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Összefoglaló: 2019. március 31-én elnökválasztásokat tartanak Ukrajnában. 
A választás tétje ezúttal nem csak arról szól, hogy ki vezetheti az országot az el-
következő öt esztendőben: az eredmény visszajelzés is lesz a választópolgárok 
részéről a 2014 óta eltelt évekkel kapcsolatban. Az akkori események, a tüntetések 
a kijevi Majdanon és más városokban, a Krím elcsatolása, majd a kelet-ukrajnai 
háború a mai napig meghatározzák az ország életét, politikailag, gazdaságilag és 
kulturálisan egyaránt. Az elnökválasztás ráadásul azért is lesz fontos, mert az ered-
ménye nagy hatással lehet az őszi parlamenti választásokra is.

Abstract: On March 31, 2019 presidential elections will be held in Ukraine. This time the 
election is not only about who can lead the country in the next five years: the result will 
be a feedback from the voters on the years since 2014 as well. The events of that time, 
the demonstrations in Kiev’s Maidan and other cities, the annexation of Crimea, and the 
war in eastern Ukraine, still determine the life of the country, politically, economically 
and culturally alike. Moreover, the presidential election will be important because 
its outcome may have a major impact on the parliamentary elections in autumn.
 
Jelen elemzés célja, hogy röviden bemutassa a 2013-14-ben kezdődött konfliktus 
óta a közelgő választásig terjedő időszakban bekövetkezett változásokat, politikai 
és gazdasági szempontból egyaránt. Az egyes részekben látszódni fog, hogy a 
több mint öt éve tartó krízis sok tekintetben megváltoztatta Ukrajna életét, 
s ezek természetesen hatással vannak a közelgő elnökválasztásra, valamint az 
őszi parlamenti választásokra is.

ELŐZMÉNYEK

Ahhoz, hogy a mai ukrajnai politikai helyzetet, illetve a választások jelentősé-
gét megértsük, érdemes visszatekinteni az elmúlt öt évre, 2014-ben ugyanis 
alapvetően változott meg a politikai élet Ukrajnában. Ennek elsőszámú indoka 

minden bizonnyal a már a Szovjetunió felbomlása óta váltakozó intenzitással fenn-
álló Oroszország és Nyugat közötti feszültség és a két fél között – elsősorban leg-
inkább a 2004-es narancsos forradalmat követően – folyamatosan egyensúlyozó 
Ukrajnáról szólt. Moszkva, bár jelentősen veszített politikai erejéből 1991-től 
kezdődően, a korábbi érdekszférájához (tehát a volt szovjet tagköztársaságokhoz) 
fűződő elsőbbségét ennek ellenére is igyekezett fenntartani. Tette ezt több-
kevesebb sikerrel, hiszen a Baltikum három országát már gyakorlatilag a Szovjet-
unió szétesésekor elveszítette, de a grúziai, illetve a 2004-es ukrajnai események is 
azt mutatták, hogy Moszkva nem képes teljes mértékben megőrizni politikai kont-
rollját az egykori tagállamok felett.

A Majdanként emlegetett, 2013 novemberében kezdődött eseménysorozatra 
a fentiekben felvázolt nyugati-orosz konfliktusforrás eszkalációjaként tekinthe-
tünk. Viktor Janukovics akkori ukrán elnök novemberben váratlanul mégsem írta 

https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2005-03-01/ukraines-orange-revolution
https://inosmi.ru/longread/20171002/240391135.html
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alá az Ukrajna és az Európai Unió közötti társulási szerződést, amely (elsősor-
ban egyetemisták által szervezett) tüntetésekhez vezetett Kijevben és más ukrán 
nagyvárosokban. A demonstrációk a rendvédelmi szervek agresszív fellépését kö-
vetően véres összecsapásokhoz vezettek, Janukovics elnök pedig elmenekült az 
országból. Kijevben a 2014 január és február közötti időszakban több mint százan 
vesztették életüket a tüntetések során, miközben az állami szervek oldaláról a fele-
lősségre vonás azóta sem történt meg maradéktalanul.

Az ukrán parlament (Verhovna Rada) kezdeményezésére előrehozott elnökvá-
lasztásokat írtak ki 2014 májusára. A felfokozott politikai hangulatban megtartott 
választásokat az a Petro Porosenko nyerte, aki már a demonstrációk során is aktív 
szerepet vállalt. A korábban elsősorban üzletemberként (édességgyár tulajdonos-
ként) országos ismeretségre szert tevő Porosenko nem volt teljesen új a politi-
kában, hiszen korábban külügyminiszteri, valamint gazdasági miniszteri posztot 
töltött be, ráadásul éppen az elüldözött Janukovics kormányában. Ennek ellenére 
a választók hittek Porosenkónak és elsősorban annak az ígéretnek, hogy a lehető 
leggyorsabban (napok alatt) véget vet a kelet-ukrajnai konfliktusnak. Akkori nép-
szerűségét az mutatja a legjobban, hogy igen meggyőző fölénnyel verte a második 
helyezett Julija Timosenkót, a szavazatok csaknem 55 százalékát szerezte meg, 
így a választási törvény értelmében nem volt szükség második fordulóra, ami az 
elmúlt évek ukrán választásait tekintve valóban meggyőző eredménynek számít. 
Az ország jövőjével kapcsolatban számos megoldásra váró kihívás volt, Porosenko 
feladata elsősorban az volt, hogy helyreállítsa a belpolitikai rendet a tüntetések és 
az anarchikus állapotokat követően, megoldást találjon a kelet-ukrajnai konfliktus-
ra, valamint a politikai krízissel járó gazdasági visszaesést megfékezze.

