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Σχετικά με το Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

 

 
Σκοπός του Eργαστηρίου Τουρκικών και Ευραστιατικών Μελετών 

(Ε.Τ.Ε.Μ.) είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο 

φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης 

της επιστημονικής γνώσης, καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές 

και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 

όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. 

 Το αντικείμενο του Ε.Τ.Ε.Μ. είναι η καλλιέργεια και 

εμβάθυνση στις Τουρκικές και Ευρασιατικές Μελέτες με έμφαση 

στην μελέτη των χωρών της περιοχής από τη σκοπιά της Διεθνούς 

Πολιτικής (Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική), των Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Θεσμών και της Διεθνούς Οικονομίας, γενικότερα, 

και σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής 

ασφάλειας, οικονομίας, πολιτισμού, καθώς και υψηλής 

στρατηγικής ειδικότερα.  

 Το Ε.Τ.Ε.Μ. διαθέτει ομάδες έρευνας, οι οποίες απαρτίζονται 

από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, προκειμένου 

να πετύχει την συστηματική καταγραφή, μελέτη και ανάλυση των 

τρεχουσών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων 

στην Τουρκία και τον ευρασιατικό χώρο. Οι εργασίες των ομάδων 

επιδιώκουν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της 

τουρκικής και ευρασιατικής πραγματικότητας και την ανάπτυξη 

των ερευνών γύρω από τα παραπάνω θέματα. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων τα μέλη της Ομάδας 

παρακολουθούν την επικαιρότητα, την καταγράφουν, την 

συζητούν και την αναλύουν βάσει επιστημονικών μεθόδων και 

εργαλείων έρευνας που παρέχονται από τις πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Καρπός αυτών των 

εργασιών είναι μια σειρά από εκδοτικές προσπάθειες γύρω από 

επίκαιρα θέματα της Τουρκίας και της Ευρασίας. 
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ύνοδος Κορυφής της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης: νέες συμφωνίες και αντικρουόμενα συμφέροντα. 

Νόννα Αφουξενίδου 

τις 26 Δεκεμβρίου 2016, έλαβε χώρα η ύνοδος Κορυφής του 

Ανωτάτου υμβουλίου της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

(Ε.Ο.Ε.) στην Αγία Πετρούπολη1. Ο σκοπός της υνόδου ήταν, 

αφενός, να γίνει ο απολογισμός των πεπραγμένων κατά την τελευταία 

διετία, και αφετέρου, να τεθούν κατευθυντήριες γραμμές για την 

οικονομική ανάπτυξη στα πλαίσια της E.Ο.Ε.2. τη ύνοδο συμμετείχαν ο 

Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Πρόεδρος του 

Καζακστάν, Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ, ο Πρόεδρος του Κιργιστάν, 

Αλμαζμπέκ Αταμπάγιεφ, και ο Πρόεδρος της Αρμενίας, ερζ αρκισιάν, 

καθώς επίσης και ο Σιγκράν αρκισιάν, ο Πρόεδρος της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Επιτροπής3. Ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ 

Λουκασένκο, μολονότι δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη ύνοδο4, σύμφωνα 

με δημοσιεύματα είχε δώσει προηγουμένως την συγκατάθεσή του για τα 

έγγραφα που επρόκειτο να υπογραφούν5. τις γραμμές που ακολουθούν 

γίνεται αναφορά στην Ε.Ο.Ε., στις εργασίες της υνόδου, καθώς και στο 

διεθνές πολιτικό συγκείμενο μέσα στο οποίο αυτή έλαβε χώρα. 

