στις εξωτερικές αγορές. Έτσι, η ενσωμάτωση, που 

θεωρείται από πολλούς ως παραβίαση της κυριαρχίας, στην πραγματικότητα επιτρέπει 

στη χώρα να αυξήσει την ανεξαρτησία της από τις δυσμενείς εξωτερικές διαδικασίες209. 

Ο συγγραφέας Andrei Degtev στο άρθρο του «Chem evrazijskaja integracija 

otlichaetsja ot evropejskoj” υποστηρίζει ότι μερικές φορές υπάρχουν ανησυχίες ότι, 

στο πλαίσιο της ευρασιατικής ολοκλήρωσης η  Ρωσία θα εκμεταλλεύεται  τα υπόλοιπα 

κράτη μέλη  υλοποιώντας τη  διαδικασία ολοκλήρωσης.  Το γεγονός αυτό  δεν θα 

συμβάλει θετικά στην ανάπτυξή τους και μάλιστα, αντίθετα, θα οδηγήσει σε διεύρυνση 

του χάσματος του βιοτικού επιπέδου μεταξύ των χωρών της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης. Ως παράδειγμα είναι η ίδια ΕΕ, στην οποία μετά το σχηματισμό 

της  ενιαίας αγοράς οι περισσότερες βιομηχανικές χώρες έχουν ενισχύσει μόνο την 

υπεροχή τους στο βιομηχανικό τομέα, και οι φτωχότερες χώρες είναι εντελώς 

βυθισμένες στο χρέος. Υπογραμμίζεται  επίσης  ότι για να μη δημιουργηθούν  τέτοιοι 

φόβοι, πρέπει να δοθεί προσοχή στα ήδη υπάρχοντα αποτελέσματα της λειτουργίας της 

                                                           
208 www.eaeunion.org Dogovor o Evrazijskom ekonomicheskom sojuze – Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρασιατικής Ένωσης 
209 www.eurazvitiye.org Το άρθρο του Andrei Degtev “Chem evrazijskaja integracija otlichaetsja ot 
evropejskoj”  
 

http://www.eaeunion.org/
http://www.eurazvitiye.org/


 73 

Τελωνειακής  Ένωσης , τα οποία είναι ήδη ορατά210.Προς το παρόν όπως αναφέρει ο 

συγγραφέας Andrei Degtev  η Λευκορωσία και το Καζακστάν, αν δεν είναι οι κύριοι 

δικαιούχοι της διαδικασίας ενσωμάτωσης, απολαμβάνουν   τουλάχιστον πλήρως τα 

οφέλη της. Εντός της ενιαίας αγοράς, οι βόρειες περιοχές του Καζακστάν αποτέλεσαν 

τα εδάφη όπου οι ρωσικές επιχειρήσεις εγκατέστησαν την έδρα τους, 

εκμεταλλευόμενες  τη νομοθεσία του Καζακστάν. Από το παραπάνω γεγονός, είναι 

σαφές  ότι ο προϋπολογισμός της Δημοκρατίας του Καζακστάν μόνο  κερδίζει.  

Επιπλέον τα ανταγωνιστικότερα προϊόντα της Λευκορωσίας κυριαρχούν στη  ρωσική 

αγορά. Τονίζεται ότι σήμερα, στο σχηματισμό της ενιαίας  οικονομίας η οποία 

συνιστάται  από τα  ανεξάρτητα κράτη, όπου τηρούνται πλήρως η κυριαρχία και τα 

δικαιώματα ψήφου , υπάρχει κάθε λόγος να διασφαλιστεί στο πλαίσιο του 

ευρασιατικού  χώρου η δημιουργία μιας οικονομικής ένωσης, εξασφαλίζοντας σε κάθε 

χώρα την υλοποίηση του δικαιώματος στην ανάπτυξη και τη συμμετοχή στη δίκαιη 

κατανομή οφελών  και κερδών211.Αυτό αντικατοπτρίζεται στη θεσμική δομή των 

οργάνων της Τελωνειακής Ένωσης. Η αρχή της συναίνεσης βασίζεται στις 

δραστηριότητες της Οικονομικής Επιτροπής της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης  

και του Ανώτατου Οικονομικού Συμβουλίου της Ένωσης. Παρά το γεγονός ότι η 

Ρωσία παρέχει το μεγαλύτερο μέρος της στις προβλεπόμενες εισφορές (περίπου 88%), 

έχει ακριβώς τον ίδιο αριθμό εκπροσώπων στα διοικητικά όργανα, όπως και  τα άλλα 

μέλη της τελωνειακής ένωσης.  

Επιπρόσθετα, υπάρχει μια άλλη διαφορά μεταξύ της ευρασιατικής ολοκλήρωσης και 

της ευρωπαϊκής. Εάν η ΕΕ δεν είναι σε θέση στο παρόν στάδιο να γίνει πηγή ανάπτυξης 

για τα πιθανά νέα μέλη, η ένταξη στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση από μόνη της 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Υποστηρίζεται από τον ανωτέρω 

συγγραφέα ότι η ΕΕ δεν είναι πλέον διατεθειμένη να λάβει νέα μέλη, αλλά ακόμη και 

να οικοδομήσει στη συνεργασία με τους εταίρους της υπό ίσους όρους. Αυτό φαίνεται 

ξεκάθαρα στο παράδειγμα της Ουκρανίας. Ως μέρος της συμφωνίας σχετικά με τη 

σύνδεση της ΕΕ, η ΕΕ  στέρησε τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της Ουκρανίας. 

Λόγω της  διαφοράς με τα ευρωπαϊκά τεχνικά, περιβαλλοντικά και υγειονομικά 

πρότυπα, ένα σημαντικό μέρος των ουκρανικών εταιρειών θα πρέπει να κλείσει. Οι  

οικονομικές σχέσεις  με τη Ρωσία, οι  οποίες μέχρι πρόσφατα ήταν η βάση της ύπαρξης 

της ουκρανικής βιομηχανίας, πρέπει να εξαλειφθούν.  

Από άλλον συγγραφέα Andrei Yelisjeu υποστηρίζεται ότι οι εταίροι της  ευρασιατικής 

ολοκλήρωσης έλαβαν υπόψη την εμπειρία των Ευρωπαίων και προέβλεψαν στη 

Συνθήκη  την απόσυρση  του κράτους μέλους από την Ευρασιατική Οικονομική 

Ένωση. Στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης 

της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο του 2009, δεν προβλέπεται καθόλου η δυνατότητα της 

εθελούσιας αποχώρησης του κράτους μέλους από την ΕΕ. Ανάγνωση του άρθρου 13 

της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής  Ένωσης χωριστά  από 
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τις άλλες διατάξεις της συμφωνίας θα μπορούσε να δώσει την εντύπωση ότι η έξοδος 

από την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση μπορεί να αποτελέσει  για  ένα κράτος μέλος 

ένα δύσκολο έργο. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, 

«Οι αποφάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου, που συνδέονται με τη λήξη της ένταξης 

ενός κράτους μέλους της Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνονται με βάση την αρχή της 

συναίνεσης μείον την ψήφο του κράτους μέλους το οποίο έχει κοινοποιήσει την 

πρόθεσή του να καταγγείλει την ένταξή της στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση212." 

Επομένως, η διάταξη ενός ξεχωριστού άρθρου της Συνθήκης για την ίδρυση της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης  δεν μπορεί να καθορίσει την ερμηνεία ολόκληρης 

της συνθήκης, αν αυτό αντιβαίνει στο γενικό πνεύμα της Συνθήκης. Έτσι, το άρθρο 

118 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, δείχνει ότι 

το ζήτημα της αρχής της «συναίνεσης μείον την ψήφο του κράτους μέλους» αφορά  τη 

διαδικασία της διευθέτησης των οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν σχετικά  

με τη συμμετοχή του κράτους μέλους στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης213.  

 

 

 

3.ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΝΩΣΗ. 

3.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. 

3.1.1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ  ΤΗΣ  ΡΩΣΙΑΣ  ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ. 

Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράφηκε το 1994214. Η Συμφωνία αφορά την κατηγορία των 

διεθνών συμφωνιών της Ένωσης που συνάπτονται από κοινού με την Κοινότητα και 

των κρατών μελών. Η Συμφωνία  περιλαμβάνει ένα προοίμιο, 112 άρθρα , δέκα 

εφαρμογές, δύο πρωτόκολλα ,μια σειρά από κοινές και μονομερείς δηλώσεις  και την 

αλληλογραφία. 
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Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας έχει υπογραφεί από την ΕΕ με δέκα 

πρώην δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης (όλες οι χώρες της ΚΑΚ εκτός από το 

Τατζικιστάν ), το περιεχόμενο και το κείμενο των συμφωνιών αυτών είναι σχεδόν ίδια 

,έτσι ώστε η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μπορεί να ονομαστεί ως ένα 

είδος «συμφωνίας πρότυπο». Ωστόσο το γεγονός αυτό δεν μειώνει τη σημασία ότι 

υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της ΕΕ για την ανάπτυξη των διμερών 

σχέσεων και για τη σταθερότητα στην περιοχή της Ευρώπης και προκειμένου να 

δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τη διαδικασία της οικονομικής ολοκλήρωσης  

της Ρωσίας με τους λαούς της Ευρώπης. 

Υποστηρίζεται ότι η Συμφωνία του 1994 προβλέπει τη συνεργασία των μερών σε ευρύ 

φάσμα θεμάτων, κυρίως στον τομέα της οικονομίας , αλλά όχι μόνο. Υπογραμμίζεται 

ότι η προτεραιότητα στη συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της ΕΕ αναμφίβολα είχε 

δοθεί στη δημιουργία στενών οικονομικών σχέσεων μεταξύ τους και  μιας ζώνης 

ελεύθερου εμπορίου. Στο άρθρο 1 αναφέρεται ότι τα δύο μέρη παρέχουν κατάλληλο 

πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο μεταξύ Ρωσίας και της ΕΕ, την προώθηση της 

αειφόρου ανάπτυξης , την ενίσχυση των πολιτικών   και οικονομικών ελευθεριών, τη 

στήριξη των προσπαθειών της Ρωσίας για την εδραίωση της δημοκρατίας , 

προκειμένου να αποτελέσει τη βάση για την κοινωνική και πολιτιστική συνεργασία, 

καθώς και την προώθηση των δραστηριοτήτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος215. Η 

Συμφωνία καθορίζει της γενικές αρχές της συνεργασίας  μεταξύ της Ρωσίας και της ΕΕ 

όπως : 

•  Σεβασμός στις δημοκρατικές αρχές και στα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την 

έννοια της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι του 1975 και του Χάρτη του Παρισιού 

για μια νέα Ευρώπη του 1990 

• Κοινές προσπάθειες των μερών να δημιουργήσουν μεταξύ τους τη ζώνη 

ελεύθερων συναλλαγών , σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Συμφωνίας Εταιρικής 

Σχέσης και Συνεργασίας 

• Οικοδόμηση εμπορικών σχέσεων με βάση της Αρχής της Γενικής Συμφωνίας 

Δασμών και Εμπορίου , λαμβάνοντας υπόψη, σύμφωνα με το Άρθρο 4,  την 

μελλοντική προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ 

• Τη σταδιακή χορήγηση του καθεστώτος του πλέον ευνοούμενου κράτους στις 

εμπορικές σχέσεις, σύμφωνα με το Άρθρο 5216.  

