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Andrékó Gábor 

A nemzetközi politika napirendjén folyamatos téma a Krím-félsziget 
Oroszországhoz csatlakozásának, vagy annexiójának meg- és elítélése. Az 
Oroszországi Föderáció 2014. március 18-án a függetlenségét egyoldalúan kikiáltó 
Krími Köztársasággal és Szevasztopol városával egyesülve területét 0,15%-al, 
lakosságát pedig 1,3%-al növelte. Ezt a terület- és lakosságnövekedést gazdasági és 
katonai szempontból olyan stratégiai fontosságú térségben érte el, ahol a NATO és 
az Amerikai Egyesült Államok, illetve az Európai Unió érdekszférája találkozik az 
Oroszországi Föderáció határával. Az arányaiban elhanyagolhatónak tűnő 
növekedés azonban a stratégiai térségben addig fennálló status quo felborulását 
eredményezte, ezért - a nemzetközi jog megsértésének vádját hangoztatva - a 
területi változást sem az USA, sem az EU (sem az ENSZ tagállamok többsége) nem 
ismeri el, és egyértelműen az orosz szuperhatalmi státusz visszaállítását célzó 
expanziós politikát látják benne. A Krími Köztársaság függetlensége egyoldalú 
kikiáltásának jogosságával és a terület Oroszországi Föderációval való 
egyesülésével kapcsolatban az ukrán (és az USA vezette Nyugat) kontra orosz érvek 
és a következtetések távol állnak egymástól, ezért a probléma jogi rendezésére sem 
rövid, sem hosszú távon nincsen esély. Szevasztopol és a félsziget orosz 
annektálásának katonapolitikai, hadászati jelentőségéről több tanulmány is 
született, ezért ezeket a szempontokat az elemzés – evidenciaként kezelve – külön 
nem vizsgálja. Ugyanakkor felvetődik a kérdés, hogy a Krím-félsziget elszakadási 
folyamata gazdasági eszközökkel megállítható-e, illetve a katonai erő 
alkalmazását nem számítva, van-e lehetőség gazdasági–pénzügyi eszközökkel 
visszafordítani a folyamatot? 

Kulcsszavak: annexió, integráció, „visszafordíthatatlansági mutató” VM, 
területarányos mutató VM(T), lakosságarányos mutató VM(L) 

Abstract 

A constant topic on the international political agenda is the condemnation of 
Crimea’s accession or annexation to Russia. On 18 March 2014, the Russian 
Federation united with the Republic of Crimea and the city of Sevastopol, which 
unilaterally declared its independence, increased its territory by 0.15% and its 
population by 1.3%. This increase in territory and population has been achieved in 
an area of strategic, economic and military importance where NATO, the US and 
EU spheres of interest border that of the Russian Federation. This seemingly 
negligible increase, however, has resulted in a disruption of the status quo in this 
strategic area, and therefore – accused of violating international law – the 
territorial change is not recognized by the US or the EU (or by the majority of UN 
member states) and is clearly seen as an expansionist policy aimed at restoring 
Russia’s superpower status. The Ukrainian (and the US-led West) versus Russian 
arguments and conclusions on the legality of the unilateral declaration of 
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independence of the Republic of Crimea and its unification with the Russian 
Federation are far apart, and there is no chance of a legal settlement of the issue 
in the near or distant future. There have been several studies on the military 
politics and the military significance of Russian annexation of Sevastopol and the 
peninsula, and therefore these aspects are not examined separately in this 
analysis. At the same time, the question arises whether the process of Crimean 
secession can be stopped by economic means, or whether – not counting the use 
of military force – it is possible to reverse the process by economic and financial 
means. 