BELPOLITIKA: ÚJ PARLAMENT, RÉGI PROBLÉMÁK

Ukrajna politikai palettája egyértelműen megváltozott a 2014-es tüntetések, 
Janukovics távozása, a Krím elcsatolása, valamint a kelet-ukrajnai front 
megnyitását követően. A korábban Janukovics által irányított Régiók Pártja 

az elnök távozásával jelentősen meggyengült, majd át is alakult. Janukovics mel-
lett más fontos pártpolitikusok is Oroszországba menekültek, miközben a párt 
érthetően a társadalmi támogatottságából is jelentősen veszített. A megmaradt 
képviselők új pártot alapítottak Ellenzéki Blokk néven, amely gyakorlatilag a 
Régiók Pártja utódja lett. A kelet-ukrajnai támogatottsága megmaradt az új párt-
nak is, Rinat Ahmetov, Dmitro Firtas és a Putyinnal közeli ismeretséget ápoló Viktor 
Medvedcsuk is az Ellenzéki Blokk szellemi és legfőképpen anyagi támogatója lett. 
A 2014 őszén tartott parlamenti választásokon Jurij Bojko vezetésével bekerültek 
a Radába, de ma már csak marginális szereplőként vannak jelen. A pártban lát-
hatóan korán sincs meg az az egység, amely korábban (Janukovics idején) jelle-
mezte, ezt jól mutatja az is, hogy a 2019-es elnökválasztásra nem tudtak kiállítani 
egy egyértelmű, mindenki által támogatott jelöltet. A párton belüli feszültséget jól 

https://www.bbc.com/news/world-europe-30131108
https://carnegie.ru/commentary/59172
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-43110324
https://www.cbc.ca/news/world/ukraine-s-chocolate-king-new-president-petro-poroshenko-hopes-to-sweet-talk-russia-1.2654352
https://www.cbc.ca/news/world/ukraine-s-chocolate-king-new-president-petro-poroshenko-hopes-to-sweet-talk-russia-1.2654352
http://ukrstream.tv/en/videos/ato_maie_trivati_nie_kil_ka_misiatsiv_a_kil_ka_ghodin_poroshienko
https://www.bbc.com/news/world-europe-27569057
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/why-pro-russian-candidates-won-t-win-ukraine-s-2019-elections
https://www.bloomberg.com/billionaires/profiles/rinat-akhmetov/
https://www.bbc.com/news/world-europe-27213404
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/putin-russia-godfather-viktor-medvedchuk-us-sanctions-ukraine-politics-a8515456.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/putin-russia-godfather-viktor-medvedchuk-us-sanctions-ukraine-politics-a8515456.html
https://carnegie.ru/commentary/77753
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mutatja az is, hogy Vagyim Rabinovics képviselő kilépett a pártból, hogy meg-
alakítsa az Életért elnevezésű pártot. Az elnökválasztásokon elindul Jurij Bojko, 
az EB vezetője, de már az is óriási meglepetés lenne, ha bekerülne a második 
fordulóba. Ennek ellenére kár lenni leírni a pártot, az ősszel következő parlamenti 
választásokon nagyobb szerepet kaphatnak.

A 2014-es parlamenti választások után jelentősen átalakult a 450 fős Rada 
összetétele. A korábbi kormánypárt háttérbe szorulásával egyidőben a tavasszal 
elnökválasztást nyerő Petro Porosenko pártja tudott jelentős számú képviselői 
helyet szerezni. A Petro Porosenko Blok 132 helyet nyert a Radában, a későbbi 
miniszterelnök Arszenyij Jacenyuk pártja (Népfront) pedig 82 mandátumot szer-
zett. Jacenyuk a Julija Timosenko vezette Haza pártból lépett ki, utólag úgy tűnt jó 
érzékkel, hiszen a Majdan során amnesztiát kapott Timosenko pártja csu-
pán 19 helyet szerzett. A 2014 végén Jacenyuk vezetésével (másodjára) felálló 
kormány elsődleges feladatai közé tartozott a gazdasági stabilitás, a korrupció fel-
számolása, illetve az euroatlanti integrációs folyamatok felgyorsítása. Ennek érde-
kében külföldi szakembereket is segítségül hívtak a kormányba: Natalie Jaresko, 
Alexander Kvitashvili és Aivaras Abromavičius kormánytagok Petro Porosenkótól 
kaptak ukrán állampolgárságot a kormány felállítását megelőzően.

Kevesebb mint másfél év elteltével láthatóan nem sikerült komolyabb előre-
lépést elérni a gazdasági fellendülés és a korrupció felszámolásának ügyében, 
így előbb a gazdasági miniszter Abromavičius, majd a miniszterelnök is beadta 
a lemondását. Az új kormányfő 2016 áprilisában a Porosenko szövetségesének 
tartott Volodimir Hrojszman korábbi Rada házelnök lett.