Η Ε.Ο.Ε. είναι μια οικονομική ένωση του ευρασιατικού χώρου που 

μέχρι στιγμής αποτελείται από το Καζακστάν, τη Ρωσία, τη Λευκορωσία, 

την Αρμενία και το Κιργιστάν. τόχος της Ένωσης είναι η δημιουργία ενός 

χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, υπηρεσιών, ελεύθερης 

μετακίνησης εργαζομένων, καθώς και η διεξαγωγή μιας συν-

κατευθυνόμενης οικονομικής πολιτικής στο έδαφός της. Η ιδέα ίδρυσης του 

                                                             
 Προπηστιακή θοιηήηρια ηοσ ημήμαηος Διεθνών και Εσρωπαϊκών Σποσδών ηοσ Πανεπιζηημίοσ 
Πειραιώς. 
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οργανισμού εκφράστηκε για πρώτη φορά από τον Πρόεδρο του Καζακστάν, 

Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του το 1994 στο 

Πανεπιστήμιο της Μόσχας6. Σο επόμενο έτος (1995) υπεγράφη μεταξύ των 

κρατών Καζακστάν, Ρωσίας, Λευκορωσίας, Κιργιστάν, Σατζικιστάν και 

Ουζμπεκιστάν υμφωνία για τη δημιουργία Σελωνειακής Ένωσης, η οποία 

αργότερα εξελίχτηκε σε Ευρασιατική Οικονομική υνεργασία (Ε.Ο.)7. τα 

πλαίσια της Ε.Ο.., το 2007 υπεγράφη μεταξύ Ρωσίας, Καζακστάν και 

Λευκορωσίας η υμφωνία8 για τη δημιουργία μιας Ενιαίας Σελωνειακής 

Ένωσης, η οποία άρχισε να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 20109. Σο ίδιο 

έτος (2010) υπεγράφη και η υμφωνία για τη δημιουργία του ενιαίου 

Σελωνειακού Κώδικα, ο οποίος άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου του 

201010. τις 18 Νοεμβρίου του 2011, ο Πρόεδρος του Καζακστάν, 

Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ, της Ρωσίας, Ντιμίτρι Μεντβέντεφ, και της 

Λευκορωσίας, Αλεκσάντρ Λουκασένκο, προχώρησαν στην υπογραφή μιας 

σειράς υμφωνιών, όπως:  

α) της Διακήρυξης για την Ευρασιατική Οικονομική Ολοκλήρωση,  

β) της υνθήκης για τη Δημιουργία της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Επιτροπής, και  

γ) των Κανονισμών για τη λειτουργία της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Επιτροπής. 

Οι υμφωνίες αυτές εξασφάλιζαν ένα πρώτο επίπεδο ολοκλήρωσης στους 

προαναφερόμενους τομείς. Σαυτόχρονα άρχισε να ισχύει και ο «Ενιαίος 

Οικονομικός Φώρος» για τις τρείς χώρες που συμμετείχαν στην 

«Σελωνειακή Ένωση». Η δημιουργία, αρχικά, της Ενιαίας Σελωνειακής 

Ένωσης (2007) και της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής (2011), 

είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία της Ε.Ο.Ε., η οποία τέθηκε σε ισχύ 

από την 1η Ιανουαρίου του 201511. Η Ευρασιατική Οικονομική Επιτροπή 

αποτελεί θεσμικό όργανο της Ε.Ο.Ε. (άλλα θεσμικά όργανα είναι το 

Ανώτατο υμβούλιο, το Διακυβερνητικό υμβούλιο και το Δικαστήριο της 

Ε.Ο.Ε.12). Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ε.Ο.Ε. με τον ενιαίο οικονομικό χώρο, 

την ελεύθερη κίνηση εμπορευμάτων και εργαζομένων, τον κοινό 

τελωνειακό χώρο, τα θεσμικά όργανα, φέρει έντονες ομοιότητες και μπορεί 

να παραλληλιστεί με άλλα σχέδια οικονομικής και περιφερειακής 

ολοκλήρωσης, όπως εκείνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Σο σημαντικότερο γεγονός της υνόδου υπήρξε η υπογραφή του 

νέου Σελωνειακού Κώδικα (Customs Code) της Ε.Ο.E.. Ο παλιός κώδικας 

υπεγράφη το 2009 και ίσχυε μέχρι την έναρξη του νέου (1η Ιανουαρίου του 

2017). Οι διαπραγματεύσεις για την τελική μορφή του νέου κώδικα 

διήρκησαν 3 έτη, ενώ αυτός αριθμεί περίπου 1000 σελίδες13, και εγκρίθηκε 
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από τους αρχηγούς των κρατών-μελών της Ε.Ο.Ε. στη Μόσχα στις 16 