Keywords: annexation, integration, "irreversibility index" VM or II, area index VM(T) 
or II(A), population index VM(L) or II(P) 

A „visszafordíthatatlansági mutató” meghatározása 

Az orosz intézkedéseket és az állami támogatások rendszerét vizsgálva 
körvonalazódik az a politikai és gazdasági törekvés, amely a Krím-félsziget és 
Oroszországi Föderáció egyesülési folyamatának kezdete, vagyis 2014 óta 
kialakult új struktúrát megszilárdítja. A szándékokat lakmuszpapírként láthatóvá 
tevő új mutatót keresve természetes lehetőségként adódik az NSZK (Német 
Szövetségi Köztársaság) és az NDK (Német Demokratikus Köztársaság) újra 
egyesülésének vizsgálata. A Krím-félsziget Oroszországhoz csatolásának és a 
német egység megteremtésének kvantitatív összehasonlításával az elemzés azt 
vizsgálja, hogy az NSZK és az NDK egybeolvadásának költségei milyen arányban 
állnak a terület-, és a lakosság nagyságával, illetve a folyamatot generáló ország 
(jelen esetben az NSZK) GDP-jével, s ez az arány hogyan jelentkezik a Krím-
félsziget hasonló jellegű költségeinél? A német egység elemzésével a GDP-hez 
kötött két (terület és lakosság nagyságát figyelembe vevő) mutató célja, hogy 
együttes értelmezésükkel kifejezhető legyen egy fuzionált terület és az 
„anyaország” közötti kohéziós erő nagysága. Az értékre a 
„visszafordíthatatlansági mutató” (VM) elnevezést, illetve a területarányos mutató 
jelzésére a VM(T), a lakosságarányos mutató jelzésére pedig a VM(L) rövidítést 
alkalmazzuk. A módszer először 2021. május 5-én rendezett „A biztonsági 
környezet változásai” című online tudományos konferencián került ismertetésre. 

A német példa alapján a mutatószámok arra engednek következtetni, hogy egy 
újonnan fuzionált területhez mekkora politikai és gazdasági erő fűződik. Ha a 
Németországra kapott kettős mutató együttes értelmezése a vizsgált esetben a 
német példával azonosságot, vagy annál nagyobb százalékos arányt állapít meg, 
akkor az egyesülés szilárd, ha alacsonyabb értéket mutat, akkor a folyamat még 
képlékeny. 

Az elemzés hipotézise szerint továbbá az újonnan létrejött állam szétbontásához 
nagyobb Hartshorne-modell1 szerinti centrifugális erő kell, mint amekkora a fúziót 
biztosította. Tehát ha példaként az „anyaország” éves nominális GDP-jét 100 %-
nak vesszük, s az egyszerűség kedvéért az értéke 1000 dollár, amiből 40%-ot, 
vagyis 400 dollárt fordított egy új területtel való egyesülésre, akkor 400 dollár 
értéknél nagyobb centrifugális erőt kell biztosítani ahhoz, hogy a fúzió folyamata 
nem katonai eszközökkel visszafordíthatóvá váljék. A Hartshorne-modell az 
államra ható azon centrifugális és centripetális erőket sorolja fel, amelyek az 
állam stabilitását befolyásolják. A centrifugális erők Hartshorne értelmezésében 

https://www.youtube.com/watch?v=nhDqCWDfyT4
https://www.youtube.com/watch?v=nhDqCWDfyT4
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az állam egységes szerkezetét romboló hatásokat jelenti, míg a centripetális erők 
ezzel ellentétes irányúak, és stabilizálják az államszervezetet. Az állam akkor erős 
és stabil, ha a rá ható erők minimum egyensúlyban vannak egymással, vagy a 
centripetális erők nagyobbak a centrifugálisoknál. A vizsgált tényezők 
önmagukban se nem pozitívak, se nem negatívak, mindig az adott államra 
gyakorolt hatásuk alapján, tüzetes vizsgálat eredményeként sorolhatóak a 
centrifugális, vagy a centripetális erők közé. Hartshorne eredetileg vizsgálta 
többek között a kisebbségek identitásának erejét, a nyelv és a vallás 
különbözőségét, a történelmi együttélés hosszát, a kulturális különbségeket, a 
regionális fejlettségbeli szinteket, de ma már ide sorolhatjuk az ún. emlékezeti 
helyek adott nemzetre gyakorolt hatását, a soft power eszközök állami 
alkalmazását, de a nagyhatalmi érdekek jelenlétének befolyásoló hatását is. Jelen 
tanulmány az államra ható erők közül kiemeli az egyesült állam belső 
integrációjára fordított anyagi ráfordításokat, és az integrációban játszott fontos 
szerepük miatt vizsgálja azok nagyságát. 