Bár az államfői poszt tekintetében nem került sor váltásra, Petro Porosenko 
elnök politikája jelentősen megváltozott az öt esztendős ciklusa során. A 2014-ben 
tett választási ígéretei közül sokat nem tudott megvalósítani Porosenko, 
a kelet-ukrajnai konfliktusra nem talált megnyugtató megoldást, a korrupció pedig 
továbbra is az ország egyik legégetőbb problémája maradt, holott sokan a Maj-
dan tüntetői közül éppen utóbbi ellen fellépve mentek ki az utcákra. 2018-ban a 
Transparency International által készített listán Ukrajna a 120. helyet foglalja el 
a 180 vizsgált ország közül a korrupció helyzetét tekintve. 2019-re Porosenko a 
korábbiakkal ellentétben sokkal inkább támaszkodik a nacionalista érzelmek-
re: míg megválasztásakor még valami fajta megegyezést, kompromisszumot 
ígért Oroszországgal, ma már egyértelműen a keleti szomszédot tartja Ukrajna 
legnagyobb ellenségének, s láthatóan kibékíthetetlen ellentétek vannak Kijev és 
Moszkva között. Az ukrajnai kisebbségekkel (köztük a kárpátaljai magyarság-
gal) kapcsolatos politikája miatt szintén sokan bírálták Porosenkót. Bár még né-
hány hónappal a 2019-es választások előtt legtöbben a 2014-es voksoláshoz 
hasonló Julija Timosenkót tekintették a regnáló elnök legfőbb kihívójának, a 
humorista Volodmir Zelenszkij személyében egy olyan meglepetésnek számí-
tó induló is lesz a választásokon, aki a felmérések alapján egyre inkább maga 
mellé állíthatja az elmúlt években csalódott választópolgárokat. Az persze kér-
déses, hogy a felméréseket vezető humoristának a valóságban mekkora (lesz) 
a támogatottsága (tényleg elmennek-e és rá szavaznak a felmérésekben vele 

https://medium.com/@Hromadske/2014-ukraine-parliamentary-elections-explained-6e5339aabd8
https://www.unian.info/politics/1014078-parliament-to-form-leadership-and-coalition-on-november-27.html
https://en.interfax.com.ua/news/general/237464.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-35481699
https://www.bbc.com/news/world-europe-35481699
https://www.bbc.com/news/world-europe-36043967
https://www.unian.info/politics/10234770-poroshenko-apologizes-for-vow-made-in-2014-to-complete-ato-within-hours.html
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018-11-19-ukraine-anti-corruption-reforms-lough-dubrovskiy.pdf
https://www.transparency.org/country/UKR
http://www.spiegel.de/international/europe/yulia-timoshenko-attempts-comeback-in-ukrainian-election-a-1255166.html
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-election-poll/comedian-zelenskiy-dashes-ahead-in-ukrainian-presidential-race-idUSKCN1QL16X
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szimpatizálók), hiszen semmilyen politikai tapasztalattal nem rendelkezik, 
de talán pont emiatt válhat szimpatikussá a régóta porondon lévő politikusokban 
csalódott ukránok számára.

KÜLPOLITIKA: SZAKÍTÁS OROSZORSZÁGGAL, 
EUROATLANTI AMBÍCIÓK

A 2014-ben elkezdődött válság, illetve az ezzel egyidőben megromló ukrán-
orosz kapcsolatok természetesen meghatározó hatással voltak a kijevi kor-
mány külpolitikájára is. A 2014-es elnökválasztásokon, illetve parlamenti 

választásokon is azok a politikai erők győztek, amelyek alapvetően euroatlanti 
integrációban gondolkoztak. A 2013 novemberében Janukovics által visszamon-
dott társulási szerződést az Európai Unióval végül 2017-ben aláírták. Porosenko 
és az ukrán kormány az elmúlt öt évben folyamatosan igyekezett hitet tenni az 
Európai Unió és a NATO mellett (az ezirányú külpolitikai irányvonal melletti elkö-
teleződést 2019 elején az ukrán alkotmányba is belefoglalták), a fokozatosan 
elhidegülő orosz kapcsolatokkal egyidőben pedig az Egyesült Államokkal igye-
keztek minél jobb, szorosabb kapcsolatokat kialakítani.

Az európai uniós (és NATO) csatlakozás ugyanakkor öt év elteltével sem ke-
rült közelebb Ukrajnához, ma sem tűnik reálisnak, hogy a közeljövőben Ukrajna 
az EU tagja legyen A kijevi vezetés persze sokkal optimistább ezzel kapcsolat-
ban: a 2019-es elnökválasztások kampányában Petro Porosenko ígéretet tett, 
hogy megválasztása esetén Ukrajna 2023-ban benyújtja kérvényét az Eu-s tag-
ságra vonatkozóan. Porosenko elnökségének egyik legnagyobb politikai sikeré-
nek tartják, és az európai szövetség és Ukrajna közeledésének egyértelmű jele-
ként lehet tekinteni a 2017-ben az EU által megszavazott vízummentességre az 
ukrán állampolgárok számára. Porosenko 2014-es megválasztását követően 
még arra tett ígéretet, hogy rendezi a viszonyt Oroszországgal, ugyanakkor 
ma már egyértelműen látszik, hogy az ukrán elnök és Moszkva között kibé-
kíthetetlen a viszony: a 2018 őszén történt kercsi incidens óta gyakorlatilag 
teljesen leálltak a kétoldalú diplomáciai kapcsolatok, miközben a moszkvai 
álláspont szerint a Kreml már nem szeretne beleszólni az ukrán választá-
si kampányba, ezért megvárják a májusi voksolás eredményét. A korábban 
megkötött orosz-ukrán barátsági szerződést Kijev 2018 őszén egyoldalúan 
felbontotta, az április 1-jén, éppen a választások másnapján veszti majd hatá-
lyát az ukrán döntés értelmében.