Οι σημαντικές διατάξεις της Συμφωνίας καταχωρούνται στο τμήμα « Εμπόριο 

αγαθών», το οποίο ορίζει βασικές αρχές εμπορίου μεταξύ  Ρωσίας και της ΕΕ. Οι 

διατάξεις του τμήματος εφαρμόζονται στο εμπόριο σε όλα τα είδη αγαθών, εκτός 

από τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα προϊόντα του άνθρακα και χάλυβα  

(Άρθρα 20-22 της Συμφωνίας) , το νομικό καθεστώς του εμπορίου που πρέπει να 
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καθορίζεται με χωριστές συμφωνίες. Στο αμοιβαίο εμπόριο αγαθών , τα μέρη 

παρέχουν αμοιβαία το γενικό καθεστώς του πλέον ευνοούμενου κράτους. Ο όρος 

«περισσότερο ευνοούμενο κράτος» , καθώς και ο όρος «ζώνη ελεύθερου εμπορίου» 

χρησιμοποιούνται στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας με τις έννοιες 

που περιγράφονται στο Άρθρο 1 και στο Άρθρο XXIV της Γενικής Συμφωνίας 

Δασμών και Εμπορίου αντίστοιχα217. 

Στη Συμφωνία υποστηρίζεται ότι τα εισαγόμενα εμπορεύματα δεν πρέπει να 

υπόκεινται σε άμεση ή έμμεση φορολογία που εισάγει δυσμενή διάκριση και , 

επιπλέον, τους παρέχεται καθεστώς όχι λιγότερο ευνοϊκό από το καθεστώς  που 

ισχύει για παρόμοια προϊόντα εγχώριας προέλευσης. Τα μέρη εισήγαγαν μεταξύ 

τους την αρχή της ελεύθερης διαμετακόμισης στις εμπορικές σχέσεις. 

Εξασφαλίζεται ελεύθερη διαμετακόμιση των εμπορευμάτων τα οποία προέρχονται 

από άλλο τελωνειακό έδαφος. Επίσης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει 

απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τα τέλη για τα προσωρινά 

εισαγόμενα εμπορεύματα με βάση την αρχή του πλέον ευνοούμενου κράτους και 

σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις για την εθνική νομοθεσία. Σύμφωνα με το 

γενικό κανόνα που θεσπίστηκε στη Συμφωνία , τα εμπορεύματα της Ρωσικής 

προέλευσης εισάγονται στην Κοινότητα χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς , καθώς 

και τα εμπορεύματα της Κοινότητας που εισάγονται στη Ρωσία(Άρθρο 15). 

Η Συμφωνία Εταιρικής σχέσης και Συνεργασίας δίνει επίσης μεγάλη σημασία στις 

διατάξεις που αφορούν την κυκλοφορία προσώπων και υπηρεσιών.  Όπως είχε 

αναφερθεί παραπάνω, η Συμφωνία είχε υπογραφεί τον Ιούνιο του 1994218, αλλά 

τέθηκε σε ισχύ το Δεκέμβριο του 1997, καθώς αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αξιολογούσαν αρνητικά τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούσε ο ρωσικός στρατός κατά τη διάρκεια του πρώτου Τσετσενικού 

πολέμου , λόγω του οποίου αναβλήθηκε η διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας. 

Τον Απρίλιο του 2004 η Ρωσική Ομοσπονδία συμφώνησε να παρατείνει την 

εφαρμογή της συμφωνίας , εφαρμόζοντας την και στα δέκα νέα μέλη της ΕΕ: στην 

Ουγγαρία, στη Κύπρο, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Εσθονία, στη Μάλτα, 

στην Πολωνία, στη Σλοβακία, , στη Σλοβενία, στην Τσεχία. Από το 2007η 

συμφωνία επεκτάθηκε επίσης στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Η διάρκεια ισχύος 

της Συμφωνίας υπολογίστηκε για 10 χρόνια , δηλαδή έως το 2007219. Στο κείμενο 

της συμφωνίας  υποστηρίζεται  ότι η λειτουργία της θα επεκταθεί αυτόματα, εκτός 

εάν δεν επισημαίνεται κάτι διαφορετικό. Οι αναλυτές , σχολιάζοντας το κείμενο 

της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας και των στόχων που έχουν τεθεί  

στη Συμφωνία , αναφέρουν ότι η συμφωνία δημιουργεί όχι μόνο τη βάση για τις 

                                                           
217 www.eulaw.edu.ru  – Kafedra integracionnogo i evropejskogo prava MGJUA- SOGLASHENIE O 
PARTNERSTVE I SOTRUDNICHESTVE MEZHDU ROSSIEJ I ES , 1994 g. -  Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και 
Συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της ΕΕ του 1994. Τα σχόλια του καθηγητή  Kalinichenko. P.A 
218 www.eulaw.edu.ru  – Kafedra integracionnogo i evropejskogo prava MGJUA- SOGLASHENIE O 
PARTNERSTVE I SOTRUDNICHESTVE MEZHDU ROSSIEJ I ES , 1994 g. -  Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και 
Συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της ΕΕ του 1994. Τα σχόλια του καθηγητή  Kalinichenko. P.A 
219 www.politex.info  ( ιστοσελίδα στα ρωσικά) το άρθρο του  Jy. Saat ”ES-Russija: nastojashchee I 
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διμερείς σχέσεις , αλλά αναδεικνύει μια σειρά από ζητήματα που πρέπει να λυθούν. 

Κατά τη γνώμη του συγγραφέα Jy. Saat το κύριο πρόβλημα της συμφωνίας  

έγκειται στο   κείμενο όπου δεν διευκρινίζεται αρκετά ο διαχωρισμός των θεμάτων, 

τα οποία βρίσκονται εντός των αρμοδιοτήτων της ΕΕ, πράγμα που σημαίνει, 

επίσης, ότι η εφαρμογή των αρμοδιοτήτων βρίσκονται και στη διάθεση των 

μεμονωμένων κρατών μελών.  Το γεγονός αυτό υποχρεώνει τη Ρωσία να 

διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τα μεμονωμένα κράτη μέλη 

της ΕΕ, δεδομένου ότι για τη Ρωσία δεν είναι πάντα σαφές με ποιους πρέπει να 

συζητά οποιοδήποτε θέμα που θα προκύπτει. 

Υπογραμμίζεται ότι το κείμενο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας 

καλύπτει ευρύ φάσμα πολιτικών θεμάτων , ιδίως τον πολιτικό διάλογο, εμπόριο 

αγαθών , υπηρεσίες , επιχειρήσεις και επενδύσεις, επίσης η αναφορά γίνεται στον 

τομέα οικολογίας και του πολιτισμού. Τον Απρίλιο του 2004 , όταν επεκτάθηκε η 

συμφωνία για να συμπεριληφθούν νέα μέλη της ΕΕ, τα μέρη συμφώνησαν επίσης 

να καθιερώσουν μηχανισμούς για την επίλυση των διαφορών στις σχέσεις τους .Το 

κείμενο της συμφωνίας ορίζει επίσης το θεσμικό πλαίσιο για την πρακτική 

συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας. Αυτή η δομή δημιουργείται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να παρέχει τακτικές διαβουλεύσεις σε όλα τα επίπεδα.  

Τα κύρια θεσμικά όργανα τα οποία ασχολούνται με τις διμερείς σχέσεις Ρωσίας- 

ΕΕ και τις δραστηριότητες που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη αυτών 

των σχέσεων: 

• Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ρωσίας . Οι συναντήσεις κορυφής μεταξύ των αρχηγών 

κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και της Ρωσίας διεξάγονται δυο φορές το χρόνο. Οι σύνοδοι κορυφής καθορίζουν 

τη στρατηγική κατεύθυνση για την ανάπτυξη των σχέσεων. 

• Μόνιμο Συμβούλιο Σύμπραξης. Η συνεργασία στο πλαίσιο του Μόνιμου 

Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης είναι το πρότυπο φόρουμ για τη συζήτηση των 

υποθέσεων ΕΕ-Ρωσίας . Τα συμβαλλόμενα μέρη στο Συμβούλιο: οι Ρώσοι 

υπουργοί, η τρέχουσα προεδρία της ΕΕ, η μελλοντική προεδρία της ΕΕ και ο 

Ευρωπαίος Επίτροπος ( μαζί με τον εκπρόσωπο της γραμματείας του Συμβουλίου 

της ΕΕ, αποτελούν τη λεγόμενη «ευρωπαϊκή τρόϊκα)220. Το μόνιμο Συμβούλιο 

Εταιρικής Σχέσης  επιτρέπει τη συζήτηση όλων των θεμάτων που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα τόσο της ΕΕ, όσο και των κρατών μελών της ΕΕ. Οι συνεδριάσεις του 

Συμβουλίου μπορούν να διεξάγονται όσο πιο συχνά επιθυμεί οποιοδήποτε από τα 

μέρη. 

• Ο τρέχων πολιτικός διάλογος . Ο τρέχων πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται 

κατά τις συνεδριάσεις των υπουργών Εξωτερικών της Τρόϊκας , συναντήσεις των 

πολιτικών αρχηγών , συναντήσεις με τους Ρώσους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 

Τρόϊκας της Πολιτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ασφάλειας στις Βρυξέλλες 

, καθώς και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων σε ένα ευρύ φάσμα διεθνών ζητημάτων. 
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• Διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 2004 , τα μέρη συμφώνησαν να 

διεξάγουν τακτικές διαβουλεύσεις για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι 

διαβουλεύσεις   αυτές πραγματοποιούνται περίπου έξι μήνες.  

Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας παρασκευάστηκε στα μέσα της 

δεκαετίας του 1990, όταν οι σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας μόλις άρχισαν να αναπτύσσονται , αλλά σε κάποιο σημείο , σύμφωνα με 

τον Λαβρόβ, « περιορίστηκαν στα πεδία εφαρμογής της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης 

και Συνεργασίας» ( Λαβρόβ, 2005)221.Τότε , οι δύο πλευρές ξεκίνησαν να αναζητούν 

διεξόδους από αυτή την κατάσταση. 

Τον Μάιο του 2003 , η Αγία Πετρούπολη γιόρτασε την 300η επέτειό της. Στο πλαίσιο 

αυτής της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ρωσίας, η οποία 

αποδείχθηκε σημαντική για την ανάπτυξη των σχέσεων. Στη σύνοδο κορυφής , οι δύο 

πλευρές  συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τη δημιουργία τεσσάρων 

λεγόμενων κοινών χώρων βάσει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας : 

• Τον κοινό οικονομικό χώρο 

• Τον κοινό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 

• Τον κοινό χώρο Έρευνας , Παιδείας και Πολιτισμού 

• Τον κοινό χώρο της εξωτερικής ασφάλειας. 

Στη Σύνοδο Κορυφής της Μόσχας το 2005 , η ΕΕ και η Ρωσία ενέκριναν επίσης έναν 

«οδικό χάρτη», που δίνει έναν αρκετά σαφή ορισμό του περιεχομένου των τεσσάρων 

κοινών χώρων: 

• Ο κοινός Οικονομικός Χώρος , ο στόχος του οποίου είναι η δημιουργία μιας 

ανοικτής και ολοκληρωμένης αγοράς μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας 

• Ο κοινός Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης . Επισημαίνεται ότι 

υπάρχει ανάγκη στενότερης συνεργασίας στον τομέα αυτό προκειμένου να 

«έλθουν στην Ευρώπη χωρίς διαχωριστικές γραμμές» 

• Ο κοινός Χώρος Εξωτερικής Ασφάλειας . Η Ρωσία και η ΕΕ θα ενισχύσουν 

την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών , ιδίως όπως η 

τρομοκρατία και ο πολλαπλασιασμός των όπλων μαζικής καταστροφής . Ο 

πρωταρχικός στόχος είναι να προωθηθεί η σταθερότητα στις περιοχές που 

βρίσκονται στα σύνορα  με τη Ρωσία και την ΕΕ. 

• Ο κοινός Χώρος της Επιστήμης , της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού. Η ΕΕ 

και  η Ρωσία θα διερευνήσουν τη δυνατότητα υιοθεσίας ενός συστήματος 

συγκρίσιμων βαθμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Μόνιμο Συμβούλιο 

Σύμπραξης θα χρησιμεύσει ως φόρουμ διαλόγου για τα θέματα αυτά222. 

Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας , η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1997 

για περίοδο δέκα ετών , αναθεωρείται κάθε έτος από το 2007223. Η Συμφωνία έθεσε 

το πολιτικό υπόβαθρο για τακτικές  διαβουλεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, 
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με βάση τις αρχές του σεβασμού της δημοκρατίας και των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων , της πολιτικής και της οικονομικής ελευθερίας και της εξασφάλισης 

της παγκόσμιας ειρήνης.. Επιπλέον, η Συμφωνία συμπληρώνεται με τομεακές 

συμφωνίες που ρυθμίζουν πολλά πολιτικά ζητήματα , συμπεριλαμβανομένου του 

πολιτικού διαλόγου , του εμπορίου , της επιστήμης και τεχνολογίας, της 

εκπαίδευσης , της ενέργειας και του περιβάλλοντος, των μεταφορών και της 

πρόληψης παράνομων δραστηριοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέρος των 

διαλόγων και των διαβουλεύσεων έχει ανασταλεί μετά την προσάρτηση της 

Κριμαίας224. 

Ένας από τους βασικούς στόχους της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και 

Συνεργασίας παραμένει η ανάπτυξη του εμπορίου και προσέλκυση των 

επενδύσεων , καθώς και η οικοδόμηση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας 

και της ΕΕ. Ο σκοπός και των δύο μερών ήταν η υπογραφή μιας καινούργιας 

συμφωνίας , η οποία θα αποτελούσε νέα έκδοση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης 

και Συνεργασίας. Η καινούργια συμφωνία  θα βασιζόταν, επίσης,  στους κανόνες 

του ΠΟΕ και θα θεσμοθετούσε σταθερούς , προβλέψιμους και ισορροπημένους 

θεσμούς  για τις διμερείς εμπορικές και επενδυτικές  σχέσεις. Επισημαίνεται ότι οι 

διαπραγματεύσεις για το ζήτημα αυτό άρχισαν το 2008 , ωστόσο τερματίστηκαν 

το 2010 εξαιτίας  της έλλειψης προόδου στον τομέα εμπορικών και οικονομικών 

θεμάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ρωσία είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος  

εμπορικός εταίρος της ΕΕ ,   είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής σημαντικών 

ενεργειακών πόρων , όπως το πετρέλαιο , το φυσικό αέριο , το ουράνιο225.  Αυτή 

η αλληλεξάρτηση μεταξύ προσφοράς - ζήτησης , επενδύσεων – γνώσεων  οδήγησε 

σε κοινές δεσμεύσεις για τη διατήρηση καλών οικονομικών σχέσεων , με ιδιαίτερη 

έμφαση στη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα.  

Ωστόσο, η προσάρτηση της Κριμαίας και η αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας 

οδήγησαν στην αναθεώρηση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης και της αναστολής των διαπραγματεύσεων για μια νέα 

συμφωνία.  Το 2014 εισήχθησαν περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων φυσικών και 

νομικών προσώπων της Ρωσίας226. Στην πραγματικότητα , οι διμερείς όγκοι του 

εμπορίου μειώθηκαν το 2013 και το 2014 περαιτέρω λόγω οικονομικών 

δυσχερειών στη Ρωσία και των εμπορικών περιορισμών , που επιβλήθηκαν από τη 

Ρωσία στην εισαγωγή τροφίμων από τις χώρες της ΕΕ. Η ταχεία υποτίμηση του 

ρουβλίου , η πτώση των παγκόσμιων τιμών των βασικών εμπορευμάτων και η 

παρατεταμένη οικονομική επιβράδυνση προκάλεσαν περαιτέρω εξασθένιση των 

διμερών οικονομικών σχέσεων. Παρόλα αυτά η ΕΕ είναι ο κύριος εμπορικός και 

επενδυτικός εταίρος της Ρωσίας. Το 2015 οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών από 

την ΕΕ προς τη Ρωσία ανήλθαν σε 73,9 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εισαγωγές 
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σε 135,8 δισεκατομμύρια ευρώ227. Το 2015 το  έλλειμμα εμπορίου αγαθών και 

υπηρεσιών μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας ανήλθε σε 61,9 δισεκατομμύρια ευρώ228. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι την ίδια χρονιά υπήρξε μια μείωση κατά 37% στις 

συναλλαγές με την ΕΕ, επίσης συρρικνώθηκε και το μερίδιο των ρωσικών 

εξαγωγών στην ΕΕ από 10% σε 6%229. Πρέπει να τονισθεί ότι παρόλα αυτά η ΕΕ 

παραμένει ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στη Ρωσία . Ο συνολικός όγκος των 

άμεσων  ξένων επενδύσεων της ΕΕ στη Ρωσική οικονομία ανήλθε σε 170 

δισεκατομμύρια ευρώ ( στοιχεία του 2014)230. 

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας 

πετρελαίου , φυσικού αερίου  και  ουρανίου στην ΕΕ. Αλλά και η ΕΕ με τη σειρά 

είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της. Με βάση αυτή την αλληλεξάρτηση και 

το κοινό ενδιαφέρον στον ενεργειακό τομέα , η ΕΕ και η Ρωσία συμφώνησαν να 

αναπτύξουν μια στενή εταιρική σχέση για την ενέργεια , ξεκινώντας το διάλογο 

ΕΕ-Ρωσίας για την ενέργεια το 2000.  Πρέπει να σημειωθεί ότι από το 2014 , μαζί 

με πολλούς άλλους τομεακούς διαλόγους μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας , έχουν 

ανασταλεί οι συζητήσεις στο πλαίσιο της επίσημης μορφής του ενεργειακού 

διαλόγου για τα ενεργειακά. Ωστόσο , τακτικός διάλογος συνεχιζόταν κατά 

διαστήματα (για παράδειγμα  οι τριμερείς συνομιλίες για το φυσικό αέριο μεταξύ 

της Ρωσίας , Ουκρανίας και της ΕΕ, με στόχο τη διασφάλιση της αδιάλειπτης 

παροχής φυσικού αερίου προς την Ουκρανία και μέσω της Ουκρανίας ακόμη μετά 

το 2019)231. Ο στόχος του ενεργειακού διαλόγου που ξεκίνησε το 2000 ήταν η 

ανάπτυξη μακροπρόθεσμης εταιρικής σχέσης στον τομέα της ενέργειας μεταξύ της 

Ρωσίας και της ΕΕ. Ο διάλογος επικεντρωνόταν στα θέματα που αφορούσαν τον 

εφοδιασμό με πετρέλαιο και το φυσικό αέριο την ΕΕ, τη συνεργασία για την 

ολοκλήρωση των ηλεκτρικών δικτύων της ΕΕ και της Ρωσίας, το εμπόριο 

πυρηνικών υλικών και την αυξανόμενη ασφάλεια της χρήσης τους. Στο πλαίσιο 

του ενεργειακού διαλόγου των ΕΕ-Ρωσίας έχει προσδιοριστεί μια σειρά από 

συμπληρωματικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος , στις οποίες οι συγκεκριμένες 

δραστηριότητες θα πρέπει να αναληφθούν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 

Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν: 

• Την εξασφάλιση αξιόπιστου ενεργειακού εφοδιασμού βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα 

• Την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 

• Την παροχή μακροπρόθεσμων επενδύσεων 

• Το άνοιγμα των ενεργειακών αγορών 

                                                           
227 https://eeas.europa.eu –Evropejskij  Sojuz I Rossijskaja Federacija. Politocheskie otnoshenija. – Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσική Ομοσπονδία. Πολιτικές σχέσεις 
228 https://eeas.europa.eu –Evropejskij  Sojuz I Rossijskaja Federacija. Politocheskie otnoshenija. – Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσική Ομοσπονδία. Πολιτικές σχέσεις 
229 https://eeas.europa.eu –Evropejskij  Sojuz I Rossijskaja Federacija. Politocheskie otnoshenija. – Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσική Ομοσπονδία. Πολιτικές σχέσεις 
230 https://eeas.europa.eu –Evropejskij  Sojuz I Rossijskaja Federacija. Politocheskie otnoshenija. – Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσική Ομοσπονδία. Πολιτικές σχέσεις 
231 https://eeas.europa.eu –Evropejskij  Sojuz I Rossijskaja Federacija. Politocheskie otnoshenija. – Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσική Ομοσπονδία. Πολιτικές σχέσεις 

https://eeas.europa.eu/
https://eeas.europa.eu/
https://eeas.europa.eu/
https://eeas.europa.eu/
https://eeas.europa.eu/
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• Την ενίσχυση της τεχνολογικής βάσης του ενεργειακού τομέα της 

οικονομίας 

• Τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για την παραγωγή και την μεταφορά 

ενάργειας 

• Την εξασφάλιση της ασφάλειας για την παραγωγή και την μεταφορά της 

ενέργειας 

• Τη μείωση των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 

κρίσης στον τομέα ενέργειας.  

Υποστηρίζεται ότι οι χώρες της ΕΕ  αντιπροσωπεύουν το 42,6% του 

συνολικού εμπορικού κύκλου εργασιών της Ρωσίας232. Κατά την περίοδο του 

2004 έως το 2012 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε 2,5 φορές και έφτασε τα 338,5 

δισεκατομμύρια ευρώ. Από το 2013 οι δείκτες εμπορικής ανάπτυξης έχουν 

αρνητικές τιμές . Έτσι, το 2016 ο κύκλος εργασιών ήταν 191,1 δισεκατομμύρια 

ευρώ και ο αριθμός αυτός μειώθηκε κατά 9% σε σύγκριση με το 2015. Ωστόσο 

, από τις αρχές του 2017 ο κύκλος εργασιών του εμπορίου της Ρωσίας – ΕΕ 

άρχισε να ανακάμπτει με ταχείς ρυθμούς και   για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 

2017 ανήλθε σε 17,3 δισεκατομμύρια ευρώ , το ποσοστό αυτό είναι κατά 

24,8% μεγαλύτερο σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.233. 

Το 2017 εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση στην ΕΕ η προμήθεια από 

τη Ρωσία234των πρώτων υλών , κυρίως τα καύσιμα και τα ενεργειακά 

προϊόντα. 

Τον Αύγουστο του 2012 η Ρωσία εντάχθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Εμπορίου  και άρχισε να μειώνει τους συντελεστές εισαγωγικών δασμών από 

10% κατά μέσο όρο σε 7,8%235.Σε βασικούς τομεί, όπως η 

αυτοκινητοβιομηχανία , οι εισαγωγικοί δασμοί κατά την επταετή μεταβατική 

περίοδο αναμένεται να μειωθούν από 30% σε 15%236. Σύμφωνα με τους 

ειδικούς , η μείωση των εισαγωγικών δασμών επιτρέπει στις χώρες μέλη της 

ΕΕ να εξοικονομήσουν έως 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως237. 

 

   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 
ΙΑΝ-
ΣΕΠΤ. 

2017 
ΙΑΝ-
ΣΕΠΤ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΣΤΗΝ  ΕΕ 

162,1 201,3 215,1 207,0 182,4 136,4 118,7 85,3 108,3 

                                                           
232 https://russiaeu.ru/ru/torgovlya- Postojannoe predstavitel’stvo Rossijskoj Federacii pri 
Evrapejskom sojuze- torgovlja 
233  Βλέπε τον πίνακα 3.1. 
234 https://russiaeu.ru/ru/torgovlya- Postojannoe predstavitel’stvo Rossijskoj Federacii pri 
Evrapejskom sojuze- torgovlja 
235 https://russiaeu.ru/ru/torgovlya- Postojannoe predstavitel’stvo Rossijskoj Federacii pri 
Evrapejskom sojuze- torgovlja 
236 https://russiaeu.ru/ru/torgovlya- Postojannoe predstavitel’stvo Rossijskoj Federacii pri 
Evrapejskom sojuze- torgovlja 
 
237 https://russiaeu.ru/ru/torgovlya- Postojannoe predstavitel’stvo Rossijskoj Federacii pri 
Evrapejskom sojuze- torgovlja 

https://russiaeu.ru/ru/torgovlya-
https://russiaeu.ru/ru/torgovlya-
https://russiaeu.ru/ru/torgovlya-
https://russiaeu.ru/ru/torgovlya-
https://russiaeu.ru/ru/torgovlya-
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ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΕ 

86,3 108,6 123,4 119,5 103,2 73,7 72,4 52,7 64,0 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 75,8 92,7 91,7 87,5 79,2 62,7 46,3 32,6 44,3 

ΚΥΚΛΟΣ  
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

248,4 309,9 338,5 326,5 285,6 210,1 191,1 138,0 172,3 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1. ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

2010-2017, ΔΙΣ.ΕΥΡΩ238 

 

 

3.2.1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ  ΤΗΣ  ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ  ΜΕ 

ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ. 

Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας και της ΕΕ είχαν 

υπογραφεί τον Αύγουστο του 1992239.  

Τον Μάρτιο του 1995 στις Βρυξέλλες υπογράφηκε η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και 

Συνεργασίας μεταξύ της Λευκορωσίας και της ΕΕ240. Στη συνέχεια η ΕΕ για πολιτικούς 

λόγους είχε αναστέλλει την επικύρωση της συμφωνίας. Η ΕΕ  εισήγαγε μια σειρά από 

περιοριστικά μέτρα , συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης για τις επαφές στο 

υψηλότερο και στο ανώτερο επίπεδο με τις κυβερνητικές αρχές της Λευκορωσίας , 

«παγώνοντας» έτσι οποιαδήποτε συνεργασία  σε διαφορετικούς τομείς. Επίσης, 

περιορίστηκαν θεωρήσεις της βίζας των ανώτερων αξιωματούχων της Λευκορωσίας. 

Κατά το έτος 2008 έως το έτος 2010 μεταξύ της Λευκορωσίας και της ΕΕ είχε διεξαχθεί 

ενεργός διάλογος για την εξομάλυνση των σχέσεων. Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ είχε  

αναλάβει να εφαρμόζει  εν μέρει τους περιορισμούς που είχε επιβάλλει προηγουμένως.  

Το Δεκέμβριο του 2009 στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας είχε ανοίξει η 

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .Ενώ το 2009 η 

Λευκορωσία έγινε κράτος μέλος  με πλήρη δικαιώματα της «Ανατολικής Εταιρικής 

Σχέσης»241, η οποία σχηματίστηκε υπό την πρωτοβουλία της ΕΕ242. Ωστόσο , το 2011 

η ΕΕ ανανέωσε και επέκτεινε τις κυρώσεις λόγω των πολιτικοποιημένων προεδρικών 

εκλογών, οι οποίες είχαν διεξαχθεί το 2010. Είχαν τεθεί περιορισμοί στις συναλλαγές 

σε μια σειρά επιχειρήσεων της Λευκορωσίας και την απαγόρευση εισαγωγών στη 

Λευκορωσία ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών για τους ειδικούς σκοπούς. Στο τέλος 

του 2012 πραγματοποιήθηκαν επαφές στο υψηλό επίπεδο μεταξύ των επίσημων 

εκπροσώπων της Λευκορωσίας , ευρωπαϊκών δομών και χωρών –μελών. Κατά τα έτη 

από το  2013 έως το 2015, η ΕΕ μείωσε τη λίστα κυρώσεων προς φυσικά πρόσωπα και 

τις εταιρίες της Λευκορωσίας. 

                                                           
238 Τα στοιχεία στον πίνακα 3.1 είναι σύμφωνα με τα δεδομένα της EUROSTAT 
239 www.mfa.gov.by- Evropejskij sojuz-Ministerstvo inostrannih del Respubliki Belarus’  
240 www.mfa.gov.by- Evropejskij sojuz-Ministerstvo inostrannih del Respubliki Belarus’  
241 https://el.m.wikipedia.org- Ανατολική Εταιρική Σχέση. 
Η Ανατολική Εταιρική Σχέση είναι μια συμφωνία σύνδεσης που η Ευρωπαϊκή  Ένωση έχει συνάψει με 
την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, τη Μολδαβία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία . Η 
διάσκεψη κορυφής έγινε στις 7 Μαΐου του 2009 στην Πράγα   
242 www.mfa.gov.by- Evropejskij sojuz-Ministerstvo inostrannih del Respubliki Belarus’ 

http://www.mfa.gov.by-/
http://www.mfa.gov.by-/
https://el.m.wikipedia.org-/
http://www.mfa.gov.by-/
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Το 2016 στις σχέσεις της Λευκορωσίας και της ΕΕ σημειώθηκαν σημαντικές θετικές 

εξελίξεις . Η ΕΕ ακύρωσε όλες τις κυρώσεις εναντίον των εταιριών της Λευκορωσίας. 

Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις με την ΕΕ σχετικά με την προσχώρηση της 

Λευκορωσίας στον ΠΟΕ. Ιδρύθηκε η συντονιστική ομάδα Λευκορωσίας – ΕΕ, ένα νέο 

πλαίσιο  δομημένου ολοκληρωμένου διαλόγου σε όλο το φάσμα της διμερούς 

αλληλεπίδρασης μεταξύ της Λευκορωσίας και της ΕΕ243.  

Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις τακτικά λαμβάνουν οι εκπρόσωποι των αρμόδιων 

οργάνων της κρατικής διοίκησης της Λευκορωσίας , της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

της  Υπηρεσίας των Εξωτερικών Δράσεων της ΕΕ244.  

Η Λευκορωσία και η ΕΕ διαπραγματεύονται από κοινού για τις «προτεραιότητες της 

εταιρικής σχέσης» για το χρονικό διάστημα των  2017-2020 σε τέσσερεις θεματικές 

κατευθύνσεις : 

• Στον τομέα αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης 

• Στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης και ευκαιριών της αγοράς 

• Στον τομέα των μεταφορών , ενέργειας και οικονομίας  

• Στον τομέα των δημοσίων σχέσεων 

Το Σεπτέμβριο του 2016 με την υποστήριξη της ΕΕ εγκρίθηκε η νέα Στρατηγική της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για τη Λευκορωσία για τα έτη 

από το 2016 έως το 2019  , η οποία λειτουργεί και συνεργάζεται με το δημόσιο τομέα  

της Λευκορωσίας. Η ΕΕ είχε εγκρίνει τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής τράπεζας 

Επενδύσεων στις  9 Αυγούστου του 2017 στη Λευκορωσία. Στη χώρα ετοιμάζεται να 

τεθεί σε εφαρμογή μια σειρά μεγάλων έργων υποδομής με τη χρηματοδότηση της 

ΕΤΕΠ και της ΕΤΑΑ. Από το 2016 αυξήθηκε δύο φορές (έως 27 εκατομμύρια ευρώ) 

ο ετήσιος προϋπολογισμός για τεχνική βοήθεια της ΕΕ για τη Λευκορωσία245. Με τα 

κεφάλαια της ΕΕ εξοπλίζονται και εκσυγχρονίζονται τα σύνορα και οι τελωνειακές 

υποδομές της Λευκορωσίας. 

Το 2016 η Λευκορωσία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποίησαν από κοινού στη Βιέννη 

το  Επενδυτικό Φόρουμ για τη Λευκορωσία , ενώ στις 27.10 του 2017  το παρόμοιο 

φόρουμ πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο . Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι 

διαπραγματεύσεις με την ΕΕ για τη σύναψη συμφωνιών για την απλοποίηση της 

διαδικασίας για τις θεωρήσεις της βίζας. Τον Οκτώβριο του 2016 η Λευκορωσία 

υπέγραψε τη Συνθήκη για την κινητικότητα με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Επίσης , έχει 

συμφωνηθεί κατάλογος για την  υλοποίηση κοινών έργων στο πλαίσιο της Συνθήκης 

Εταιρικής σχέσης για την κινητικότητα. 

Στο πλαίσιο της «Ανατολικής εταιρικής σχέσης» , οι εκπρόσωποι της Λευκορωσίας 

συμβάλλουν στη λειτουργία τεσσάρων θεματικών  πλατφόρμων: 

• Δημοκρατία, αποτελεσματική διαχείριση του κράτους και σταθερότητα 

                                                           
243 www.mfa.gov.by- Evropejskij sojuz-Ministerstvo inostrannih del Respubliki Belarus’ 
Η πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 6-7 Απριλίου του 2016 στις Βρυξέλλες, η δεύτερη στις 
16-17 Νοεμβρίου του 2016  στο Μίνσκ, η Τρίτη στις 3-4 Απριλίου του 2017 στο Μίνσκ , η τέταρτη στις 
19-20 Δεκεμβρίου του 2017 στις Βρυξέλλες 
244 www.mfa.gov.by- Evropejskij sojuz-Ministerstvo inostrannih del Respubliki Belarus’  
245 www.mfa.gov.by- Evropejskij sojuz-Ministerstvo inostrannih del Respubliki Belarus’  
 

http://www.mfa.gov.by-/
http://www.mfa.gov.by-/
http://www.mfa.gov.by-/
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• Οικονομική ασφάλεια και σύγκλιση με βιομηχανική πολιτική της ΕΕ. 

• Ενεργειακή ασφάλεια 

• Δημόσιες σχέσεις 

Η Λευκορωσία κατέχει γραμμή για την ενίσχυση της εφαρμογής της δραστηριότητας 

αυτής της διακυβέρνησης προς όφελος  των χωρών εταίρων . Από κοινού με άλλες 

χώρες η λευκορωσική πλευρά υλοποιεί συγκεκριμένα έργα που αποσκοπούν την 

ανάπτυξη δικτύων ενέργειας και μεταφορών , η ενίσχυση της περιφερειακής 

ενεργειακής ασφάλειας , αντιμετωπίζοντας τις περιβαλλοντικές απειλές . Επίσης, τα 

έργα αυτά συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας της προστασίας των 

συνόρων και του εμπορικού λογισμικού μεταξύ των χωρών εταίρων και της ΕΕ. 

Με την πρωτοβουλία της Λευκορωσίας δημιουργήθηκε το Επιχειρηματικό Φόρουμ 

(2011) και σχηματίστηκε η ομάδα εργασίας της διακυβέρνησης των ψηφιακών αγορών 

(2015) ως πλατφόρμες για διάλογο και συνεργασία  μεταξύ των επιχειρηματικών 

κύκλων και οικονομικών δομών των χωρών εταίρων και της ΕΕ246.   

Η Λευκορωσία συμμετέχει σε προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας της ΕΕ 

«Πολωνία- Λευκορωσία- Ουκρανία» και «Λετονία – Λιθουανία – Λευκορωσία». Από 

το 2007 έως το 2013 η Λευκορωσία , ακολουθώντας αυτά τα προγράμματα , υλοποίησε 

έργα με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο αυτών 

των προγραμμάτων σε ό,τι αφορά την περίοδο από το 2014 έως το 2020  η Λευκορωσία 

έχει δυνατότητα να συμμετάσχει σε διαγωνισμό για να διεκδικήσει περίπου 280 

εκατομμύρια ευρώ247. 

 

3.2.2. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ-ΕΕ; 

Η Λευκορωσία είναι ο δεύτερος εμπορικός και οικονομικός εταίρος της ΕΕ, ωστόσο οι 

σχέσεις τους είναι αμφιλεγόμενες. Ο συγγραφέας Denis Mel’yantsov στο άρθρο του 

επισημαίνει ότι από την μία πλευρά στις σχέσεις τους  παρατηρείται μια σταθερή 

αύξηση του κύκλου εργασιών και ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός επαφών. Από 

την άλλη , όμως, εντοπίζεται πλήρης έλλειψη νομικής βάσης και καθυστέρηση των 

διαπραγματεύσεων για αρκετές σημαντικές συμφωνίες248. Σύμφωνα με το συγγραφέα 

οι σχέσεις μεταξύ του Μινσκ και των Βρυξελλών έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα 

τελευταία πέντε χρόνια και «στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο βαθιές»249.  