A német és az orosz integrációs folyamatok költségei  

Az NSZK és az NDK újraegyesítése folyamatának kezdetét 1990. október 3-tól 
számíthatjuk, amely dátum a „Német Egység Napjaként” minden évben 
megünneplésre kerül. Az egyesülést az ország történetének legnagyobb 
beruházásaként tartják számon, amely megtérült, és lehetővé tette a német 
gazdaság felfutását.  

Tekintettel arra, hogy a kutatás célja a Krím-félsziget Oroszországhoz történt 
integrációs költségeinek és a német egység folyamatára költött összegek 
arányának összehasonlítása, ezért szűkebb intervallumra kell fókuszáljunk. A Krím 
annexiója után 2014-2020 között eltelt 6 évre vonatkozó adatokat az orosz 
kormány által kiadott határozatok, utasítások és jegyzőkönyvek elemzésével 
sikerült nagyságrendileg kimutatni; ezen hat év már kellő időszakot jelent a 
kérdés elemzéséhez. 

A német egyesülés első hat évében mindazok a szempontok elsődleges 
problémaként szerepeltek, amelyek a Krím elcsatolásának első hatéves 
periódusában is. Így az újra egyesült területen, az egykori NDK-ban a befektetések 
az infrastruktúra javítására, az úthálózat és a lakóépületek építésére, valamint a 
környezetvédelemre fókuszáltak. A stabilizáció másik fontos elemét a külföldi 
tőkebefektetések növelésének elősegítése jelentette. Ezeknek a feladatoknak a 
megoldására az egyesülési folyamat első hat évében 586,5 milliárd dollárt 
fordítottak. 

A Krím-félsziget integrálásának költségei a csatlakozás utáni 
első hat évben 

Az orosz kormány határozatai és intézkedései alapján 2014 és 2020 között 
összesen 1,177 billió rubel (20,699 milliárd dollár) értékben folyósítottak különböző 
jogcímeken támogatásokat a Krími Köztársaságnak és Szevasztopol városának 
azért, hogy a félsziget minél szervesebben és minél gyorsabban integrálódhasson 
az Orosz Föderációba. (Megjegyzendő, hogy az összesített költségekbe a Krími 
(vagy más néven Kercsi)-híd építési költségei is beletartoznak, amelyek a 2015. évi 

https://www.dw.com/embed/480/av-18749903
https://www.dw.com/embed/480/av-18749903
http://government.ru/rugovclassifier/58/events/
http://government.ru/rugovclassifier/58/events/
https://clutejournals.com/index.php/IBER/article/view/559
https://clutejournals.com/index.php/IBER/article/view/559
https://kki.hu/wp-content/uploads/2022/05/06-Andreko-Gabor.pdf
https://kki.hu/wp-content/uploads/2022/05/06-Andreko-Gabor.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/2658973
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árakon számított 212,5 milliárd rubelt tesznek ki, amely összeg hozzávetőleg 3,74 
milliárd dollár.) Az így kapott anyagi ráfordítás csak megközelíti a valós összeget, 
mert a kutatás csak a hivatalosan közreadott, vagy elérhető és valósnak 
elfogadható anyagi támogatásokat veszi figyelembe. 

A dollárban megadott német adattal történő összehasonlítás érdekében 
szükségessé vált, hogy az orosz rubelben kifejezett támogatásokat is USD-ben 
fejezzük ki. Ezért 2014 és 2019 között az MNB adatai alapján a rubel-dollár 
keresztárfolyam meghatározásával került kiszámításra az 1,177 billió rubel dollár 
értéke. A hat év adataiból vont egyszerű mozgóátlag 20,699 milliárd dollár, s az 
elemzés a továbbiakban már ezt az adatot állítja szembe a német egyesülésre 
fordított összeggel. (A számítás az 1. táblázat alapján készült.) 

1. táblázat - A Krímre fordított 1,177 billió rubel értékének változása 2014-2020 
között az MNB hivatalos devizaárfolyamai alapján.  

