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A „Majdan” vagy – ahogyan azt 
az ukránok nevezik – a „méltó-
ság forradalma” egy külpolitikai 

dokumentum aláírásának az ukrán rész-
ről történt egyoldalú „felfüggesztésével” 
kezdődött 2013. november végén, majd 
Viktor Janukovics elnök megbuktatásá-
val és a belpolitikai erőviszonyok teljes 
átrendeződésével ért véget 2014. február 

végén. Azt követően az ország fokoza-
tosan felszámolta a belpolitikai válság 
okozta legitimitásdeficitet, és a 2014. má-
jusi elnökválasztással, a 2014. októberi 
parlamenti választással, valamint a 2015. 
októberi helyhatósági választásokkal 
Ukrajnát újra teljes körűen legitim – bár 
kétségtelenül törékeny egyensúlyú – ha-
talom irányítja.

Oroszország perifériájáról az EU perifériájára:
Ukrajna külpolitikai és külgazdasági orientációváltása

Braun Gábor – Póti László

2016. január 1-jén teljes körűen életbe lépett az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás 
(TM). A dokumentum aláírásának Viktor Janukovics ukrán elnök részéről történt elutasítá-
sa óta (2013. november) Ukrajna az új politikai vezetéssel két év alatt részleges belpolitikai, 
valamint teljes kül- és biztonságpolitikai fordulatot hajtott végre. A Moszkva által folytatott 
katonai agresszió politikailag, míg (a TM részeként) a mély és átfogó szabadkereskedelmi öve-
zetbe (Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA) való belépés gazdaságilag tette 
visszafordíthatatlanul lehetetlenné Kijev bevonását Moszkva egyik legfontosabb külpolitikai 
projektjébe, az Eurázsiai (Gazdasági) Unióba. Ezzel Ukrajna végleg átkerült Oroszország pe-
rifériájáról az Európai Unió perifériájára. A jelen tanulmány ennek a perifériaváltásnak a 
nemzetközi feltételrendszerét, főbb elemeit, illetve potenciális kockázatait veszi számba.

The Association Agreement (AA) between the EU and Ukraine entered into full force on 
1 January 2016. Since Ukrainian president Yanukovich’s denial to sign the document 
(November 2013) Ukraine with its new political leadership has performed a partial domestic 
and an overall foreign and security policy turn. The military aggression by Moscow and 
Ukraine’s joining the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) made it impossible 
both politically and economically to involve Kiev into Moscow’s main foreign policy project 
the Eurasian (Economic) Union. Thus, Ukraine has made it irreversibly from the periphery 
of Russia to the periphery of the European Union. This study examines the international 
conditions, main elements and potential risks of this change of periphery.

* * *



102 Külügyi Szemle

Braun Gábor - Póti László

Külpolitikai dimenzió

1991. december 8-án Ukrajna, Oroszor-
szág és Belarusz vezetői együtt mondták 
ki a Szovjetunió felbomlását az „Egyez-
mény a Független Államok Közösségének 
létrehozásáról” című dokumentumban, 
amely ezt így rögzíti: „… megállapítjuk, 
hogy a Szovjetunió mint a nemzetközi 
jog alanya és mint geopolitikai realitás, 
megszűnt létezni”. Ugyanakkor Ukrajna 
kezdettől fogva csak fenntartásokkal volt 
részese a Független Államok Közösségé-
nek (FÁK), mert nem ratifikálta annak 
alapokmányát, így e politikai keretnek az 
alapítója volt ugyan, de a FÁK különböző 
szegmenseiben nem teljes jogú tagként 
vett részt.

Ukrajna részese lett a 2011. október 11-
én létrehozott FÁK szabadkereskedelmi 
övezetnek, amely a FÁK-tagok közötti 
korábbi több száz kétoldalú szabadke-
reskedelmi egyezmény helyébe lépett. 
Ugyanakkor az ország következetesen 
távol tartotta magát az integrációs for-
mációktól, így a vámuniótól, az Egysé-
ges Gazdasági Térségtől és az Eurázsia 
Gazdasági Közösségtől.