Νοεμβρίου14. Ο νέος Κώδικας προβλέπει τη διευκόλυνση της μετακίνησης 

των αγαθών μεταξύ των κρατών-μελών της Ένωσης, ελαχιστοποιεί την 

προαπαιτούμενη επικοινωνία των επιχειρηματιών με τους τελωνειακούς 

υπαλλήλους, και ως εκ τούτου προβλέπει την αύξηση των εμπορικών 

συναλλαγών15. Ο νέος Σελωνειακός Κώδικας έχει τεθεί σε ισχύ την 1η 

Ιανουαρίου του 201716. Σο γεγονός αυτό, αφενός, έχει μεγάλη σημασία για 

τις εμπλεκόμενες χώρες στο σύνολό τους, καθώς οι εμπορικές 

δραστηριότητες μεταξύ των χωρών υπολογίστηκε ότι έφτασαν τα $ 33,5 

δις17 για τους πρώτους 10 μήνες του 2016, και αφετέρου, έχει βαρύνουσα 

σημασία για τη Ρωσία, δεδομένων των υφιστάμενων οικονομικών κυρώσεων 

-αλλά και των νέων- που της επιβλήθηκαν από τη Δύση. 

 

 

Οι χώρες που συμμετέχουν στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση. 

Πηγή: Futurist Trendcast - WordPress.com 

Η ύνοδος Κορυφής, η οποία αποφασίστηκε να μην αναβληθεί εξαιτίας της 

πτώσης του ρωσικού αεροσκάφους Tu-154, έγινε σε κλίμα πένθους και οι 

αρχηγοί των κρατών μελών της Ε.Ο.Ε. έσπευσαν να εκφράσουν τα 

συλλυπητήριά τους στο Ρώσο Πρόεδρο, καθώς είχε γίνει γνωστό ότι κατά 

τις πρωινές ώρες της 25 Δεκεμβρίου συνετρίβη το ρωσικό αεροσκάφος Tu-

154 στον Εύξεινο Πόντο, το οποίο είχε προορισμό την ρωσική αεροπορική 

βάση του Φμέιμιμ στην υρία18. Η πτώση του αεροπλάνου είχε ως 

αποτέλεσμα το θάνατο και των 92 επιβαινόντων, στρατιωτικού και 

δημοσιογραφικού προσωπικού. ύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η πτώση δεν 

οφείλεται σε τρομοκρατική επίθεση, αλλά σε τεχνικό λάθος19. 

υγκεκριμένα, ενώ κατά τις πρώτες ώρες της συντριβής δεν αποκλειόταν η 

πτώση λόγω τρομοκρατικής ενέργειας, αργότερα εξετάστηκε η πιθανότητα 

η συντριβή να οφείλεται σε λανθασμένους χειρισμούς του κυβερνήτη ή σε 

κάποιο τεχνικό λάθος. Ωστόσο, η τραγωδία αυτή δεν είναι το μοναδικό 
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στοιχείο το οποίο συνθέτει το σκηνικό της διεξαγωγής της υνόδου 

Κορυφής. ημαντικές είναι και οι δυσχέρειες στις εμπορικές σχέσεις 

μεταξύ Καζακστάν και Κιργιστάν, ενώ παλαιότερα υπήρχαν και προστριβές 

στις οικονομικές δραστηριότητες μεταξύ Λευκορωσίας και Ρωσίας, οι οποίες 

έχουν πλέον επιλυθεί. 

 

Οι αρχηγοί κρατών στην ύνοδο Κορυφής της Ε.Ο.Ε. στην Αγία Πετρούπολη. 

Πηγή: Ευρασιατική Οικονομική Επιτροπή, 26 Δεκεμβρίου 2016. 