Forrás: Saját szerkesztés2 

A vizsgált területek lakossági-, területi- és a rájuk fordított 
költségek arányai 
A 2. táblázat azt mutatja, hogy az NDK és a Krím-félsziget területének és lakossá-
gának adatai hogyan aránylanak egymáshoz. Az NDK „javára” nyilvánvaló nagy-
ságrendbeli különbségek mellett megállapítható, hogy az NDK-ra fordított összeg 
is a Krím-félszigetre fordított összeghez viszonyítva jóval (közel nyolcszázszor) na-
gyobb. A vizsgálat ezen kezdeti lépésénél csak a legfontosabb jellemző adatok lát-
hatóak a probléma méreteinek beazonosítására, de arra még nem lehet követ-
keztetést levonni, hogy az egyesülést finanszírozó fél lehetőségeihez képest ezek 
az anyagi erőfeszítések mekkora áldozatot követeltek valójában. 

2. táblázat - Az NDK és a Krím-félsziget területének és lakosságának, illetve a rá-
juk fordított összegeknek összehasonlítása 

dátum MNB hivatalos 
devizaárfolyam 

- RUB 

MNB hivatalos 
devizaárfolyam 

- USD 

keresztárfolyam 
RUB-USD 

az 1,177 billió 
RUB értéke 

milliárd USD-
ben 

2014.01.30. 6,49 229,83 35,41 33,254 

2015.01.30. 3,94 274,91 69,77 16,877 

2016.01.29. 3,79 286,54 75,6 15,575 

2017.01.30. 4,86 291,14 59,9 19,658 

2018.01.30. 4,46 250,11 56,08 20,997 

2019.01.30. 4,2 277,43 66,05 17,827 

 

https://www.kommersant.ru/doc/2658973
https://www.mnb.hu/arfolyam-tablazat?devizaSelected=RUB&deviza=rbCustom&datefrom=2014.01.30.&datetill=2019.01.30.&order=1&customdeviza%5B%5D=USD&customdeviza%5B%5D=RUB
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Forrás: Saját szerkesztés az elemzésben felsorolt források alapján 

A 3. táblázat azt mutatja meg, hogy 1990-ben az NSZK és az NDK egyesülésekor a 
folyamatot finanszírozó NSZK számára lakosságszámban és területnagyságban 
mekkora „nyereség” következett be. Az NSZK-hoz képest az új állam lakossága 
közel harmadával, összesen 28%-kal több lett. Ugyanez a mutató a terület bővü-
lését vizsgálva még ennél is markánsabb bővülést mutat, mert az NSZK területé-
hez képest 43,5 %-kal nőtt. Az adatok elemzése is mutatja, hogy a két ország egye-
sülése nyomán egy szemmel láthatóan nagyobb területű és lélekszámú állam jött 
létre. 

3. táblázat - Az NDK lakosságának és területének NSZK-hoz viszonyított aránya 

Forrás: Saját szerkesztés az elemzésben felsorolt források alapján 

A 4. táblázat 2014-ben, a Krím-félsziget és az Orosz Föderáció egyesülésének évé-
ben bekövetkezett lakosság- és területváltozás arányait mutatja. Bár ebben az 
esetben is a nagyobb terület finanszírozta a kisebb terület integrációját, az új ál-
lam Orosz Föderációhoz viszonyított lakosságszáma csupán 1,3%-kal, a terület pe-
dig ennél is csekélyebb mértékkel, 0,15%-kal bővült. A német egység létrejöttének 
adataival szembe állítva ezeket az értékeket az látszik, hogy jóval szerényebb lé-
lekszám és területgyarapodás következett be.  