Bár a kijevi hatalomváltást követően, 
2014. március 19-én (a Krím félsziget 
Oroszországba történt inkorporációja 
után egy nappal) az ukrán elnök mellett 
működő Nemzetbiztonsági és Védelmi 
Tanács (NVT) úgy döntött, hogy az or-
szág megkezdi a FÁK-ból való kilépés 
folyamatát, de az erre irányuló hivatalos 

1. ábra1

Ukrajna részvétele a FÁK struktúráiban



2016. tavasz 103

Oroszország perifériájáról az EU perifériájára

kezdeményezés a mai napig nem történt 
meg, döntően azért, mert a FÁK-on be-
lül létrejött két- és többoldalú együttmű-
ködési rendszerből való kilépés számos 
komoly hátránnyal járt volna.2 Az ukrán 
parlament 2014. december 8-án vitatta 
meg a témát, de határozatot nem hozott.

A korábbi elnök, Janukovics által el-
szabotált TM aláírására végül is először 
2014. március 21-én került sor, és azt kö-
vetően a dokumentum politikai fejezetei 
léptek életbe. 2014. június 27-én a felek 
aláírták a gazdasági pillért tartalmazó 
részt is. Az Európai Parlament, vala-
mint az Ukrán Legfelsőbb Tanács 2014. 
szeptember 16-án – videókapcsolat révén 
ugyanabban a pillanatban – megerősí-
tette a TM-et. 2015. november végéig az 
összes EU-tagállam is ratifikálta a meg-
állapodást. (Hollandiában nem ügydöntő 
népszavazást tartanak róla 2016 áprilisá-
ban.) Hazánkban az Országgyűlés 2014. 
november 25-én elsöprő többséggel erő-
sítette meg az EU–Georgia, EU–Mol-
dova és EU–Ukrajna közötti társulási 
megállapodást, és a köztársasági elnök 
december 5-ei aláírásával azok a magyar 
jogrend részévé váltak.

Az Európai Unióhoz történt közeledés 
mellett jelentős változás állt be Ukrajna 
NATO-politikájában is. 2014. december 
23-án az ukrán parlament eltörölte az 
országnak a tömbön kívüli státuszát rög-
zítő rendelkezést. A döntést a törvényho-
zás nagy többséggel, 303 (a minimálisan 
szükséges 226-ot jóval meghaladó) igen-
nel hozta meg. A kihagyott passzust a 
„Bel- és külpolitika alapjairól” című – 2010-
ben, Janukovics elnöksége idején életbe 

lépett – törvény tartalmazta, és azt mond-
ta ki, hogy az ország „nyitott külpolitikát 
folytat, és együttműködésre törekszik 
minden partnerrel, elkerülve az egyes or-
szágoktól, országcsoportoktól vagy nem-
zetközi szervezetektől való függőséget”.3 
E szöveg helyébe az a megállapítás ke-
rült, miszerint Ukrajna külpolitikájának 
alapvető elve az Észak-atlanti Szerződés 
Szervezetével való együttműködés elmé-
lyítése lesz, azzal a céllal, hogy teljesülje-
nek a tagsághoz szükséges kritériumok. 
A módosítás indoklása szerint a tömbön 
kívüli státusz nem tudta hatékonyan 
biztosítani az ország biztonságát a kül-
ső nyomásgyakorlással és agresszióval 
szemben, és a két nagy kollektív védelmi 
rendszer (a NATO, illetve az Oroszország 
vezette Kollektív Biztonsági Szerződés 
Szervezete) közötti pufferzónában való 
elhelyezkedése „további kihívásokat” je-
lentett volna Ukrajnának.4

Ezzel a változtatással Kijev korrigálta 
a 2004-es narancsos forradalom utáni – a 
NATO-tagság elnyerésére törekvő irány-
vonalat annulláló – janukovicsi kurzust, 
és újra megteremtette a perspektivikus 
tagság belső jogi alapjait.

Petro Porosenko elnök 2015 áprilisában 
jelezte, hogy a NATO-tagságról – amikor 
eljön az ideje – népszavazással fognak 
dönteni.5

Az ukrán vezetés ugyanakkor azzal is 
tisztában van, hogy a teljes jogú tagság 
egyelőre nincs napirenden. Porosenko 
2015 szeptemberében kijelentette, hogy 
országa még nem áll készen a tagságra, 
ahogyan a szövetség sem a befogadásra. 
Ez utóbbira egyébként a NATO 2008-as 
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bukaresti csúcsértekezletének a záródo-
kumentuma ad lehetőséget, amely – Geor-
giára vonatkozóan is – rögzítette, hogy a 
két ország a NATO tagja lesz.