Szintén az orosz-ukrán politikai szembenállásról szólt a független ukrán orto-
dox egyház kérdése is, amely a konfliktus eszkalálódását követően eklatáns pél-
dája volt a keleti-szláv kulturális élet, így a vallás teljes átpolitizálódásának is. Nem 
véletlenül, sokan az ukrán „egyházszakadást” Porosenko elnök egyik legnagyobb 
politikai sikerének tartják ötéves regnálása alatt, miközben az önálló Ukrán 

https://www.economist.com/europe/2019/03/16/a-comedian-could-be-ukraines-next-president
https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/en/page/open/id/2900
https://www.unian.ua/politics/10451769-poroshenko-pidpisav-zakon-pro-zmini-do-konstituciji-pro-vstup-ukrajini-v-yes-i-nato.html
https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/poroshenko-promises-to-apply-for-eu-membership-get-nato-map-no-later-than-2023.html
https://www.ukrinform.net/rubric-society/2478062-ukraine-marks-first-anniversary-of-visafree-travel-to-european-union.html
https://kki.hu/assets/upload/47_KKI-elemzes_RUS_UKR_Ackermann_Barabas_20181129.pdf
https://www.themoscowtimes.com/2018/09/17/ukraine-terminates-friendship-treaty-with-russia-a62908
http://kki.hu/assets/upload/17_KKI_elemzes_BTJ_ortodox_.pdf
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Ortodox Egyház megalakulása csak tovább mélyítette a Kijev és Moszkva kö-
zötti feszültséget. Minden bizonnyal az sem véletlen, hogy a történelmi szakí-
tásra néhány hónappal az elnökválasztások előtt került sor. Az ukrán egyház 
különválása az aktuális politikai motivációk mellett jól mutatja azt is, hogy a 
kialakult konfliktus az évszázados kulturális hagyományokra is komoly hatás-
sal van, azt azonban érdemes hozzátenni, hogy az ukrajnai vallási függetlenség 
kérdése már a Szovjetunió felbomlását követően is felvetődött, a mostani krízis 
csupán katalizálta ezt a folyamatot.

A konfliktus komoly hatással van a korábban sem problémamentes orosz-
ukrán energetikai kérdésekre is. Ukrajna 2015 novembere óta nem vásárol földgázt 
Oroszországtól, ennek pótlására nyugati szomszédjaitól, Szlovákiától, Magyar-
országtól, illetve kis mértékben Lengyelországtól vásárol reverz úton energia-
hordozót. Ukrajna ugyanakkor tranzitországként továbbra is kapcsolatban van 
Oroszországgal, s mivel a két ország közötti szerződés 2019 végén jár le, az 
Európai Unió közvetítésével már megkezdődtek a tárgyalások a két fél között. 
Az egyeztetések ugyanakkor nem haladnak jól, Kijev szerint ugyanis az orosz 
fél időhúzásra játszik: amennyiben belátható időn belül átadásra kerül és mű-
ködésbe lép az Ukrajnát megkerülő Északi Áramlat 2, úgy Moszkva komoly 
lépéselőnybe kerülhet a szerződés megújítását illetően. Oroszország számá-
ra valóban nem sürgős az új megállapodás, ráadásul az ukrajnai választások 
miatt érthető, hogy kivárásra alapoznak. Kijevben eközben joggal aggódnak a 
gázvita miatt, az ukrán gazdaság számára kiemelkedően fontos a tranzitból 
származó bevétel, amely jelentősen csökkenhet az Északi Áramlat 2 átadását 
követően.

KELET-UKRAJNA: ÁLLANDÓSULT KONFLIKTUS

Petro Porosenko a 2014-es választási kampányban még arra tett ígéretet, 
hogy a kelet-ukrajnai harcokat még csak nem is hónapok, de órák alatt fog-
ja leállítani. A valóság azonban gyorsan felülírta a kampányígéretet, s az 

új elnök megválasztását követően következtek csak a legintenzívebb harcok a 
szeparatisták és az ukrán hadsereg között. Az ENSZ legfrissebb, 2019. februári 
adatai alapján az áldozatok száma mára már elérte a 13 ezret, amelynek csaknem 
harmadát a civil veszteségek teszik ki. Ennek a számnak a többszöröse lehet a 
sérültek száma, s bár a harcok mára alább hagytak, az egyértelműen kijelenthető 
az elmúlt öt év tapasztalatait figyelembe véve, hogy a katonai konfliktus hosz-
szan tartó humanitárius és ökológiai válságba taszította Ukrajnát. A minszki 
egyezményt csak többé-kevésbé tartják be a harcoló felek, s mára leginkább 
egy alacsony intenzitású fegyveres konfliktus jellemző, amely hetente nagyság-
rendileg 3-5 halálos áldozatot követel. A szakadár területek (illetve a Krím félsziget) 
felett nem csak a katonai, de az adminisztratív felügyeletet is elveszítette Kijev, 
így a márciusi választásokat ezekben a körzetekben nem fogják megtartani 

https://naftogaz-europe.com/article/en/hungaryincreasesreversegassupplies
https://naftogaz-europe.com/article/en/hungaryincreasesreversegassupplies
https://www.reuters.com/article/russia-ukraine-gas/ukraine-gas-firm-says-russians-delaying-gas-talks-as-they-spur-work-on-nord-stream-2-idUSL8N1ZL32Z
https://www.reuters.com/article/russia-ukraine-gas/ukraine-gas-firm-says-russians-delaying-gas-talks-as-they-spur-work-on-nord-stream-2-idUSL8N1ZL32Z
https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2018/06/18/russias-nord-stream-ii-pipeline-is-ukraines-worst-nightmare/
https://www.rferl.org/a/death-toll-up-to-13-000-in-ukraine-conflict-says-un-rights-office/29791647.html
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(a moszkvai narratíva szerint emiatt nem tekinthető majd érvényesnek a sza-
vazás). Részben emiatt is várható az, hogy az oroszpárti jelölt(ek) jóval kisebb 
támogatásra számíthatnak, mint a korábbi választások során.