4. táblázat - A Krím-félsziget lakosságának és területének Oroszországhoz viszo-
nyított aránya az annexió (2014) évében 

Forrás: Saját szerkesztés az elemzésben felsorolt források alapján 

Terület neve terület 
(km2) 

területek 
egymáshoz 
viszonyított 
aránya (%) 

lakosság 
(millió fő) 

lakosságok 
egymáshoz 
viszonyított 
aránya (%) 

egyesülés 
utáni első 

hat év 
alatt 

ráfordított 
összeg 

(mrd USD) 

a 
ráfordított 
összegek 

egymáshoz 
viszonyított 
aránya (%) 

NDK 108.178 414,8 16,6 847 586,5 2833 

Krím-félsziget 26.081 24 1,96 12 20,7 3,5 

 

 

Terület neve lakosság 
1990-ben 
(millió fő) 

lakosság 
NSZK-hoz 

viszonyított 
aránya (%) 

terület (km2) terület NSZK-
hoz 

viszonyított 
aránya(%) 

NSZK 59.286.100 100 248.844 100 

NDK 16.600.000 28 108.179 43,5 

 

Terület neve lakosság 
2014-ben 
(millió fő) 

lakosság 
Oroszországhoz 

viszonyított 
aránya (%) 

terület (km2) terület 
Oroszországhoz 

viszonyított 
aránya (%) 

Oroszország 146,8 100 17.098.240 100 

Krím-félsziget 1,96 1,3 26.081 0,15 
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A 3. és 4. táblázatot a 2. táblázat adataival összevetve megállapítható, hogy az 
egykori NSZK esetében 586,5 milliárd USD-t kellett kifizetni az egyesülés utáni első 
hat évben azért, hogy az új állam az egyesülést finanszírozó államhoz viszonyítva 
a lakosságát 28%-kal, és a területét 43,5%-kal növelje. Az Oroszországi Föderáció 
pedig 20,7 milliárd USD-t fizetett ki az egyesítés utáni első hat évben azért, hogy 
lakosságát 1,3%-kal, területét pedig 0,15%-kal növelje. 

A kifizetések lakosságszámra kifejezett arányait az alábbi számítás mutatja: Az 
NSZK 28% lakosságszám növelésért (16,6 milliárd főért) 586,5 milliárd USD-t, azaz 1 
%-ra vetítve 21 milliárd USD-t, az Oroszországi Föderáció 1,3% lakosságszám növe-
lésért (1,96 millió főért) 20,7 milliárd USD-t, azaz 1 %-ra vetítve 15,9 milliárd USD-t 
áldozott. 

A számítások szerint tehát megállapítható, hogy az NSZK 1,3-szor több dollárt köl-
tött 1%-nyi lakosságszám növelésért, mint Oroszország. 

A kifizetések területnagyságra kifejezett arányait az alábbi számítás mutatja: Az 
NSZK 43,5% területnövekedésért (108.179 négyzetkilométerért) 586,5 milliárd USD-
t, azaz 1 %-ra vetítve 13,5 milliárd USD-t, az Oroszországi Föderáció 0,15% területnö-
vekedésért (26081 négyzetkilométerért) 20,7 milliárd USD-t, azaz 1 %-ra vetítve 138 
milliárd USD-t áldozott. 

Mint látható, az Oroszországi Föderáció jelentősen nagyobb anyagi ráfordítást 
eszközölt, mert 10,22-ször annyi dollárt költött 1%-nyi területnövelésért, mint a né-
met egységet finanszírozó NSZK. 

Az eredmények első olvasatban meglepetést okozhatnak. Az újonnan 
csatlakozott területek lakossághoz viszonyított költségek ugyanis közel azonosak, 
Németország részéről hozzávetőleg csupán 1,3-szor magasabbak, mint 
Oroszország költségei. Ugyanakkor a területnövelés költségeiben jelentős 
különbség mutatkozik, mert az egyesülést követő első hat évben az integrált új 
terület minden egyes egy százalékáért Oroszország valójában közel 10,22-ször 
akkora összeget fizetett ki, mint Németország. 