A kül- és biztonságpolitika új alapja-
it a 2015. május 27-én életbe lépett – a 
Janukovics idején, 2012 júniusában elfo-
gadottat felváltó – ukrán nemzeti bizton-
sági stratégia (NBS) is kijelölte. Az NVT 
által május 6-án jóváhagyott dokumen-
tum abból indul ki, hogy az orosz fenye-
getés szükségessé teszi a nemzeti bizton-
ság egy új rendszerének a kidolgozását. 
Ennek alapjait az ország védelmi képes-
ségei hatékonyságának a növelésében, a 
NATO-val és az EU-val való kapcsolatok 
elmélyítésében, valamint a fegyverzet és 
a haditechnika Oroszországtól való füg-
gőségének a teljes felszámolásában látják. 
A dokumentum megerősíti, hogy Ukraj-
na célja az Európai Unióval való integrá-
ció, valamint a NATO-tagság eléréséhez 
szükséges feltételek megteremtése.6

Az elmúlt években az Európai Unió-
hoz való közeledés egyik legjelentősebb, 
illetve legszimbolikusabb ügye a vízum-
liberalizáció volt. A többéves folyamat a 
2008-as indulástól csak 2015 végén jutott 
el abba stádiumba, hogy december 18-án 
az Európai Bizottság végre pozitív érté-
kelést adhatott Kijev vízumliberalizációs 
erőfeszítéseivel kapcsolatban. A jelentés 
megállapítja, hogy Ukrajna teljesítette az 
összes követelményt, ennek alapján a bi-
zottság 2016 elején megteszi a szükséges 
lépéseket az Unió és Ukrajna közötti ví-
zummentesség bevezetésére.7 Erre ukrán 
várakozások szerint reálisan az év máso-
dik felében kerülhet sor.

A biztonságpolitikai dimenzió

A kül- és biztonságpolitikai irányváltás 
tartóssá válásának fontos eleme a kelet-
ukrajnai fegyveres konfliktus hatékony 
politikai rendezése. A harcok 2014 ápri-
lisától 2015. szeptember-októberig tartó 
intenzív szakaszát a felek először 2014 
őszén próbálták meg lezárni: szeptem-
ber 5-én írták alá az első minszki meg-
állapodást,8 amit szeptember 19-én egy 
újabb memorandummal9 egészítettek ki. 
Az első tűzszünet sikertelensége végül 
oda vezetett, hogy 2015. február 12-én 
aláírták a Minszk-210 néven ismertté vált 
dokumentumot, amely átfogó intézkedé-
seket írt elő a tűzszünet betartatására és 
a politikai rendezés menetrendjére vonat-
kozóan.

A nemzetközi rendezés két színen fo-
lyik párhuzamosan: a minszki háromol-
dalú kontaktcsoportban és az ún. norman-
diai formátumban. Az első – voltaképpen 
ötoldalú – keretben az EBESZ megbízott-
ja mellett Oroszország kijevi nagyköve-
te, valamint az ukrán elnök képviselője 
van jelen, továbbá a két szakadár entitás 
egy-egy vezetője. A második formátum 
Németország, Franciaország, Ukrajna és 
Oroszország magas szintű vezetőinek az 
ad hoc fóruma, és a nevét onnan kapta, 
hogy a részt vevő államok elnökei (illet-
ve kancellárja) a normandiai partraszál-
lás 70. évfordulóján rendezett ünnepség 
alkalmával, 2014 júniusában találkoztak 
először.