 Τονίζεται ότι οι αρχές της Λευκορωσίας σίγουρα ενδιαφέρονται να βελτιώσουν 

τις σχέσεις με την ΕΕ και τη Δύση , ώστε να πραγματοποιήσουν κάποιες παραχωρήσεις 

στις Βρυξέλλες προκειμένου να προωθήσουν αυτή τη διαδικασία. Για παράδειγμα, ήδη 

από το 2015 , απελευθερώθηκαν οι πολιτικοί κρατούμενοι από χώρους κράτησης. Το 

Μινσκ εισήγαγε μονομερώς ένα καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση της  

θεώρησης της βίζας πέντε ημερών για τους πολίτες της ΕΕ. Ωστόσο, οι αρχές της 

                                                           
246 www.mfa.gov.by- Evropejskij sojuz-Ministerstvo inostrannih del Respubliki Belarus’  
247 www.mfa.gov.by- Evropejskij sojuz-Ministerstvo inostrannih del Respubliki Belarus’  
248 www.zautra.by – “Chetire vazhnih temi v problematichnih otnoshenijah Belarusi- ES” το άρθρο του 
Denis Mel’yantsov . Δημοσιεύθηκε στις 7.04.2018 
249 www.zautra.by – “Chetire vazhnih temi v problematichnih otnoshenijah Belarusi- ES” το άρθρο του 
Denis Mel’yantsov . Δημοσιεύθηκε στις 7.04.2018 

http://www.mfa.gov.by-/
http://www.mfa.gov.by-/
http://www.zautra.by/
http://www.zautra.by/
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Λευκορωσίας  δεν είναι έτοιμες να  συμμορφωθούν στις συστάσεις της ΕΕ 

εφαρμόζοντας τις μεταρρυθμίσεις. Κατά την άποψη του συγγραφέα , το γεγονός αυτό 

θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την εσωτερική κατάσταση της χώρας. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της παραμένει προσηλωμένη στη λεγόμενη 

κρίσιμη αλληλεπίδραση με τη Λευκορωσία . Οι παράμετροι αυτής της πολιτικής δεν 

είναι καθορισμένες, αλλά η «κρίσιμη δέσμευση» αναφέρεται στη σταδιακή εμβάθυνση 

της συνεργασίας της ΕΕ με τις λευκορωσικές κυβερνητικές υπηρεσίες . Υποστηρίζεται 

ότι η Λευκορωσία θα μπορούσε να είναι σε θέση να μιλά με την Ευρώπη από τη θέση 

ισχύος , καθώς η ΕΕ χάνει την επιρροή της στην περιοχή , λόγω των εσωτερικών 

προβλημάτων και αλλαγών στη γεωπολιτική κατάσταση της στην περιοχή τα τελευταία 

χρόνια. Επίσης, επισημαίνεται ότι η Λευκορωσία δεν είναι πλήρες μέλος της ΕΕ , κατά 

συνέπεια δεν έχει πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά μέσα250. 

 

 

3.3.1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ  ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ  ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ. 

Στις 2 Φεβρουαρίου του 1993 έχουν καθιερωθεί οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της 

Δημοκρατίας του Καζαχστάν και της ΕΕ. 

Το Δεκέμβριο του 1993 έγινε πραγματικότητα η εκπροσώπηση της Δημοκρατίας του 

Καζαχστάν στην ΕΕ στις Βρυξέλλες, ενώ το Νοέμβριο του 1994 η αντιπροσωπεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Δημοκρατία του Καζαχστάν στο Αλματί. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους κύριους πολιτικούς και οικονομικούς 

εταίρους του Καζαχστάν. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας για την Ενισχυμένη Εταιρική Σχέση και 

Συνεργασία μεταξύ του Καζαχστάν και της ΕΕ, η οποία υπογράφηκε στις 21  

Δεκεμβρίου 2015  προβλέπεται μια νέα αρχιτεκτονική των δομών συνεργασίας251  : 

- Συμβούλιο Συνεργασίας. 

- Επιτροπή Συνεργασίας "με τη συνήθη διαμόρφωση". 

- Επιτροπή Συνεργασίας "στην εμπορική διαμόρφωση". 

Σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων υπάρχουν τρεις υποεπιτροπές: 

- Η Υποεπιτροπή Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας, η οποία φιλοξενεί επίσης 

το Διάλογο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

- Υποεπιτροπή για την ενέργεια, τις μεταφορές, το περιβάλλον και την αλλαγή του 

κλίματος. 

- Υποεπιτροπή τελωνειακών υποθέσεων. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της διμερούς κοινοβουλευτικής συνεργασίας, υπάρχει: 

- Επιτροπή κοινοβουλευτικής συνεργασίας. 

Σε περιφερειακό επίπεδο, τα μέρη εξακολουθούν να αλληλεπιδρούν στο πλαίσιο 

της στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία (οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για 

την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της στρατηγικής ). Έχει καθιερωθεί ετήσιος 

διάλογος μεταξύ του Καζαχστάν και της ΕΕ σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών . 

                                                           
250 www.zautra.by – “Chetire vazhnih temi v problematichnih otnoshenijah Belarusi- ES” το άρθρο του 
Denis Mel’yantsov . Δημοσιεύθηκε στις 7.04.2018 
251 http://www.mfa.gov.kz/ru/brussels/content-view/kazakhstan-eu - Posol’stvo Respubliki Kazahstan 
v  Korolevstve Belgija. Kazahstan- Evropejskij Sojuz Δημοσιεύθηκε στις 20.03 του 2017.   

http://www.zautra.by/
http://www.mfa.gov.kz/ru/brussels/content-view/kazakhstan-eu
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Διεξήχθησαν δέκα συνεδριάσεις των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ και της 

Δημοκρατίας του Καζαχστάν : στην Αστάνα ( 2007 ), στο  Ashgabat (2008 ), στο 

Dushanbe (2009 ),  στις Βρυξέλλες (2010 ),στην  Τασκένδη (2011. ), στο Bishkek 

(2012 ), στις Βρυξέλλες (2013 ), στην Αστάνα ( 2015 ), στις  Βρυξέλλες ( 2016 ), στο 

Σαμαρκάντ ( 2017 ). Η επόμενη συνάντηση προγραμματίζεται στις Βρυξέλλες το 2018. 

Το Καζαχστάν υποστήριξε επίσης τη νέα πρωτοβουλία της ΕΕ για τη διοργάνωση 

διαλόγου υψηλού επιπέδου ΕΕ-Κεντρικής Ασίας για θέματα ασφάλειας. Η πρώτη 

συνάντηση πραγματοποιήθηκε το 2013 στις Βρυξέλλες, η δεύτερη - το 2015 στο 

Dushanbe, η τρίτη - το 2016 στις Βρυξέλλες, η 4η - το 2017 στο Bishkek.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκαν  οκτώ  επισκέψεις του Προέδρου της 

Δημοκρατίας του Καζαχστάν στις Βρυξέλλες ( το Φεβρουάριο του 1993, τον Ιούνιο 

του 2000 ,το  Νοέμβριο του  2002,το  Δεκέμβριο του 2006,τον Απρίλιο και Οκτώβριο 

του 2010, τον Οκτώβριο του 2014, το Μάρτιος του 2016 ) κατά τη διάρκεια των οποίων 

διεξήχθησαν διαπραγματεύσεις με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας του Καζαχστάν με την ηγεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγονται επίσης στις τοποθεσίες διαφόρων διεθνών 

φόρουμ252.  

Πρέπει να αναφερθεί ότι τον Οκτώβριο του 2010 ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο με τον Πρόεδρο του Καζαχστάν συναντήθηκαν 

στις Βρυξέλλες. Στη διάρκεια της συνάντησης υπογράφηκαν έγγραφα για την 

ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας για την 

ενίσχυση της εταιρικής σχέσης και συνεργασίας του Καζαχστάν και της ΕΕ και την 

ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Καζαχστάν και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σχετικά με την προσχώρηση του Καζαχστάν στον ΠΟΕ253 . 

 

3.3.2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ. 
Υποστηρίζεται ότι η νομική βάση των σχέσεων μεταξύ του Καζαχστάν και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας 

( ΣΕΣΣ ) μεταξύ της Δημοκρατίας του Καζαχστάν και της ΕΕ, η οποία υπογράφηκε 

στις 23 Ιανουαρίου του 1995 στις Βρυξέλλες  από τον Πρόεδρο του Καζαχστάν τον 

Nursultan Nazarbayev και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης A. 

Juppe254 . Η Συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιουλίου του 1999255.  

Δεδομένου ότι τόσο το Καζαχστάν όσο και η ΕΕ, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας 

Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας, πραγματοποίησαν σημαντικές πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Επισημαίνεται ότι τα δύο μέρη  αποφάσισαν τη  

σύναψη νέας βασικής συμφωνίας για να αντικατοπτριστούν αυτές οι αλλαγές. 

                                                           
252Οι συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας του Καζαχστάν με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, οι οποίες έχουν διεξαχθεί στις τοποθεσίες διαφόρων διεθνών φόρουμ :  στις  20 Νοεμβρίου 

του 2010  στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα, στις 19 Απριλίου του 2011 

στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Κίεβο και στις 24 Ιανουαρίου του 

2014  στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός  με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, στις 4  Σεπτεμβρίου του 2016 στα πλαίσια  της συνόδου κορυφής 

«G 20" είχε συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Yunker)  
253 http://www.mfa.gov.kz/ru/brussels/content-view/kazakhstan-eu - Posol’stvo Respubliki Kazahstan 
v  Korolevstve Belgija. Kazahstan- Evropejskij Sojuz Δημοσιεύθηκε στις 20.03 του 2017.  
254 http://www.mfa.gov.kz/ru/brussels/content-view/kazakhstan-eu - Posol’stvo Respubliki Kazahstan 
v  Korolevstve Belgija. Kazahstan- Evropejskij Sojuz.  Δημοσιεύθηκε στις 20.03 του 2017 
255 http://www.mfa.gov.kz/ru/brussels/content-view/kazakhstan-eu - Posol’stvo Respubliki Kazahstan 
v  Korolevstve Belgija. Kazahstan- Evropejskij Sojuz. Δημοσιεύθηκε στις 20.03 του 2017  

http://www.mfa.gov.kz/ru/brussels/content-view/kazakhstan-eu
http://www.mfa.gov.kz/ru/brussels/content-view/kazakhstan-eu
http://www.mfa.gov.kz/ru/brussels/content-view/kazakhstan-eu
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Πρέπει να αναφερθεί ότι από τον Ιούνιο του 2011 έως τον Οκτώβριο του 2014, 

διεξήχθησαν διαπραγματεύσεις για τη νέα Συμφωνία για Ενισχυμένη Εταιρική Σχέση 

και Συνεργασία μεταξύ του Καζαχστάν και της ΕΕ256 . Στις 21 Δεκεμβρίου του 2015, 

η Συμφωνία υπογράφηκε στην Αστάνα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ύπατου 

Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας F. 

Mohgerini στην Αστάνα257. 

Η συμφωνία καλύπτει 29 σφαίρες αλληλεπίδρασης, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων 

διεθνούς, περιφερειακής ασφάλειας, εμπορίου, επενδύσεων, ανάπτυξης υποδομών, 

καθώς και καινοτομιών, πολιτισμού, αθλητισμού και τουρισμού. Στις 25 Μαρτίου 

2016, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας του Καζαχστάν υπέγραψε το νόμο περί 

επικύρωσης της Συμφωνίας για Ενισχυμένη Εταιρική Σχέση και Συνεργασία258. Την 

1η Μαΐου 2016 άρχισε προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της Συμφωνίας για 

Ενισχυμένη Εταιρική Σχέση και Συνεργασία, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να τεθεί πλήρως σε ισχύ η συμφωνία, είναι αναγκαία η 

επικύρωση της συμφωνίας από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Επί του παρόντος, η συμφωνία επικυρώθηκε από τις  23 χώρες-μέλη της ΕΕ 259.Τον 

Νοέμβριο του 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τα προκαταρκτικά και η 

Συμφωνία  υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στις 12 Δεκεμβρίου του 2017, 

κατά τη σύνοδο ολομέλειας στο Στρασβούργο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε με 

τη συντριπτική πλειοψηφία των ψήφων για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας μεταξύ 

της  ΕΕ και του Καζαχστάν260. 