A német egység és a Krím-félsziget integrációjának 
„visszafordíthatatlansági mutatója” 

Tekintettel arra, hogy az Oroszországi Föderáció területének jelentős részén ritka 
a népsűrűség, a lakosság nagy arányban az Uráltól nyugatra fekvő területeken él, 
ezért is célszerű a csatlakoztatott területekre fordított kiadások nagyságát GDP 
arányosan is megvizsgálni. Konkrétabban tehát a hat év alatt kifizetett költségek 
mekkora százalékát teszik ki Németország, illetve Oroszország éves GDP-jének? A 
következőkben azt vizsgáljuk, hogy a GDP-hez viszonyított költség aránya hogyan 
viszonyul a csatolt területarányhoz (amit a fenti táblázatokban már sikerült kimu-
tatni), illetve a csatolt területek lakosságának arányához (ezt az adatot is a fenti 
táblázatok mutatják). Ezzel azt az értéket kapjuk meg, amely a „visszafordíthatat-
lansági mutató” (VM) elnevezést kapta, és amelyen belül a területarányos mutató 
jelzésére a VM(T), a lakosságarányos mutató jelzésére pedig a VM(L) rövidítés szol-
gál. A módszer eredményétől az várható, hogy a GDP arányos költségek megmu-
tatják, Németország (és hozzá viszonyítva) Oroszország valójában mekkora áldo-
zatot hozott a terület, vagy a lakosság megszerzéséért.  
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A 5. táblázat Németország egyesülés évében és az azt követő öt esztendőben elért 
éves nominális GDP-jét hasonlítja össze Oroszországnak a Krím-félszigettel tör-
tént egyesülését követő hasonló időszakában regisztrált GDP adataival. Az ada-
tok milliárd USD-ben értendőek, és Németország esetében az első évet 1990, a ha-
todik évet 1995 jelenti. Oroszország esetében pedig a számozás 2014-től indul és 
2019-cel végződik. 

Az ábrán jól látható, hogy az orosz gazdaságot az annexióval járó költségek 
évekre jelentősen visszavetették. Ennek oka az lehet, hogy amint az 1. táblázaton 
látszik, 2014-ről 2015-re a rubel értéke a dollárhoz képest jelentősen esett. Bár 2016-
tól a rubel erősödni kezdett, de 2019-re sem érte el azt a szintet a dollárhoz képest, 
mint amelyen 2014-ben, a Krím-félsziget integrációs folyamatának megkezdése-
kor volt. Az egyesült Németország 1990-től, az egyesülés évétől kezdve szerény, de 
egyenletes GDP-növekedést mutat, amit vélhetően a német gazdaság egyesülés 
előtti nagy tartalékai és stabilitása alapoztak meg. 

1. ábra - Az egyesült Németország nominális GDP adatainak (1990 és 1995 között) 
összehasonlítása a Krím-félszigettel egyesült Oroszország nominális GDP 
adataival (2014 és 2019 között) 

 
Forrás: Saját szerkesztés az elemzésben felsorolt források alapján 

A további számításokhoz mindkét ország esetében megállapításra került a hat év 
nominális GDP mozgóátlaga, és az elemzés a további számításoknál az így kapott 
értékekkel kalkulált. Németország esetében a GDP mozgóátlaga 1837 milliárd 
USD-ra, Oroszországnál pedig a GDP mozgóátlaga 1607 milliárd USD-ra jött ki. 

5. táblázat - A csatlakozott területnek folyósított támogatások GDP-hez viszonyí-
tott aránya  

https://clutejournals.com/index.php/IBER/article/view/559
https://clutejournals.com/index.php/IBER/article/view/559
https://hu.tradingeconomics.com/russia/gdp
https://hu.tradingeconomics.com/russia/gdp
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Forrás: Saját szerkesztés az elemzésben felsorolt források alapján 

A 6. táblázat mutatja a tanulmány vizsgálata során megállapításra került német 
standard VM(T) és VM(L) értékeket. A német VM(T) értékének kiszámításához elő-
ször a hat év alatt kifizetett összes támogatás (586,6 milliárd USD) került elosz-
tásra a GDP mozgóátlag értékkel (1837 milliárd USD), hogy megkapjuk a költségek 
GDP-hez viszonyított arányát (31,92%). Végső lépésként ezt az arányszámot 
(31,92%) kell elosztani a területi mutató esetében a területi arányszámmal (43,5 %), 
hogy végeredményként megkapjuk a német VM(T)=73,38%-os értéket. 