A minszki háromoldalú kontaktcso-
porton belül 2015 májusában megje-
lentek a munkacsoportok is, amelyek 
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négy kérdéskörrel foglalkoznak: kato-
nai, politikai, gazdasági és humanitá-
rius. A munkacsoportokban az EBESZ 
mellett Oroszország, az ukrán központi 
hatalom és a két szakadár entitás kép-
viselői vesznek részt, hetente üléseznek 
(zárt üléseken), és az egyes munkacso-
portokat vezető EBESZ-koordinátorok 
a kontaktcsoportnak tesznek jelentést a 
haladásról. Ez az a keret, amelyben az 
érintettek a lehető leggyakorlatiasabban 
próbálják meg egyeztetni a minszki meg-
állapodások végrehajtásának a részleteit. 
Az eddigi legfontosabb eredmények közé 
a 100 mm-nél kisebb kaliberű tüzérségi 
eszközök kivonása, a hadifoglyok rész-
leges cseréje, a polgári elítéltek ukrán 
hatóságoknak történő átadása és néhány 
humanitárius kérdés (pl. a belső határon 
új átkelőhelyek nyitása) sorolható. Valós 
és kiemelkedően fontos eredménye a ka-
tonai munkacsoport tevékenységének, 
hogy szeptember 1-jétől, az iskolai tanév 
kezdetétől megvalósulni látszott az a tűz-
szünet, amelyet a 2014. február 15-i ha-
tályba lépése után a leginkább alacsony 
intenzitású harcként lehetett jellemezni. 
Október elejétől, a 100 mm-nél kisebb 
kaliberű tüzérségi eszközök kivonásának 
eredményeként, lényegében tényleg meg-
valósult a tűzszünet.

A Minszk-2 megállapodásnak a politi-
kai rendezéssel foglalkozó legfontosabb 
része a 11. pont, amely három megfogha-
tó feladatot határoz meg:

1. „alkotmányos reform” megvalósí-
tása: egy új alkotmány elfogadása 
az év végéig;

2. a decentralizáció beemelése az 
alaptörvénybe, a szakadárok kép-
viselőivel egyeztetve;

3. végleges törvény megalkotása Do-
nyeck és Luhanszk megye egyes 
területei (értsd: a szeparatista ré-
szek) különleges státuszáról.

E három sarkalatos kérdésben történt 
ugyan előrelépés, de a felek messze áll-
nak attól, hogy pontosan teljesítsék a 
megállapodás előírásait.

Az 1. és 2. pontok teljesítése kapcsán az 
ukrán parlament 2015. augusztus 31-én 
fogadta el első olvasatban az alkotmány 
módosítását, amely már tartalmazza a 
decentralizált közigazgatás új rendszerét. 
E szerint a közigazgatás alapegysége a 
„közösség” (hromada) lesz, azok formál-
ják a járásokat, amelyek térségeket alkot-
nak. Erről az új háromszintű rendszerről 
külön törvényt alkotnak majd.

A decentralizációhoz kapcsolódóan az 
alkotmánymódosítás szövegében szere-
pel egy mondat, amely a végleges alaptör-
vény átmeneti rendelkezései közé kerül-
ne: „Donyeck és Luhanszk megye egyes 
területei önkormányzásának sajátos 
rendjéről külön törvény rendelkezik.”11 
Ez váltotta ki a szélsőséges nacionalisták 
által a törvénytervezet elfogadása után 
augusztus 31-re, a kijevi parlament előtti 
térre szervezett, vérbe torkollt tüntetést.

A Minszk-2 által szabott 1. és a 2. fel-
adatot csak részben sikerült teljesíteni, 
mert bár a decentralizáció bekerült az 
alkotmány tervezett módosításai közé, 
és teoretikusan megvan az esélye az 
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alaptörvény elfogadásának, e változtatá-
sokat nem egyeztették a szakadárokkal.

A 3. feladat teljesítése érdekében Kijev 
2014 októberében elfogadta a „Donyeck 
és Luhanszk megye egyes területei ön-
kormányzásának sajátos rendjéről” szóló 
törvényt, és azt 2015. március 17-én né-
mileg módosítva megerősítették. A kijevi 
vezetés odafigyelt arra, hogy ez a törvény 
ne a szakadár területek „sajátos státu-
szát”, hanem csak egy „sajátos működési 
rendet” rögzítsen, és csak ideiglenes jel-
legű legyen. Ez nyilvánvalóan nem felel 
meg a minszki dokumentum „végleges 
törvényt” előíró rendelkezésének.

A normandiai formátumban a felek 
2015. október 2-án Párizsban ültek össze 
a legmagasabb szinten. A találkozót – a 
fent említett haladás ellenére – azért kel-
lett összehívni, mert látható volt, hogy a 
Minszk-2 által előírt 2015. december 31-i 
határidőig nem lehet a megállapodásban 
rögzített valamennyi intézkedést végre-
hajtani. Az ülésen írásos megállapodás 
nem született, sőt a felek közös nyilatko-
zatot sem tettek, de hallgatólagosan meg-
egyeztek a legfontosabb kérdésekben.