 

3.3.3. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ. 
Οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις της Δημοκρατίας του Καζαχστάν με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Η ΕΕ είναι ο κύριος εταίρος του 

εμπορίου και των επενδύσεων της Δημοκρατίας του Καζαχστάν. Εν προκειμένω, 

αποτελεί περίπου το ήμισυ του εξωτερικού εμπορικού κύκλου του Καζαχστάν και 

προσελκύει ξένα κεφάλαια στην οικονομία της δημοκρατίας μας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Εσόδων του Υπουργείο Οικονομικών του 

Καζαχστάν, ο εξωτερικός κύκλος εργασιών του Καζαχστάν  με τα κράτη μέλη της ΕΕ 

από τον Ιανουάριο έως το Δεκέμβριο του 2017 ανήλθε σε 30 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές ανήλθαν στο ποσό των 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, 

                                                           
256 http://www.mfa.gov.kz/ru/brussels/content-view/kazakhstan-eu - Posol’stvo Respubliki Kazahstan 
v  Korolevstve Belgija. Kazahstan- Evropejskij Sojuz  Δημοσιεύθηκε στις 20.03 του 2017.  
257 http://www.mfa.gov.kz/ru/brussels/content-view/kazakhstan-eu - Posol’stvo Respubliki Kazahstan 
v  Korolevstve Belgija. Kazahstan- Evropejskij Sojuz    Δημοσιεύθηκε στις 20.03 του 2017. 
258 http://www.mfa.gov.kz/ru/brussels/content-view/kazakhstan-eu - Posol’stvo Respubliki Kazahstan 
v  Korolevstve Belgija. Kazahstan- Evropejskij Sojuz    Δημοσιεύθηκε στις 20.03 του 2017.  
259 Η Λετονία επικύρωσε τη Συμφωνία για Ενισχυμένη Εταιρική Σχέση και Συνεργασία στις  7 Ιουλίου του 2016, 

η Σλοβακία στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016, η Λιθουανία στις 8, Νοεμβρίου του 2016,η Τσεχία  στις 14 Νοεμβρίου 

του 2016,η Βουλγαρία στις 6 Ιανουαρίου του 2017 , η Πολωνία στις 27 Ιανουαρίου του 2017, η Ουγγαρία στις 13 

Φεβρουαρίου του 2017,η Δανία στις 16 Φεβρουαρίου του 2017, η Αυστρία στις 25 Απριλίου του 2017,η Φινλανδία 

στις 28 Απριλίου του 2017, η Σουηδία στις 18 Μαΐου του 2017, η Σλοβενία στις 13 Ιουνίου του 2017, η Πορτογαλία 

στις 14 Ιουνίου του 2017, η  Γερμανία τις 23 Ιουνίου του 2017,η Ισπανία στις 30 Ιουνίου του 2017, η Ρουμανία στις 

3 Ιουλίου του 2017,το Βέλγιο στις 10 Νοεμβρίου του 2017,η Ελλάδα στις 28 Νοεμβρίου του 2017, η Εσθονία στις 

14 Δεκεμβρίου του 2017,το Λουξεμβούργο στις 19 Μαρτίου του 2018 ,η Μάλτα στις 20 Μαρτίου του 2018, η 

Κροατία στις 18 Απριλίου του 2018, η Γαλλία στις 17 Μαΐου του 2018 . 

260 http://www.mfa.gov.kz/ru/brussels/content-view/kazakhstan-eu - Posol’stvo Respubliki Kazahstan 
v  Korolevstve Belgija. Kazahstan- Evropejskij Sojuz. Δημοσιεύθηκε στις 20.03 του 2017 

http://www.mfa.gov.kz/ru/brussels/content-view/kazakhstan-eu
http://www.mfa.gov.kz/ru/brussels/content-view/kazakhstan-eu
http://www.mfa.gov.kz/ru/brussels/content-view/kazakhstan-eu
http://www.mfa.gov.kz/ru/brussels/content-view/kazakhstan-eu
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ενώ οι εισαγωγές ανέρχονταν στο ποσό 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια261. Αυτό 

αντιστοιχεί στο 49,8% του συνολικού εμπορίου του Καζαχστάν262. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας της Δημοκρατίας του 

Καζαχστάν  για τους εννέα μήνες του 2017 η ακαθάριστη εισροή άμεσων ξένων 

επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έφθασε τα 7,4 δισεκατομμύρια. δολάρια σε 

σύνολο 15,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων όλων των επενδύσεων στη χώρα. Οι 

κυριότερες επενδυτικές χώρες είναι οι Κάτω Χώρες με 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια , 

το Βέλγιο με  960,6 εκατομμύρια δολάρια , η Γαλλία με 595,3 εκατομμύρια δολάρια , 

η Μεγάλη Βρετανία με 418,8 εκατομμύρια δολάρια , η Γερμανία με 280,8 

εκατομμύρια δολάρια και το Λουξεμβούργο με 276,8 εκατομμύρια δολάρια . 

Κατά την περίοδο από το 2005 έως το Σεπτέμβριο του 2015, η εισροή άμεσων 

επενδύσεων από τις χώρες της ΕΕ στην οικονομία του Καζακστάν ανήλθε σε 107,4 

δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα της Δημοκρατίας του 

Καζακστάν, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, η ακαθάριστη εισροή άμεσων ξένων 

επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έφθασε τα 4,9 δισεκατομμύρια δολάρια από 

το συνολικό ποσό των 9,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων όλων των επενδύσεων. Οι 

κυριότερες χώρες που επένδυσαν στο Καζαχστάν  είναι οι Κάτω Χώρες, η Γαλλία, η 

Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία263. 

 

3.3.4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΖΑΣ. 
   Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των αμοιβαίων ταξιδιών των πολιτών του 

Καζακστάν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των 

σχέσεων μεταξύ Αστάνα και ευρωπαϊκών χωρών, το Καζαχστάν εφαρμόζει 

την απλούστευση του καθεστώτος θεωρήσεων της βίζας μεταξύ της ΕΕ και της 

Δημοκρατίας του Καζαχστάν. 

Υπογραμμίζεται ότι το Καζαχστάν με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 

κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τη χρήση του μηχανισμού «PartnershipInstrument» 

της ΕΕ για την προσέλκυση ευρωπαϊκής εμπειρογνωμοσύνης για να εργαστούν για την 

προσαρμογή της νομοθεσίας του  Καζακστάν στον τομέα της μετανάστευσης και των 

θεωρήσεων  της βίζας υλοποιώντας  τις απαιτήσεις της ΕΕ264. Υποστηρίζεται ότι η 

εργασία η οποία θα υλοποιείται στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό να 

διευκολύνει την έγκριση από τα κράτη  μέλη της ΕΕ και των θεσμικών οργάνων του 

Συμβουλίου για τη  θετική απόφαση της ΕΕ προκειμένου να ξεκινήσουν οι 

διαπραγματεύσεις για την απλούστευση του καθεστώτος των θεωρήσεων μεταξύ του 

Καζακστάν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης265. 

            

 

                                                           
261 http://www.mfa.gov.kz/ru/brussels/content-view/kazakhstan-eu - Posol’stvo Respubliki Kazahstan 
v  Korolevstve Belgija. Kazahstan- Evropejskij Sojuz. Δημοσιεύθηκε στις 20.03 του 2017 
262 http://www.mfa.gov.kz/ru/brussels/content-view/kazakhstan-eu - Posol’stvo Respubliki Kazahstan 
v  Korolevstve Belgija. Kazahstan- Evropejskij Sojuz. Δημοσιεύθηκε στις 20.03 του 2017 
263 http://www.mfa.gov.kz/ru/brussels/content-view/kazakhstan-eu - Posol’stvo Respubliki Kazahstan 
v  Korolevstve Belgija. Kazahstan- Evropejskij Sojuz.  Δημοσιεύθηκε στις 20.03 του 2017 
264 http://www.mfa.gov.kz/ru/brussels/content-view/kazakhstan-eu - Posol’stvo Respubliki Kazahstan 
v  Korolevstve Belgija. Kazahstan- Evropejskij Sojuz. Δημοσιεύθηκε στις 20.03 του 2017 
265 http://www.mfa.gov.kz/ru/brussels/content-view/kazakhstan-eu - Posol’stvo Respubliki Kazahstan 
v  Korolevstve Belgija. Kazahstan- Evropejskij Sojuz. Δημοσιεύθηκε στις 20.03 του 2017 
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                  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Το κύριο ερώτημα το οποίο τίθεται προς διερεύνηση στην παρούσα εργασία δεν είναι 

παρά το εξής: «Μπορεί να πραγματοποιηθεί ή εφαρμοστεί η ιδέα της σύναψης μιας 

συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης; 

Ωστόσο,  αξίζει να αναφερθεί ότι σε αυτό το στάδιο, ακόμη και η διατύπωση ενός 

τέτοιου είδους ζητήματος είναι μάλλον πρόωρη266.  Επισημαίνεται ότι οι σχέσεις 

μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, η οικονομία της οποίας αντιπροσωπεύει τη συντριπτική 

πλειοψηφία της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης , βρίσκονται σε βαθειά κρίση. Η 

οικονομική συνεργασία εμποδίζεται από αμοιβαίες κυρώσεις. Η κατάσταση που 

επικρατεί σήμερα θυμίζει την κατάσταση που δημιουργήθηκε λίγο μετά τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο με το σχηματισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και 

Χάλυβα.  

Όπως υπογραμμίζουν στην αναφορά τους οι συγγραφείς267: «Το νέο γεννιέται συχνά 

σε δύσκολους καιρούς». Στο μακρινό το 1945  ήταν αδύνατον να φανταστεί κανείς ότι 

σε μόλις δέκα χρόνια η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα θα άρχιζε να 

αποκτά απτή μορφή. Σημειώνεται ότι για να προκύψει συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και 

της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης , πρέπει να ληφθούν υπόψη ο όγκος των 

                                                           
266 International Institute for Applied Systems Analysis  .  Doklad N038, 2016. 
“ Evrasijskij Bank Razvitija Cevtr integracionnih  issledovanij. Evropejskij Sojuz  I Evrasijskij 
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προβλημάτων, η δομή των σχέσεων και ο βαθμός της διασύνδεσης της ΕΕ, της Ρωσίας 

και άλλων χωρών. Η Συμφωνία, είναι βέβαιο,  ότι μπορεί να καλύψει πολλά και 

διάφορα θέματα από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών έως την ελεύθερη κυκλοφορία 

κεφαλαίων, όπως επίσης η εφαρμογή του καθεστώτος απαλλαγής της θεώρησης της 

βίζας, η ανάπτυξη διασυνοριακών και διαμετακομιστικών υποδομών κτλ.  

Παρατηρείται ότι οι αμοιβαίες παραχωρήσεις και υποχωρήσεις στα πλαίσια μιας 

τέτοιας συμφωνίας θα μπορούσαν να συνδεθούν με επίπεδο σπουδαιότητας 

διαφορετικών θεματικών περιοχών από τα εμπλεκόμενα μέρη. Η σύναψη μιας πιθανής 

συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης απαιτεί την 

υλοποίηση αμοιβαίων βημάτων μέσω της συνεργασίας. Ωστόσο, η ιδέα μιας τέτοιας 

διαπεριφερειακής συμφωνίας και η πιθανή συνεργασία που θα προκύψει, είναι 

εξαιρετικά ενδεχόμενο ότι θα συνοδεύονται  με ειδικά προβλήματα και δυσκολίες.  