 

Οι δυσχέρειες στις σχέσεις μεταξύ Καζακστάν και Κιργιστάν20 

δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της εμπορικής δραστηριότητας μεταξύ των 

δυο χωρών και συγκεκριμένα εξαιτίας της εισαγωγής γεωργικών προϊόντων 

του Κιργιστάν στο Καζακστάν, τα οποία θεωρήθηκαν από το τελευταίο ότι 

δεν πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 

προβληματικές σχέσεις μεταξύ Αστάνα και Μπισκέκ προϋπήρχαν της 

ένταξης του Κιργιστάν στην Ε.Ο.Ε.21. 

 Σο Καζακστάν κάνει λόγο για παραβίαση των υγειονομικών και 

φυτό-υγειονομικών κανόνων, η βελτίωση των οποίων τέθηκε από την 

Αστάνα ως προϋπόθεση για να αποδεχτεί την είσοδο του Κιργιστάν στην 

Ε.Ο.Ε. και το Κιργιστάν δέχτηκε την προϋπόθεση. Ωστόσο, οι 

προβληματικές σχέσεις των χωρών προκύπτουν από το ότι το Κιργιστάν 

ισχυρίζεται ότι τα κριτήρια εισόδου έχουν τηρηθεί (δηλαδή η βελτίωση των 

υγειονομικών και φυτό-υγειονομικών κανόνων). Σο Καζακστάν, όμως, 

δηλώνει ότι οι όροι έχουν τηρηθεί μόνο μερικώς και όχι πλήρως. Προς 

απάντηση αυτού, το Κιργιστάν δηλώνει ότι οι χειρισμοί της γείτονος χώρας 

είναι στοχευμένοι, και συγκεκριμένα ότι τα εγχώρια προϊόντα του 

Καζακστάν δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τα πιο ποιοτικά και λιγότερο 

ακριβά γεωργικά προϊόντα του Κιργιστάν22.  
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Παρόμοια συμπεριφορά έχει παρατηρηθεί από το Καζακστάν και 

παλαιότερα σε σχέση και με τα άλλα μέλη της Ε.Ο.Ε., όπως η Ρωσία και η 

Λευκορωσία, όταν το 2015 για μικρό χρονικό διάστημα είχαν αποκλειστεί 

προϊόντα ρωσικής προέλευσης στη χώρα23. υγκεκριμένα είχαν αφαιρεθεί 

τα προϊόντα αυτά από τα καταστήματα τροφίμων της χώρας με πρόσχημα το 

χαμηλό ποιοτικό τους επίπεδο. Η στάση αυτή μεταξύ Αστάνα και Μπισκέκ 

εξηγείται από τη βαρύτητα των οικονομικών συμφερόντων των δύο χωρών 

που δεν ακυρώνονται από την απλή συμμετοχή τους στην Ε.Ο.Ε.. 

Επομένως, οι παρούσες κινήσεις του Καζακστάν ως προς την εισαγωγή 

προϊόντων εμπορίας από το Κιργιστάν μπορούν να συσχετιστούν με την 

στάση του Καζακστάν προ διετίας απέναντι στα ρωσικά προϊόντα, τα οποία  

την περίοδο εκείνη ήταν φθηνά λόγω της υποτίμησης του ρωσικού 

ρουβλίου. Πρόκειται, δηλαδή, για μία εκστρατεία διασφάλισης των 

ιδιωτικών (και όχι των εθνικών) συμφερόντων των Καζάκων παραγωγών, οι 

οποίοι προσπαθούν να επηρεάσουν την κατάσταση, ασκώντας πίεση στους 

πολιτικούς θεσμούς και όχι μέσω της ίδιας της οικονομίας, όπως δηλώνει ο 

Καζάκος οικονομολόγος Μαγκμπάτ πανόβ24. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Κιργιστάν στη ύνοδο Κορυφής της Ε.Ο.Ε.. 

Πηγή: Ευρασιατική Οικονομική Επιτροπή, 26 Δεκεμβρίου 2016. 