Döntöttek arról, hogy a Minszk-2 ha-
táridejét kitolják 2016-ra (nem ismert 
konkrét új dátum). Szintén 2016-ra ha-
lasztották a szakadár területeken 2015. 
október 18-ára, illetve november 1-jére 
kiírt helyhatósági választásokat. (Ezeket 
az ukrán törvények alapján kell megtar-
tani, EBESZ-megfigyelők részvételével.) 
Megerősítették az EBESZ szerepét: több 
megfigyelő mehet Kelet-Ukrajnába, és 
számukra teljes hozzáférést biztosíta-
nak az vizsgálandó objektumokhoz, 

eseményekhez a szakadár területeken, 
beleértve az orosz–ukrán határt is, amely 
jelenleg nincs Kijev ellenőrzése alatt. 
A szeparatista entitásokban megkezdő-
dik az aknamentesítés. A felek abban is 
megállapodtak, hogy kivonják a külföldi 
katonákat a térségből. A szakadár terüle-
tekre vonatkozó különleges státuszt biz-
tosító törvény a választások napján lép 
életbe (előbb ideiglenes jelleggel, majd 
– ha a megfigyelők megfelelőnek tartják 
a választásokat – véglegesen is).12

Gazdasági dimenzió

A központi ártámogatások és szubvenci-
ók kiterjedt rendszere, illetve az állami 
tulajdonú vállalatok dominanciája jó-
részt elfedte az ukrán gazdaság alacsony 
belső termelékenységéből adódó, régóta 
meglévő problémákat. A gyenge nem-
zetközi versenyképesség miatt az ország 
erősen függött az orosz finanszírozástól 
és a dotált kétoldalú kereskedelemtől. 
Bár 2012–2013-ban a nulla közeli inf-
láció még támogatta a belső fogyasztás 
évi 5-7 százalékos bővülését, a gazdasá-
gi szerkezet torzulásai már akkor meg-
mutatkoztak. A belső és külső pénzügyi 
egyensúly megbomlott, miközben a gaz-
daság már képtelen volt bővülni. A folyó 
fizetési mérleg hiánya 2013-ban a GDP-
nek a 9,2, a konszolidált13 költségvetési 
hiány pedig a 6,7 százalékára nőtt, amit 
belső forrásokból már nemigen lehetett 
finanszírozni. A megbomlott pénzügyi 
egyensúlyt Ukrajna csak stabil és fenn-
tartható gazdasági növekedés révén tudta 
volna önerőből helyreállítani, de a torz 
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gazdasági szerkezet és a gyenge verseny-
képesség miatt ennek nem voltak meg a 
feltételei. 2013-ban az ukrán reálgazda-
ság már csak stagnált, miközben több 
mint 8 százalékkal zsugorodott az export 
és a beruházás.14

A 2014. év nemcsak a kül- és bizton-
ságpolitikában, hanem az ukrán gazda-
ságban is jelentős változásokat hozott. 
A Krím félsziget orosz annexiója és a ke-
let-ukrajnai területeken zajló fegyveres 
konfliktus miatt a gazdasági teljesítmény 
(pl. kereskedelem, ipari termelés) jelentő-
sen visszaesett, az anyagi források jórész-
ét pedig lekötötte a honvédelem és a bel-
ső menekültek ellátása. Az orosz–ukrán 
konfliktus így még tovább súlyosbította a 
már meglévő gazdasági egyensúlytalan-
ságokat és szerkezeti problémákat, így 
Ukrajna 2014–2015-ben mély gazdasági 
és pénzügyi válságba süllyedt.