A német VM(L) értékének kiszámításához pedig a költségek GDP-hez viszonyított 
arányát (31,92%) a lakossági arányszámmal (28 %) kell elosztani, hogy végered-
ményként megkapjuk a VM(L)=114%-os értéket. 

A kapott mutatók együttes értelmezése alapján az állapítható meg, hogy ameny-
nyiben egy területi fúzió esetében a VM(T) eléri, vagy meghaladja a 73,38%-os ér-
téket, továbbá a VM(L) a 114%-os értéket, akkor a fúzió minden bizonnyal végbe-
megy. Mivel a két mutató együttes hatását kell értékelni, ezért a fúzió akkor is si-
keres, ha az egyik mutató ugyan kisebb értéket ér el a standardnál, de a másik 
mutató értéke a standardot jelentősen felülmúlja. 

Mivel az orosz VM(T) a német standardként kapott adat majdnem tizenkétszerese, 
az orosz VM(L) pedig bár nem éri el, de megközelíti azt, ezért megállapítható, hogy 
a Krím-félsziget fúziója az orosz területekkel gazdasági szempontból stabil, és 
visszafordíthatatlan folyamat. 

Összegzés 

Oroszország Krím-félszigettel kapcsolatos eltökéltségét mutatja, hogy az ország 
gazdasági lehetőségeit maximálisan felhasználva dollármilliárdokkal biztosította 
az annektált terület Oroszországba való integrációját az élet minden területén. 
Különösen az államigazgatási és a közigazgatási rendszereket (földklasztereket, 
szociális rendszert, oktatási rendszert, egészségügyi hálózatot stb.), az infrastruk-
túrát, a mezőgazdaságot és az ipari termelést kötötte össze szervesen a Föderáció 
működő rendszereivel. A Krím-félsziget Oroszországgal való egyesülését jellemző 
lakosságarányos és területarányos visszafordíthatatlansági valószínűségi muta-
tói megközelítik, vagy túl is szárnyalják a német egység standartnak tekinthető 
adatait, ezért az integráció stabil és visszafordíthatatlan folyamatnak tekinthető. 
A félsziget Ukrajnához történő békés visszatérése mára csupán ukrán vágyakozás 
maradt, reálisan a terület már de facto a Föderáció része. 

Az egybeolvadás folyamata során az belső integrációra költött anyagi 
ráfordítások nem csak az egyesülést szilárdították meg, de az orosz állam 

Terület neve átlagos 
nominális 
GDP (mrd 

USD) 

GDP-hez 
viszonyított 
összköltség 

(%) 

egyesült 
terület 

aránya a 
költséget 

viselő 
félhez (%) 

VM(T) 
(%) 

egyesült 
lakosság 
aránya a 
költséget 

viselő 
félhez (%) 

VM(L) 
(%) 

Németország 1837 31,92 43,5 73,38 28 114 

Oroszország 1607 1,29 0,15 860 1,3 99,23 
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Hartshorne-modell szerinti belső kohéziós ereje is megnőtt. Ennek első jele volt 
Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin orosz elnök népszerűségi indexének gyors 
emelkedése az elcsatolás utáni években. Napjainkra ugyan az orosz elnök 
népszerűségét már kevésbé tartja magasan az orosz területnövekedés 
eredménye, de az egységes államigazgatási és közigazgatási rendszer 
kiépülésével Oroszország gazdasági és katonai pozíciói is erősödtek. A Krím-
félsziget visszacsatolására tehát békés úton nincs esély, ugyanakkor az erőszakos 
visszarendezési kísérletekkel szemben az orosz állam centripetális ereje nagy 
valószínűség szerint nő. A Krím-félsziget magas fokú integrációja miatt ugyanis az 
Oroszországi Föderáció lakossága, különös tekintettel az orosz nemzetiségre, már 
idegen államok Oroszország ellenes agressziójaként tekinthet a folyamatokra. 
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1 Hartshorne, Richard (1950): The Functional Approach in Political Geography. Annals of the 
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2 Az összeg a 2015 és 2019 január végén közzétett MNB hivatalos devizaárfolyamaiból 
számított átlagérték. 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/12/09/620191-86-putina
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/12/09/620191-86-putina