 

Η διαμάχη μεταξύ του Καζακστάν και του Κιργιστάν έχει επαναληφθεί στο 

παρελθόν, όταν το Μπισκέκ είχε απειλήσει την Αστανά το 2010, ότι θα 

προβεί σε διακοπή της υδροδότησης –πράγμα που έκανε– από το φράγμα 

Κίροβσκογιε προς τη λίμνη Σαλάς του Καζακστάν (σημειώθηκε χαλάρωση 

της στάσης του Καζακστάν), ενώ το 2012 η κυβέρνηση του Κιργιστάν 

απείλησε με εμπάργκο των καζακικών προϊόντων, εάν δεν επιλύονταν το 

ζήτημα με τον έλεγχο των προϊόντων στα σύνορα25. 

Λόγω της ανάγκης έκαστου κράτους μέλους της Ε.Ο.Ε. να 

εξασφαλίσει τα συμφέροντά του, όπως αυτό προκύπτει από την ρεαλιστική 

προσέγγιση των διεθνών σχέσεων26, αναμένεται να προκύψουν και 

περαιτέρω προστριβές μεταξύ των κρατών αυτών. Ως εκ τούτου, σκοπός των 
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κρατών-μελών της Ε.Ο.Ε. είναι οι διαφορές αυτές, που προκύπτουν από την 

προάσπιση συμφερόντων των στενών ομάδων πίεσης αμφοτέρων των 

πλευρών, να μη φθάνουν σε πολιτικό επίπεδο, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ο.Ε.. Αντιθέτως επιδιώκεται η 

ώθηση των ομάδων αυτών να μεταβάλουν τη φύση της λειτουργίας τους, 

καθώς και η φύση της σύγχρονης οικονομίας μεταβάλλεται με ταχύτατους 

ρυθμούς.  

ύμφωνα με το Κεφάλαιο 32 άρθρο 21527 της υμφωνίας για την 

λειτουργία της Σελωνειακής Ένωσης της Ε.Ο.., πρέπει να ισχύει μια 

ενιαία τελωνειακή διάρθρωση. Σο άρθρο αυτό καθιστά αναγκαία την 

υιοθέτηση του νέου Σελωνειακού Κώδικα. Ο νέος Κώδικας προβλέπει 

ενιαίους κανόνες28 για όλα τα κράτη-μέλη και οι συντάκτες του Κώδικα 

προσπάθησαν να εναρμονίσουν τις τελωνειακές διαδικασίες όλων των 

κρατών-μελών. Ο νέος Σελωνειακός Κώδικας προβλέπει ότι όλα τα στοιχεία 

της τελωνειακής διοίκησης των κρατών-μελών της Ε.Ο.Ε. θα είναι 

πανομοιότυπα, ενώ οι ισχύοντες κανόνες του παλαιότερου κώδικα τέθηκαν 

υπό ριζική επανεξέταση προκειμένου να διαμορφωθεί ο νέος Κώδικας. 

Τπάρχουν, ωστόσο, 211 σημεία (εξαιρέσεις) του ισχύοντος Σελωνειακού 

Κώδικα, τα οποία παραπέμπουν ζητήματα της Σελωνειακής Ένωσης στις 

εκάστοτε εθνικές νομοθεσίες29. Μερικά από αυτά τα σημεία μεταφέρθηκαν 

κατευθείαν στον νέο Σελωνειακό Κώδικα, ενώ άλλα τέθηκαν σε υπερεθνικό 

επίπεδο στα πλαίσια της Ε.Ο.Ε.. Ο νέος Σελωνειακός Κώδικας προβλέπει, 

επίσης, την υλοποίηση 16 νέων υμφωνιών, και 6 υμφωνίες που 

αναμένεται να υπογραφούν, οι οποίες θα ισχύουν στο πλαίσιο της Ε.Ο.Ε.30. 