A konfliktus gazdaságilag is igen kimerítő Kijev számára, Porosenko korábbi 
bevallása szerint napi több mint 5 millió dollárt költenek a kelet-ukrajnai fronttal 
kapcsolatos kiadásra (ha ezt arányosnak tekintjük az elmúlt öt évet figyelembe 
véve, akkor lassan eléri a 10 milliárd dollárt az ukránok kiadása), miközben a 
szakadár területek elvesztése a nehézipar szempontjából is kiesést jelentett. 
Az elmúlt éveket tekintve fordulópontot jelentett a 2018 őszi kercsi szorosnál 
történt incidens: a Krím félszigetet az orosz „anyaországgal” összekötő híd 2014 
óta komoly feszültségeket kelt a két ország között, amely odáig fajult, hogy az 
orosz erők egy igen kiélezett alkalommal tüzet nyitottak a szoroson átkelő uk-
rán hajókra, majd fogságba ejtették az azon utazó tengerészeket, katoná-
kat. A konfliktus olyan szempontból bírt nagy jelentőséggel, hogy ez volt az első 
olyan alkalom, amelynek során orosz erők nyíltan vállaltak fegyveres konfliktust 
az ukrán erőkkel szemben. Komolyabb incidens végül szerencsére nem történt, 
de az Azovi-tenger és a szoros feletti befolyás jövője továbbra is kérdéses.

Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy egyelőre sem Kijev, sem pe-
dig Moszkva számára nem fűződik érdek a kelet-ukrajnai helyzet katonai eszkalálásá-
hoz. Kijev számára egyelőre megoldhatatlannak tűnik a szakadár területek (Donecki, 
valamint Luhanszki „népköztársaságok”) visszafoglalása komolyabb emberáldozatok 
vállalása nélkül, amelyet most nagy valószínűséggel – elsősorban politikai okokból – 
nem fog vállalni sem a megválasztott elnök, sem pedig az ősszel megalakuló kormány. 
Moszkva számára pedig egyelőre kedvező a jelenleg fennálló helyzet, a Kreml által tá-
mogatott irányítás van hatalmon a két népköztársaságnak kikiáltott területen, miközben 
az orosz vezetés a hazai gazdasági nehézségek miatt egyelőre nem kíván komolyabb 
fegyveres konfliktusokba bocsátkozni. A Krím Oroszországhoz tartozását továbbra is 
elvitathatatlannak tartják a Kremlben, miközben az újraválasztásáért küzdő Porosenko 
nemrég kampányígéretei között említette a félsziget feletti ukrán befolyás visszaszerzé-
sét megválasztása esetén. Bár a fegyveres konfliktus erőteljes fellángolása egyelőre 
– a fentebb említett politikai, gazdasági okoknál fogva – nem várható, nyugtalanító 
körülmény, hogy Ukrajna és Oroszország egyaránt komoly fegyverkezési, hadiipari re-
formokat hajtott végre az elmúlt időszakban katonai erejének növelése érdekében.

HADSEREGREFORM KORRUPCIÓS BOTRÁNYOKKAL

Ukrajna 1991-es megalakulása óta nem volt szükség az ország fegyveres erő-
inek bevetésére, a kelet-ukrajnai konfliktus azonban azonnal rámutatott, hogy 
mennyire elavult az ukrán hadsereg felszereltsége. A szovjet időkből szárma-

zó, elavult eszközökkel és háttérrel rendelkező ukrán katonák látható hátrányban 
voltak a Moszkva támogatását élvező szeparatistákkal szemben, amelyet jól mu-
tatnak a háború kezdetén regisztrált komoly ukrán katonai veszteségek is.