Αξίζει να αναφερθούν οι κύριες παράμετροι που αυτή η συμφωνία μπορεί να 

περιλαμβάνει. Καταρχήν, επ’ουδενί δεν πρέπει να είναι ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη 

η Ρωσία, αλλά η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, η οποία διαθέτει τις απαραίτητες 

υπερεθνικές εξουσίες.  Η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση θα πρέπει να συμμετάσχει 

στις διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων υπουργών  οικονομικών 

και υπουργών εξωτερικών και των εκπρόσωπων αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίοι θα 

στοχεύουν στην  πρόοδο της συμφωνίας, που θα αναμένεται να συνάψουν.  

 Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται ότι θα διεξαχθούν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής  Το παραπάνω γεγονός θα 

είναι μια σημαντική λεπτομέρεια στις διαδικασίες σύναψης μιας πιθανής συμφωνίας, 

η οποία θα είναι νέα και ασυνήθιστη, τόσο για τους συμμετέχοντες της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης, όσο και για τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης ενδέχεται να 

ενδιαφέρονται περισσότερο για την ομαδική συμφωνία με την ΕΕ, η οποία θα καλύπτει 

ένα σημαντικό αλλά και ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων παρά για την τυπική Ζώνη 

Ελεύθερων Συναλλαγών. Ο λόγος είναι απλός: μια «συνηθισμένη» ζώνη ελεύθερου 

εμπορίου δεν είναι επωφελής για τη Ρωσία, ούτε για το Καζαχστάν, οι οποίες εξάγουν 

κυρίως πρώτες ύλες. Ακριβώς εξαιτίας αυτών των δομών του εμπορίου μεταξύ τους, 

οι τελευταίες δεν ενδιαφέρονται για το καθεστώς  ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ υπό 

τη στενή έννοια268.  Επίσης, τα προφανή ζητήματα στον τομέα εμπορικών 

παραχωρήσεων θα πρέπει να αντισταθμιστούν με εξαγορές σε άλλους τομείς, 

προκειμένου η ιδέα για τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης Ευρασιατική Οικονομικής Ένωσης να γίνει πραγματικά βιώσιμη 

και ωφέλιμη για όλους τους εμπλεκόμενους. 

Επιπρόσθετα, υπάρχουν πολλές και διαφορετικές επιλογές για μια συμφωνία μεταξύ 

της ΕΕ και της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων 

αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Το πρότυπο για  μια τέτοια συμφωνία, θα μπορούσε να 

υποστηρίξει κανείς βάσιμα, ότι μπορεί να αποτελέσει η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και 

του Καναδά, η οποία συνάφθηκε το 2013269. 
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Πρέπει να σημειωθεί, επιπλέον, ότι δεν μπορούν να διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις 

μεταξύ της ΕΕ και της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης , αν όλα τα κράτη της δεν 

προσχωρήσουν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου . Η Ρωσική Ομοσπονδία θα 

πρέπει να στηρίξει τη Λευκορωσία κατά τη διάρκεια των συνομιλιών για την 

προσχώρηση της στον ΠΟΕ. Με τη σειρά της, η ΕΕ πρέπει να επιταχύνει αυτή τη 

διαδικασία. Θεωρείται αναμφίβολο ότι μια σειρά από ζητήματα270 θα πρέπει να 

επιλυθεί στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης, ακολουθώντας τη γραμμή ΕΕ- Ευρασιατική 

Οικονομική Ένωση. Ποια είναι αυτά τα σημαντικά ζητήματα που απαιτούν την 

επεξήγηση, ωστόσο ταυτόχρονα είναι και πολύπλοκα; 

• Το εμπόριο αγαθών (ακύρωση εισαγωγικών δασμών με εξαίρεση από το γενικό 

κανόνα) 

• Η εξάλειψη / βελτίωση μη δασμολογικών φραγμών 

• Η ρύθμιση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου 

• Το εμπόριο υπηρεσιών 

• Τα θέματα λειτουργίας της αγοράς εργασίας  

• Η απελευθέρωση της πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές αγορές 

• Η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων 

• Η τεχνική ρύθμιση 

• Η ρύθμιση της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

• Η ανάπτυξη των διεθνών υποδομών μεταφορών (οδικές και σιδηροδρομικές 

μεταφορές) 

• Η δημιουργία ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της ΕΕ και της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

• Η περιβαλλοντική ατζέντα (για διάφορα διασυνοριακά ζητήματα και standards) 

• Η ρύθμιση της περιορισμένης αμοιβαίας πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις 

• Οι κανόνες ανταγωνισμού 

• Οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών 

Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένα  ζητήματα που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ 

και της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. Τα ζητήματα μπορούν να λυθούν σε 

διμερές ή πολυμερές επίπεδο. Όμως, και τα εξής ζητήματα πρέπει να αφορούν στις 

αρμοδιότητες της ΕΕ και της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης : 

• Η αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων και επαγγελματικών πιστοποιητικών 

• Η καθιέρωση του καθεστώτος απαλλαγής της θεώρησης της βίζας, 

συμπεριλαμβανομένου συνόλου συμφωνιών επανεισδοχής. 

• Το ειδικό καθεστώς της περιοχής του Καλινινγκράντ (επενδύσεις ή εμπορικές 

συναλλαγές) 

• Το καθεστώς της συνεργασίας των παραμεθόριων περιοχών 

• Η μαζική ανταλλαγή στον τομέα της εκπαίδευσης ( προγράμματα Erasmus, 

Mundus κτλ.) 
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• Η εφαρμογή του τρίτου ενεργειακού πακέτου της ΕΕ σε έργα των εξαγωγών 

του φυσικού αερίου της Ρωσίας. 

Τα έργα αυτά πρέπει να υλοποιούνται με μακροπρόθεσμες προοπτικές. 

 Η συμφωνία για την εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας και ολοκλήρωσης 

μεταξύ της ΕΕ και της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης μπορεί, μολαταύτα, να γίνει 

πραγματικότητα . Υποστηρίζεται ότι μια τέτοια συμφωνία μπορεί να υπογραφεί 

περίπου στα μέσα της δεκαετίας του έτους 2020. Με το πέρασμα των επόμενων χρονών 

ο στόχος των εμπειρογνωμόνων και πολιτικών θα είναι η επίτευξη μιας τέτοιας 

συμφωνίας271.  

                         ΩΣ ΠΡΟΣ  ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

Κατά τη διάρθρωση μιας ενδεχόμενης συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης απαιτείται η μελέτη ειδικών θεμάτων. Για παράδειγμα , οι 

εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης και ο 

αντίκτυπος τους στις χώρες μεταξύ αυτών των δύο ενώσεων (όπως η Ουκρανία και η 

Σερβία), όπως  επίσης το ζήτημα του δυνητικού αντίκτυπου των εμπορικών συμφωνιών 

στα εμπλεκόμενα μέρη. Σύμφωνα με τους ειδικούς , οι οποίοι παρουσίασαν τα 

αποτελέσματα σε περίπτωση υποθετικής συμφωνίας σχετικά με τη δημιουργία Ζώνης 

Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Ευρασιατικής  Οικονομικής Ένωσης,η 

αύξηση του ρωσικού ΑΕΠ θα κυμαινόταν από 0,8% βραχυπρόθεσμα και έως 2,0% 

μακροπρόθεσμα . Επισημαίνεται ότι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 

σε ό,τι αφορά στο ΑΕΠ του Καζαχστάν θα είναι 0,6% και 1,2% αντίστοιχα. Σε 

αντίθεση με τις οικονομίες της Ρωσίας και του Καζαχστάν, ο αντίκτυπος της 

συμφωνίας  για την οικονομία της Λευκορωσίας θα οδηγήσει σε μείωση του ΑΕΠ 

βραχυπρόθεσμα κατά 0,6% και μακροπρόθεσμα αυτός ο δείκτης θα φτάσει στα επίπεδα 

πριν το σχηματισμό της Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών272. Συνεπώς, η εμβάθυνση της 

συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ  και της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης θα γίνει 

εποικοδομητική μόνο αφού εξασφαλιστεί επαρκή ολοκλήρωση στο εσωτερικό της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης.  

 Η σύναψη μιας υποθετικής συμφωνίας και η δημιουργία μιας Ζώνης Ελεύθερων 

Συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης οπωσδήποτε 

θα ωφελήσει το Καζαχστάν, τη Ρωσία και την ΕΕ.  Ωστόσο απαιτείται περισσότερη 

ποσοτική ανάλυση των δυνητικών οικονομικών επιπτώσεων σε εύρος και σε βάθος. 

Επίσης, είναι απαραίτητο να συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος δεδομένων, τόσο ποσοτικά, 

όσο και ποιοτικά δεδομένα. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να αποκτηθούν μόνο μέσω 

εκτεταμένης έρευνας της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

Εξίσου σημαντικό ζήτημα αποτελεί αυτό των επιπτώσεων των οικονομικών κρίσεων 

στη δυνατότητα περιφερειακής ολοκλήρωσης. Υποστηρίζεται ότι οι κρίσεις συχνά 
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προκαλούν ραγδαία αύξηση του προστατευτισμού (protectionism)273.  Κάτω από 

δεδομένες συνθήκες  η πίεση στους πολιτικούς από τις ομάδες πίεσης αυξάνεται,  με 

την επιδίωξη να λύσουν τα οικονομικά τους προβλήματα σε βάρος των γειτονικών 

χωρών, εφαρμόζοντας  την πολιτική καταστροφής του γείτονα274. Μέσα στο ίδιο κλίμα, 

υπογραμμίζεται η μείωση του επιπέδου της υποστήριξης της περιφερειακής 

ολοκλήρωσης από την πλευρά του πληθυσμού. 

Ωστόσο, οι πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι σε περιόδους κρίσης είναι δυνατή η 

ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης275. Υποστηρίζεται ότι αυτό το παράδοξο 

προκαλείται από τους ακόλουθους παράγοντες : 

• Η κρίση μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση τα όρια και τις ικανότητες του 

κράτους 

• Η κρίση μπορεί να αυξήσει την ανάγκη για διατήρηση των υφιστάμενων 

οικονομικών σχέσεων,οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για το μέλλον 

της χώρας. 

• Η υπογραφή συμφωνιών οικονομικής ολοκλήρωσης σε περιόδους κρίσης 

μπορεί να στείλει μηνύματα στον πληθυσμό276. 

Η ιδέα της δημιουργίας σταθερών ενεργειακών και εμπορικών συνασπισμών 

γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Τον 21ο αιώνα η γενική δυναμική 

της ανάπτυξης του παγκόσμιου συστήματος τονώνει η δημιουργία και η εφαρμογή των 

σύνθετων μοντέλων εμπορικής ολοκλήρωσης με τους εμπορικούς συνασπισμούς να 

έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

• Η ταχύτητα διάδοσης πληροφοριών η οποία διεγείρει τη διαδικασία αλλαγών. 

• Η διαστρωμάτωση παραγωγικών διαδικασιών και παραγωγικών αλυσίδων για 

τη δημιουργία κόστους οδηγεί σε επιτάχυνση αλλαγών στο εθνικό ΑΕΠ. 

• Η αστάθεια της παγκόσμιας ενεργειακής πολιτικής δημιουργεί την ανάγκη για 

τη διαμόρφωση ενός ευέλικτου χαρτοφυλακίου εμπορικών συμφωνιών. 
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• Τα πρόσφατα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι δομές εξουσίας εντός χώρας 

μπορούν να μεταβάλλονται γρήγορα και ότι νέοι πολιτικοί μπορούν να έχουν 

διαφορετικές προτεραιότητες277. 