Προβλέπονται, επίσης, αλλαγές για τη νομοθεσία μεταφοράς προϊόντων από 

φυσικά πρόσωπα με την έναρξη ισχύος του νέου Κώδικα31. ύμφωνα με τον 

Mukay Kardikulov (Μέλος της Επιτροπής της Ε.Ο.Ε.), η Επιτροπή θα 

καθορίζει τα ενιαία ανώτατα και τα κατώτατα κατώφλια κοστολόγησης και 

βάρους των προϊόντων32. 

Μια άλλη καινοτομία του νέου Κώδικα είναι η μετάβαση στα 

σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα που θα καταστήσει την ένδειξη 

εγγράφων στα τελωνεία απαραίτητη μόνο σε περιπτώσεις όπου θα 

χρειάζεται η έγγραφη τελωνειακή διασάφηση, όπως αναφέρει ο Mukay 

Kadirkulov33. ύμφωνα με τον Επίτροπο, άλλη μια καινοτομία είναι η 

ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών μεταξύ των ατόμων που 

διεξάγουν την εμπορική δραστηριότητα και με το προσωπικό των εκάστοτε 

Σελωνείων, όπως προσθέτει. Σα κράτη-μέλη της Ένωσης αποκτούν πολλά 

πλεονεκτήματα, καθώς γίνεται προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας. 

Δημιουργούνται, ωστόσο, κάποιες δυσκολίες στους απλούς καταναλωτές 

όσον αφορά τις αγορές από άλλες χώρες μέσω διαδικτύου34, που 

προβλέπεται να μειωθούν ραγδαία λόγω της νέας κοστολόγησης σε αυτού 

του είδους την εμπορική δραστηριότητα35. 

Η διεξαγωγή της υνόδου δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τελείως 

ομαλή, καθώς λίγο έλειψε το Κιργιστάν να μην υπογράψει τη υμφωνία 

για κοινή εξωτερική οικονομική δραστηριότητα36 στα πλαίσια του νέου 

Σελωνειακού Κώδικα, καθώς, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Κιργιστάν, η 

χώρα του δεν φαίνεται να επωφελείται από την εμβάθυνση της Ένωσης, ενώ 

πρόσθεσε ότι τα ζητήματα θα συζητηθούν κεκλεισμένων των θυρών37. H 
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υπογραφή του νέου Σελωνειακού Κώδικα έχει μεγαλύτερη σημασία για τις 

ίδιες τις χώρες της Ε.Ο.Ε., καθώς με το νέο Σελωνειακό Κώδικα 

προβαίνουν σε στενότερη οικονομική αλληλεξάρτηση, δημιουργώντας 

μεταξύ τους μια μεγάλη αγορά και παράλληλα μια κοινή εξωτερική 

οικονομική πολιτική. Ωστόσο, το γεγονός αυτό φέρει και κάποια 

προβλήματα, καθώς η Ρωσία έχει υποστεί οικονομικές κυρώσεις από τη 

Δύση. Σο «φορτίο» αυτό δεν είναι θετικό ούτε για τη Ρωσία, αλλά ούτε και 

για τα κράτη-μέλη της Ε.Ο.Ε., πράγμα που αναφέρει και σε συνέντευξή του 

ο Μαουλέν Ασιμπάγιεφ, Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Τποθέσεων, 

Άμυνας και Ασφάλειας της Κάτω Βουλής (Mazhilis) του Καζακστάν38. 

υγκεκριμένα, ο Ασιμπάγιεφ εκφράζει την αναγκαιότητα για εξομάλυνση 

των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, με το Καζακστάν να έχει 

πρωτεύοντα ρόλο σε αυτήν την ενέργεια39.  