https://www.themoscowtimes.com/2015/02/05/ukraines-poroshenko-says-war-costing-8-million-per-day-a43605
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2018/11/30/investigating-the-kerch-strait-incident/
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2018/11/30/investigating-the-kerch-strait-incident/
https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/poroshenko-promises-to-regain-crimea-after-election.html
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Kijev számára egyértelmű volt, hogy a hadsereg átfogó reformjára van szük-
ség, hogy felvehessék a harcot a szakadárokkal. Az azóta eltelt időszakban 
egyrészt megnövelték a hadsereg létszámát, amely ma több mint 200 ezer főt 
számlál, valamint a felszereltség modernizálására is komolyan áldozott a politi-
kai vezetés. 2014 tavaszát követően alapvető változásokra volt szükség az ukrán 
hadseregben: a katonai vezetők többsége ugyanis sok esetben orosz kötődésű, 
vagy kelet-ukrajnai vezetők voltak. A Krím orosz elcsatolását követően például a 
félszigeten állomásozó ukrán katonák 70 százaléka „állt át” orosz oldalra. 2014 ta-
vaszát követően így jóformán alig maradt komoly tapasztalattal rendelkező szak-
ember az ukrán seregben, ami az eszkalálódó fegyveres konfliktusnál meg is lát-
szott. Az első minszki egyezmény 2014-es megkötése utáni időszakot éppen ezért 
az ukrán katonai vezetés arra használta, hogy minél több embert toborozzanak 
és képezzenek ki még vezetői beosztásokra is. 2014-ben majd 2015-ben három 
alkalommal is tartottak toborzást, amelynek során 100 ezer embert mobilizáltak, 
miközben országos szinten visszaállították a 18 hónapos sorkatonaságot. Kiemelt 
célok között szerepelt a fegyveres erők modernizálása, új egységek felállítása, és 
a tartalékosok kibővítése. 2016-ban már 200 ezer felett volt az ukrán összhaderő 
létszáma: 145 ezren a szárazföldi erőknél, 45 ezren a légierőnél, 8 ezren a különle-
ges erőknél, 6 ezren pedig a haditengerészetnél szolgáltak (az összesített számok 
tartalmazzák a 2014-ben alapított Nemzeti Gárda egységeit is, amely megközelítő-
leg 50 ezer tagot számlál). A tartalékosok számát 2018-ra 900 ezer főre növelték.

A szakadárok ellen vívott harcok mellett az ukránok az állandóan napirenden 
lévő NATO-csatlakozás igénye miatt is kénytelenek fejleszteni a hadsereget, a ka-
tonai szövetséggel kötött megállapodás szerint 2020 végéig kell olyan reformo-
kat végrehajtania Kijevnek az ukrán hadsereggel kapcsolatban, amely megfelel 
a NATO normáinak. A közelgő határidővel kapcsolatban sokan szkeptikusak: a 
reformokkal kapcsolatban általában politikai akadályok vetődnek fel. Egyrészt – 
a régi szovjet minta beágyazódása mellett – továbbra is hiányzik a civil felügyelet 
a hadsereg felett, másrészt sorozatosan kételyek vetődnek fel az átláthatóság hiá-
nyával kapcsolatban, de talán a korrupció még ennél is nagyobb problémát jelent. 
Az ukrán állami hadiipari beszerzéseket lebonyolító Ukroboronprom már korábban 
is több alkalommal került korrupciós ügyekbe, s a különböző kényes ügyek sorra 
kerülnek napvilágra a kétes hátterű állami vállalattal kapcsolatban. 2017-ben egy 
nyilvánosságra került dokumentumból kiderült, hogy repülőalkatrészeket adtak el 
az iraki védelmi minisztériumnak, nem sokkal a 2019-es elnökválasztások előtt pe-
dig a cég állítólag Oroszországtól vásárolt illegális fegyvereket. Az ügy különösen 
kellemetlen volt Porosenko számára, ugyanis a feltételezések szerint az elnök-
höz közel álló emberek is érintettek lehettek az ügyben. A nemzetközileg is 
meglehetősen sokat bírált Ukroboronpromot 2010-ben alapították, összesen 
130 cég tartozik alá, s több mint 80 ezer alkalmazottja van. A vállalatnak gya-
korlatilag teljes monopóliuma van az ukrán hadibeszerzések terén.

A hadiiparban tapasztalható korrupció és az átláthatóság hiányának megoldá-
sa több szempontból is kulcsfontosságú lenne Kijev számára. Egyrészt a növekvő 
hadikiadásokat tekintve kiemelt területről van szó: míg 2013-ban 2,7 milliárd USD 

https://carnegieendowment.org/2018/02/22/ukraine-s-toughest-fight-challenge-of-military-reform-pub-75609
https://carnegieendowment.org/2018/02/22/ukraine-s-toughest-fight-challenge-of-military-reform-pub-75609
https://ua.korrespondent.net/ukraine/3947234-chyselnist-zsu-dosiahla-255-000-osib
https://ua.korrespondent.net/ukraine/3947234-chyselnist-zsu-dosiahla-255-000-osib
https://www.unian.info/politics/10368543-nato-names-five-main-areas-of-defense-sector-reform-in-ukraine-for-2019.html
https://day.kyiv.ua/ru/article/podrobnosti/armiya-voyna-ekzamen
https://www.unian.info/politics/10404696-ukraine-s-army-to-be-able-to-act-under-nato-standards-in-2020-poroshenko-says.html
https://www.unian.info/politics/10404696-ukraine-s-army-to-be-able-to-act-under-nato-standards-in-2020-poroshenko-says.html
https://www.unian.info/society/10445346-general-staff-ukraine-army-shifting-away-from-soviet-style-training-routine.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-38224388
https://foreignpolicy.com/2017/12/21/ukraines-anti-corruption-agency-alleges-fraud-in-arms-industry/
https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/investigative-journalist-reports-about-supplies-to-ukroboronprom-based-on-evidence-from-official-investigation.html
https://ukroboronprom.com.ua/uk/pro-kontsern/profil-kontsernu
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volt az ukrán katonai költség, 2018-ra ez a szám 6 milliárd USD-re emelkedett, 
ami az ukrán GDP 6 százalékát jelenti. Miközben a kiadások egyre nőnek, 
a felügyelet továbbra is megoldatlan marad, miután a Rada Védelmi Bizottsá-
gának több tagja is korrupciós ügyekbe keveredett. Mindeközben a sorozatos 
korrupciós botrányok az ország nemzetközi partnereit is elbizonytalanítják: 
Washingtonban például egyre inkább fenntartásokkal kezelik a fegyverek 
(többek között a Javelin elhárító rakéták) átadását Ukrajna számára, mivel az 
amerikai adminisztrációban többen is attól tartottak, hogy a fegyverek illegális 
úton később orosz kézre kerülhetnek. A bizalmatlan kapcsolat Kijev számára 
mindenképpen csalódást keltő, ráadásul Donald Trump adminisztrációjától 
egyébként is komolyabb támogatást vártak a kelet-ukrajnai rendezés ügyé-
ben. Ennek ellenére még a fentiek ellenére is több támogatást kapnak mint 
Barack Obama idején, a Pentagon 2020-as költségvetésében 250 millió USD ösz-
szeg szerepel az ukrán haderőnek és titkosszolgálatoknak nyújtandó támogatás 
céljából.