       

 

         ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 
Στο πλαίσιο των ενδεχομένων διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι αφορά τους 

τεχνικούς κανόνες και τα πρότυπα για την παραγωγή,τα υγειονομικά και 

φυτοϋγειονομικά  πρότυπα παραγωγής, καθώς και τα γεωργικά προϊόντα στην ΕΕ, 

στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση και στις γειτονικές χώρες. Είναι απαραίτητο να 

επιτευχθεί η συμβατότητα τους και να αναλυθεί το κόστος τους. Επίσης, είναι 

σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα προβλήματα εναρμόνισης των διάφορων εθνικών 

και περιφερειακών προτύπων μεταξύ τους και με άλλα διεθνή πρότυπα , καθώς και η 

διαπίστωση και η αξιολόγηση της καταλληλότητας. 

Για τη διευκόλυνση της ανάλυσης οι μη δασμολογικοί φραγμοί χωρίζονται σε δυο 

ομάδες:  

Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει φυσικούς, προστατευτικούς μη δασμολογικούς 

φραγμούς, οι οποίοι υποθετικά μπορούν να εναρμονιστούν σε κάποιο βαθμό. Στην 

κατηγορία αυτή μπορούν να συμπεριληφθούν τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά 

μέτρα, τα τεχνικά εμπόδια, η άρνηση στην αυτόματη ανανέωση της άδειας και η 

εισαγωγή των ποσοστώσεων, η απαγόρευση και τα μέτρα στον ποσοτικό έλεγχο, τα 

οποία  διαφέρουν από τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα και τα τεχνικά 

εμπόδια. 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει όλα τα άλλα εμπόδια συμπεριλαμβανομένων και 

των ελεγχόμενων τιμών, των οικονομικών μέτρων, τα οποία επηρεάζουν τον 

ανταγωνισμό, όπως είναι η εισαγωγή των περιορισμών στην εμπορική δραστηριότητα 

και η συμμετοχή στις δημόσιες εκθέσεις για επιδοτήσεις κτλ278. Αυτά τα μη 

παραγωγικά κόστη παρότι μπορούν να εξαλείφονται πλήρως θεωρητικά, ωστόσο στην 

πράξη, οι περιορισμοί αυτοί είναι πολύ δύσκολο να εξαλείφθούν. Υποστηρίζεται ότι 

οι οικονομικές συνέπειες της αποδυνάμωσης των μη δασμολογικών φραγμών μπορούν 

να είναι πολύ σημαντικές.  

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης χρειάζεται να αναπτυχθεί ειδική ανάλυση στα συστήματα 

προτύπων. Αναφέρεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές δύο πτυχές : 
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• Σε ποιο βαθμό τα πρότυπα της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης θα 

βασίζονται στα διεθνή πρότυπα  

• Σε ποιο βαθμό θα είναι  συμβατά με τα πρότυπα της ΕΕ. 

Πρέπει να αναφερθεί και ένα άλλο σημαντικό σημείο το οποίο πρόκειται να 

εξετασθεί: από τη μια πλευρά το  πόσο οι σχετικές διατάξεις  των συμφωνιών της ΕΕ 

για την εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων στη Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών θα 

επηρεάσουν την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία και από την άλλη πλευρά 

πόσο θα επηρεαστούν οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ αυτών των χωρών και των κρατών 

μελών της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. 

Πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και της ΕΕ 

αναπτύσσονται δυο τριμερείς διαδικασίες. Η μια διαδικασία αφορά τα ζητήματα τα 

οποία προκύπτουν στις εμπορικές σχέσεις και αφορούν την Ρωσία σχετικά με την 

εφαρμογή της Συμφωνίας για την εμβάθυνση της Ζώνης Ελεύθερων  Συναλλαγών 

μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας. Η  δεύτερη διαδικασία συσχετίζεται με τη 

διαμετακόμιση του φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ουκρανία και στην ΕΕ. 

Και αν  πάλι υποθέσουμε ότι στο μέλλον οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας θα 

λειτουργούν με εποικοδομητικό τρόπο και θα υπάρξει μια ευκαιρία να ακυρωθούν οι 

αμοιβαίες κυρώσεις και να γίνει η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ της Ουκρανίας 

και Ρωσίας279, πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαία η μελέτη 

των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προοπτικών για την εφαρμογή 

εποικοδομητικών πρωτοβουλιών όλων των συμβαλλομένων μερών. 

Προφανώς, θα πρέπει να γίνει η έναρξη ενός επίσημου διαλόγου μεταξύ των δύο 

Επιτροπών για να σχηματίσουν μια σειρά από θέματα , τα οποία μπορούν να 

αποτελούν αντικείμενο αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Υποστηρίζεται ότι ένας τέτοιος 

διάλογος μπορεί να βασιστεί στις ήδη υπάρχουσες ή στις προγραμματισμένες 

δραστηριότητες της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις  

 Ένα άλλο ζήτημα αφορά το πότε θα είναι δυνατή η μετάβαση σε ένα νέο υψηλότερο 

επίπεδο, στο οποίο θα προβλέπεται η υπογραφή νομικά δεσμευτικών εγγράφων. Η 

αναθεώρηση της πολιτικής καλής γειτονίας της ΕΕ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

ως πρόσχημα για την έναρξη του διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης.  

Στο επόμενο στάδιο είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν τα βασικά προβλήματα  σε 

ο,τι αφορά  τα κοινά συμφέροντα, στα κυριότερα κρίσιμα ζητήματα που θα 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στα πλαίσια του έργου. Ένα από αυτά τα ζητήματα 

είναι η προετοιμασία της συμφωνίας για τις ελεύθερες συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και 

της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. Συνεπώς θα δημιουργηθούν προβλήματα 

νομικού, πολιτικού  και οικονομικού  περιεχομένου.  

Από την άποψη του Διεθνούς Δικαίου το κυριότερο πρόβλημα συσχετίζεται με το ότι 

τα κράτη μέλη του ΠΟΕ συνάπτουν συμφωνίες για τις ελεύθερες συναλλαγές  μόνο 

με τα κράτη μέλη του ΠΟΕ. Υπογραμμίζεται , επιπλέον, ότι η Ρωσία , η Αρμενία , το 

Καζαχστάν και το Κιργιστάν ήδη είναι μέλη του ΠΟΕ, ενώ η Λευκορωσία παραμένει 
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η μόνη χώρα της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης  εκτός του ΠΟΕ280. Το 

πρόβλημα της τήρησης των θεμελιωδών συμφερόντων στη διαδικασία προετοιμασίας 

της πιθανής συμφωνίας για τη Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης αποτελεί στην πραγματικότητα αντικείμενο 

ανάλυσης από καιρό281 με αποτέλεσμα να  έχουν διατυπωθεί αρκετά σαφή 

συμπεράσματα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την ΕΕ η σύναψη της Συμφωνίας για τη Ζώνη Ελεύθερων 

Συναλλαγών με την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση είναι επωφελής, διότι η 

συμφωνία θα επιτρέπει στην ΕΕ να λάβει προνομιακή πρόσβαση σε σημαντική αγορά 

εξαγωγών. Ωστόσο, για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση  τα πράγματα δεν είναι 

τόσο ξεκάθαρα.  Οι εκπρόσωποι της Ρωσίας συχνά δείχνουν την ασυμμετρία των 

εμπορικών ροών και την παρουσία ορισμένων στρεβλώσεων υπέρ της ΕΕ: οι ρωσικές 

εξαγωγές στην ΕΕ αποτελούνται κυρίως από πρώτες ύλες , οι οποίες έχουν 

μηδενικούς ή χαμηλούς  δασμούς282. Από την άλλη πλευρά, η εξωτερική 

απελευθέρωση της Ρωσίας θα προωθήσει την οικονομική αναδιάρθρωση και το 

συγχρονισμό, ενώ χωρίς  αυτούς τους παράγοντες η Ρωσία δεν μπορεί να 

αποκαταστήσει την ανταγωνιστικότητα και να συνεχίσει την οικονομική ανάπτυξη.  

Όσον αφορά τον τομέα ενέργειας, οι πρόσφατες εξελίξεις υποδεικνύουν σαφή 

πολυδιάσπαρτη διαφοροποίηση τόσο από την πλευρά της ΕΕ, όσο και από την πλευρά 

της Ρωσίας. Επισημαίνεται η απομάκρυνση από την απλή λογική της οικονομικής 

γεωγραφίας.  Τα γεγονότα φαίνεται να έχουν έναν μη αναστρέψιμο χαρακτήρα, ο 

οποίος οφείλεται σε κάποιο βαθμό σε γεωπολιτικές εκτιμήσεις. Υποστηρίζεται ότι η 

ΕΕ περιβάλλεται από την εναλλακτική λύση για τις πήγες προμήθειας  φυσικού 

αερίου και η Ρωσία προτίθεται να χρησιμοποιήσει το τεράστιο δυναμικό της  στην 

κινέζικη αγορά. Ταυτόχρονα, όμως, ενδέχεται να υπάρχουν διάφοροι   βαθμοί της 

διαφοροποίησης.  

Μακροπρόθεσμα ίσως, θα είναι εφικτό από πολιτική άποψη , η αποδυνάμωση των 

σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας, ως μονοπωλιακού προμηθευτή της ενέργειας, και της 

ΕΕ, ως μονοπωλιακού αγοραστή . Αυτό, ωστόσο, δεν αποκλείει τη σύναψη μιας 

επωφελούς συμφωνίας μεταξύ της Ρωσίας και της ΕΕ για καλύτερες συνθήκες 
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προμήθειας φυσικού αερίου283.  Αξίζει να αναφερθεί ότι ίσως για να ολοκληρωθούν 

αυτές οι διαδικασίες , οι οποίες συνδέονται στενά με τον ανταγωνισμό και έχουν 

προφανή γεωπολιτικό χρώμα, θα χρειαστεί να αναπτυχθούν νέοι τρόποι οργάνωσης 

της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας  της ενέργειας284. 

Τέλος, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα σημαντικά θέματα που μπορούν να 

συνδυαστούν με τη «Μεγάλη Ευρασία», δηλαδή θέματα τα οποία επηρεάζουν όχι 

μόνο την ΕΕ και το Ενιαίο Σύστημα Ενέργειας , αλλά και τις μελλοντικές τους σχέσεις 

με σημαντικούς παράγοντες στην Ασία, κυρίως την Κίνα,η οποία συνορεύει άμεσα 

με την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση285.Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι όλα τα 

προβλήματα που σχετίζονται με την τριμερή σχέση της ΕΕ, της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης και της Κίνας (ενδεχομένως με τη συμμετοχή άλλων χωρών της 

Ασίας)δημιουργούν περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις, κυρίως λόγω της 

συμπερίληψης στην εξίσωση του κινεζικού παράγοντα, ο οποίος αλλάζει δραματικά 

την οικονομική ισορροπία των δυνάμεων στην Ευρασία286. 

                                                           
283 International Institute for Applied Systems Analysis  .  Doklad N038, 2016. 
“ Evrasijskij Bank Razvitija Cevtr integracionnih  issledovanij. Evropejskij Sojuz  I Evrasijskij 
Ekonomicheskij Sojuz: dolgosrochnij dialog I perspektivi soglashenija” 
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PEREBOEV (CII EABR 
284 International Institute for Applied Systems Analysis  .  Doklad N038, 2016. 
“ Evrasijskij Bank Razvitija Cevtr integracionnih  issledovanij. Evropejskij Sojuz  I Evrasijskij 
Ekonomicheskij Sojuz: dolgosrochnij dialog I perspektivi soglashenija” 
CENTR INEGRACIONNIH ISSLEDOVANIJ, SANKT-PETRBURG, 2016.     www.iiasa.ac.at 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: PAVEL KABAT(IIASA), EVGENIJ VINOKUROV(CII EABR), ELENA ROVENSKAJA (IISA),  
MICKAEL  EMERSON(CEPS,IIASA), PITER BALASH(IIASA), ANASTASIA  STEPANOVA(IIASA), VLADIMIR 
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