Η Ε.Ο.Ε. είναι αντιμέτωπη με τεράστιες προκλήσεις τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο διεθνές της περιβάλλον, ενώ οι προοπτικές δεν είναι 

ιδιαίτερα αισιόδοξες. Επί του παρόντος, η Ένωση μαστίζεται από 

αδυναμίες, κάτι που εξηγεί το γεγονός ότι η επέτειος των δύο χρόνων 

λειτουργίας της πέρασε χωρίς εορτασμούς40. Σα κράτη-μέλη συμμετέχουν 

στην Ένωση με διαφορετικές σκοπιμότητες το κάθε ένα. Είναι 

χαρακτηριστική η δήλωση του Ρώσου Προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, το 

2011, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι η Μόσχα επιθυμεί η Ένωση να 

εξελιχθεί σε έναν πόλο του διεθνούς συστήματος με τη λειτουργία της 

Σελωνειακής Ένωσης (που πλέον έχει συμπτυχθεί με την Ε.Ο.Ε.)41. Η 

Ρωσία βασίζεται στην αύξηση της στρατηγικής σημασίας της Ε.Ο.Ε. για την 

επίτευξη της εθνικής αναζωογόνησής της, κάτι που με τη σειρά του θα 

μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την Ένωση. Ωστόσο, αυτό από μόνο του 

δεν είναι αρκετό.  

ύμφωνα με τα δημοσιεύματα, κατά τα δύο χρόνια λειτουργίας της 

Ένωσης, οι σχέσεις μεταξύ των κρατών είτε παρέμειναν ίδιες είτε 

χειροτέρεψαν (βλ Κιργιστάν-Καζακστάν, Λευκορωσία-Ρωσία), τα κράτη- 

μέλη φαίνονται να μην είναι ικανοποιημένα από τις υμφωνίες που 

υπογράφονται στα πλαίσια της Ένωσης, με το Κιργιστάν, το Καζακστάν και 

τη Λευκορωσία να εκφράζουν ενστάσεις οικονομικής φύσεως απέναντι στη 

Ρωσία. Εκφράζουν, επίσης, ένα σκεπτικισμό  για την ίδια την Ένωση και τα 

πλεονεκτήματά της εν γένει42. Η προσπάθεια της ευρασιατικής 

ολοκλήρωσης έχει, μάλιστα, χαρακτηριστεί από το δυτικό Σύπο ως «άνευ 

περιεχομένου» και επιφανειακή43. Μέχρι στιγμής η Αρμενία φαίνεται να 

είναι το μόνο κράτος-μέλος της Ένωσης που δεν εκφράζει κάποιου είδους 

ένσταση ή δυσαρέσκεια λόγω των πολιτικών ωφελειών που έχει ως τέτοιο 

(διατήρηση του status quo στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και η εξασφάλιση και 

διατήρηση της ασφάλειας όσον αφορά την ένταση με το γειτονικό 

Αζερμπαϊτζάν)44. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τον 
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ανταγωνισμό που προκύπτει μεταξύ των κρατών λόγω των επενδύσεων εξ 

Ανατολάς. Πρόκειται για τα πλεονεκτήματα των κινεζικών επενδύσεων και 

συγκεκριμένα για την προτίμηση κάποιων κρατών έναντι άλλων, όπως 

αναφέρει σε δήλωσή του ο Γιεβγκένϊ Μίντσενκο, Διευθυντής του Διεθνούς 

Ινστιτούτου Πολιτικής Ανάλυσης. Σα κράτη Καζακστάν και Κιργιστάν 

είναι πιο προτιμητέα για τις κινεζικές επενδύσεις λόγω του κινεζικού 

αναπτυξιακού σχεδίου «Δρόμος του Μεταξιού»45. Όπως γίνεται φανερό η 

δυναμική με την οποία ξεκίνησε η Ε.Ο.Ε. έχει εξασθενήσει, με τα 

περισσότερα κράτη να εκφράζουν τον σκεπτικισμό τους. Μέχρι στιγμής το 

όραμα για τη δημιουργία μιας ισχυρής Ένωσης, με παγκόσμιο αντίκτυπο, 

δεν φαίνεται να έχει εκπληρωθεί. Οι κινήσεις της Ρωσίας στο προσεχή 

διάστημα αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην μετατροπή της 

Ε.Ο.Ε. σε ισχυρό οικονομικό παράγοντα με βαρύτητα στη διεθνή πολιτική, 

εξέλιξη που θα λειτουργήσει προς όφελος των ισχυρών μονάδων της εν 

λόγω Ένωσης.  
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