A legutóbbi botrányok Porosenko népszerűségének sem tettek jót, az el-
nök ugyanis a „Hadsereg, nyelv, hit” hármas kampányszlogennel sok választó 
szemében tűnhet hiteltelennek az utóbbi hetek eseményeit követően. A kijevi 
vezetés a korrupciós vádakat rendszerint az „orosz hibrid hadviselés” termé-
keinek tekinti, miközben az ország nyugati partnerei is világossá tették, hogy 
a hadsereg sikeres reformja (beleértve a korrupció visszaszorítását) a legfon-
tosabb záloga a tervezett NATO-csatlakozással kapcsolatos előrelépéseknek.

GAZDASÁG: VÁLSÁG ÉS LASSÚ NÖVEKEDÉS

A z ukrán gazdaság már az ország 1991-es megalakulásától kezdődően 
folyamatosan külső- illetve belső politikai, gazdasági nehézségekkel 
küzdött. A Szovjetunió megszűnését követően a legtöbb tagország-

hoz hasonlóan Ukrajna is nehéz gazdasági átalakulást élt meg, s gyorsan 
bebizonyosodott, hogy az új típusú politikai, gazdasági berendezkedés nem 
feltétlenül jár együtt az életszínvonal növekedésével. A válságos átmeneti 
éveit követően a 2004-es narancsos forradalom és az azt követő bizonytalan-
ság jelentett megtorpanást az ukrán gazdaság számára, a 2008-ban kezdő-
dő gazdasági világválságból talán éppen kilábaló Ukrajna pedig 2013 végén 
újra válságos helyzetbe került. A politikai krízis egyet jelentett a gazdasági 
visszaeséssel: a Majdan eseményei, a Krím elcsatolása és a háború kezde-
te elképesztően visszavetette az ukrán gazdaságot, miközben az országban 
tapasztalható politikai, közéleti klíma a külföldi befektetők számára sem volt 
túl kedvező. Az ukrán GDP még 2018-ban sem érte el a válság előtti értéket: 
2013-ban 179 milliárd USD, 2015-ben 90 milliárd, 2018-ban pedig 126 milliárd 
volt az ország GDP-je. Az ukrán államadósság 2017-ben tetőzött 76,3 milliárd 
dollárral, ami a GDP-hez viszonyítva 84,6 százalék volt.

https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/ukraines-defense-budget-28-percent-2018.html
https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2020/fy2020_Budget_Request_Overview_Book.pdf
https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2020/fy2020_Budget_Request_Overview_Book.pdf
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-47456979
https://carnegieendowment.org/2006/03/13/what-does-orange-revolution-tell-us-about-ukraine-s-future-event-858
https://www.fpri.org/research/eurasia/recent-findings/ukraine-global-econ-crisis/
https://www.fpri.org/research/eurasia/recent-findings/ukraine-global-econ-crisis/
https://www.focus-economics.com/blog/posts/infographic-whats-economic-cost-ukraines-civil-war
https://www.statista.com/statistics/296140/ukraine-gross-domestic-product/
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Tovább gyengíti az ukrán gazdaságot, hogy az exportja meglehetősen egy-
síkú, 50 százalékot meghaladó terjedelemben függ a búza, a napraforgóolaj, a 
kukorica, a fémgyártás és a félkész termékek piacától. Gazdasági szempontból 
kockázati tényezőt jelent az idei évben a két választás is, ugyanakkor Kijev 
gazdaságpolitikája várhatóan nem fog jelentősen változni egy esetleges ál-
lamfő-, illetve kormányváltás esetén sem (a népszerűségi listákat vezető 
humorista Volodimir Zelenszkij győzelme természetesen hozhat kiszámít-
hatatlan fordulatokat). Amennyiben a kelet-ukrajnai harcok nem eszkalálód-
nak a közeljövőben és az ország képes lesz jelentősen csökkenteni állam-
adósságát 2021-ig, úgy várhatóan elindulhat a szignifikánsabb gazdasági 
növekedés is.

Érdemes megjegyezni, hogy a fennálló krízis ellenére Ukrajna legfontosabb 
gazdasági partnere továbbra is Oroszország, miközben az Európai Unióban 
Németország, Lengyelország, Olaszország, valamint Hollandia számít ki-
emelkedő kereskedelmi partnernek. Az ukrán export nagy részét mezőgaz-
dasági termékek (elsősorban kukorica és napraforgóolaj), valamint a vasérc 
jelenti. A több éves visszaesést követően 2019-től lassú növekedés várható, 
miközben a krízis elején nagyot zuhanó hrivnya is stabillá vált az utóbbi idő-
szakban. Nagy kérdés, hogy az egyelőre pozitívnak mondható viszony az IMF-
fel hogyan alakul a választások után: a nemzetközi hitelező és Kijev megálla-
podása szerint az ukrán félnek 2019-ben 6 milliárd dollárt kell visszafizetnie.

A gazdaság szempontjából aggasztó problémát jelent Kijev számára a 
fokozatosan növekvő elvándorlás az országból. A krízis 2013-as kezdete 
óta több millió ukrán hagyta el a Szovjetunió felbomlásakor még 50 mil-
lió főt számláló Ukrajnát, az elsőszámú célpont ugyanakkor a korábbiakkal 
ellentétben már nem Nyugat-Európa, hanem a szomszédos (nyelvileg, kul-
turálisan közelebb álló) Lengyelország. Az ukrán kormány az elmúlt néhány 
évben igyekezett béremelésekkel otthon tartani elsősorban a fiatalokat, de az 
átlagbérek még így is messze vannak az európai szinttől. Az ukrán minimálbér 
2019 elején többszöri emelés után még mindig csak 4173 UAH volt (kb. 42 ezer 
HUF), miközben az átlagnyugdíj 1300 UAH (13 ezer HUF). A munkanélküliség 
viszonylag magasnak mondható, 9,5 százalék, miközben a fent említett ki-
vándorlás mellett jellemző egy nagyon komoly belső elvándorlás is (elsősor-
ban keletről Kijev és a nyugati országrész felé), amely szintén hatással van 
a munkaerőpiacra és a gazdaságra. Az Állami Statisztikai Hivatal 2018 első 
három negyedévének adatai alapján az ukránok 41százalékának jövedelme 
nem haladta meg a 3.700 UAH-t (kb. 38 ezer HUF). Emellett a lakosság 1/3-a 
létminimum alatt (3,2 ezer UAH) él.

A Fitch Ratings 2019 márciusában változatlanul hagyta Ukrajna besoro-
lását. A nemzetközi hitelminősítő intézet továbbra is fenntartja a ’B-’ (erő-
sen spekulatív) besorolását stabil kilátással. A rangsorolás tükrözi az ország 
gyenge külső likviditását, a magas külső finanszírozási igényt, a gyenge bank-
szektort, az intézményi korlátokat és a politikai kockázatot. A Fitch utoljára 
2016-ban javított Ukrajna besorolásán.

http://uacrisis.org/62336-esportazioni-ucraina-verso-ue
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-election-poll/comedian-zelenskiy-dashes-ahead-in-ukrainian-presidential-race-idUSKCN1QL16X
https://en.hromadske.ua/posts/despite-war-ukraine-and-russias-economic-ties-continue
http://uacrisis.org/61857-acquirenti-merci-ucraine-ue
http://uacrisis.org/62336-esportazioni-ucraina-verso-ue
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ÖSSZEFOGLALÁS: ÖT ÉVVEL A MAJDAN UTÁN

A 2013 végén kezdődő konfliktus elmúlt öt éve alapján elmondható, hogy 
a Majdan tüntetőinek követelései alapvetően csak az euroatlanti in-
tegráció (elindításának) tekintetében teljesültek, a gazdasági, politi-

kai reformok elindultak, de a vártnál jóval lassabban haladnak. Gazdasá-
gi szempontból 2014-15 jelentette a mélypontot Ukrajna számára, 2016 óta 
lassú, de folyamatos növekedés látszik. Kijev a kelet-ukrajnai harcok kezdete 
óta - nyugati segítséggel - komoly erőforrást biztosít a hadsereg modernizá-
lására, de a NATO által felállított követelményeket csak akkor teljesíthetik, ha 
mindenekelőtt visszaszorítják a korrupciót. Az elmúlt évek tapasztalatai alap-
ján a kelet-ukrajnai szakadár területek felett tartósan is elveszítette a kont-
rollt Kijev, 2019-re  a fegyveres konfliktus alacsony intenzitásúvá alakult át, 
amelyben ugyan egyik félnek sem érdeke az eszkaláció, de a megoldást sem 
látni egyelőre. A nyugat támogatására eközben csak részben számíthat Kijev 
az Oroszországgal fennálló konfliktusának kezelésekor, a gazdasági szankci-
ókon és az anyagi támogatáson kívül nem várható, hogy harmadik fél komo-
lyabban (fizikailag) is beleszóljon a két ország konfrontációjába. A közel-
gő választásokkal kapcsolatban elmondható, hogy az elmaradt reformok és 
a gazdaság visszaesése miatt Petro Porosenko regnáló elnök népszerűsége 
csak töredéke a 2014-esnek, a jelenlegi politikai elit nagyfokú elutasítottságát 
jól mutatja a humorista, politikai tapasztalat nélkül induló (és a felméréseket 
vezető) Volodimir Zelenszkij előretörése is. Ha Zelenszkij nem is nyeri meg a 
választásokat, népszerűsége intő jel lehet az őszi parlamenti választásokat 
illetően is. Bármelyik elnökjelölt győzelme esetén elképzelhető, hogy a vesztes 
jelöltek megkérdőjelezik a választás igazságosságát, hitelességét, az utcára 
hívják híveiket. Az elnökválasztás mindemellett komoly hatással lehet az őszi 
parlamenti választásokra is: akit tavasszal államfőnek választanak, annak a 
pártja lehet az őszi voksolás elsőszámú esélyese is.
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