A politikai és biztonsági kockázat 
emelkedése miatt 2014 elején felgyorsult 
a tőkekivonás az országból, ami a nem 
teljesítő hitelállomány növekedésével 
együtt sorozatos bankcsődhöz vezetett. 
2014 februárjában az ukrán jegybank a 
korábbi kötött árfolyam helyett szaba-
don lebegő árfolyamrezsimet vezetett 
be, s azzal megindult a nemzeti valuta 
(hrivnya) leértékelődése. A hrivnya ér-
tékvesztését a jegybank kamatemeléssel 
és devizakorlátozó intézkedések beve-
zetésével igyekezett tompítani. A gyen-
gülő hrivnya rövid távon növelte az ex-
port versenyképességét, és ezzel fékezte 
a külkereskedelmi mérleg romlását, de 
egyben hozzájárult az államadósság 
növekedéséhez is. A 2013 végén még 

mintegy 25 milliárd dollárnyi devizatar-
talék 2014. április végére 15 milliárd dol-
lár alá csökkent, ami már csak körülbelül 
kéthavi import fedezetére volt elegendő, 
így az ország kénytelen volt külső pénz-
ügyi segítségéért a Nemzetközi Valuta-
alaphoz (IMF) fordulni.15

Az IMF kétéves futamidejű, mintegy 
17 milliárd dollár összegű készenléti 
hitelt hagyott jóvá Ukrajna számára,16 
melyből 3,2 milliárd dollárt májusban át 
is utalt. A készenléti hitel további rész-
leteinek a lehívását az IMF elsősorban a 
makrogazdasági és pénzügyi stabilitás 
(külső és belső egyensúly) helyreállítá-
sához, a kulcságazatok (bankrendszer, 
energiaszektor) konszolidációjához és 
átfogó strukturális reformok követke-
zetes végrehajtásához kötötte. Azonban 
Ukrajna végül csak a második, mintegy 
1,3 milliárd dolláros részletet tudta lehív-
ni, mert az utolsó két részlet kifizetését 
a Nemzetközi Valutaalap felfüggesztette. 
Az IMF öt olyan kulcsterületet jelölt meg, 
ahol a hitelprogram keretében folyamatos 
előrelépést várt az ukrán döntéshozóktól:
• a rugalmas árfolyamrendszer fenn-

tartása (az export és a beruházási 
versenyképesség javítása);

• a finanszírozhatatlan mértékű költség-
vetési hiány csökkentése (pl. költségve-
tési megszorítások, államadósság-ráta 
és az állami szubvenciók csökkentése);

• a bankrendszer stabilizálása (pl. fel-
tőkésítés, a pénzügyi felügyelet meg-
erősítése);

• az energiaszektor veszteségeinek a 
leépítése (pl. a Naftogaz konszolidá-
ciója, az ártámogatások csökkentése);



108 Külügyi Szemle

Braun Gábor - Póti László

• szakítás a korábbi átláthatatlan kor-
mányzati gyakorlatokkal (pl. a jog-
államiság erősítése, a közbeszerzés 
reformja, az igazságszolgáltatás és az 
adóhatóság megerősítése, korrupció 
és pénzmosás elleni intézkedések, az 
üzleti környezet javítása).

A 2014-ben meghozott ukrán gazda-
ságpolitikai intézkedések felemás ered-
ménnyel jártak: a megszorítások nyomán 
az egyensúlyi mutatók javulást mutat-
tak ugyan, de az ország mély gazdasági 
válságba süllyedt. A GDP-arányos folyó 
fizetési mérleg hiánya 9,2-ről 4,1 száza-
lékra, a költségvetési deficit pedig 4,8-ről 
4,6 százalékra csökkent, ugyanakkor a 
Naftogaz veszteségével számított hiány 
meghaladta a GDP 10 százalékát. 2014-
ben a GDP csökkenése megközelítette a 
7 százalékot, és 20 százalék feletti ütem-
ben zuhant a beruházási és az importtel-
jesítmény, miközben az export volumene 
is közel 15 százalékkal esett vissza. 2014 
végére a fogyasztói árszínvonal növeke-
dési üteme mintegy 25 százalékra gyor-
sult, a hrivnya/dollár hivatalos árfolyama 
8-ról 15,8-re gyengült, a reálkeresetek 
drasztikusan csökkentek, a rezsiköltsé-
gek és a munkanélküliség ugrásszerűen 
megnőtt.

A gazdasági recesszió 2015-ben to-
vább mélyült, és csak az év második 
felében látszódtak a stabilizálódás hal-
vány jelei. Az év első felében a GDP 16, 
az ipari termelés és a fogyasztás mint-
egy 20 százalékkal csökkent, az infláció 
pedig áprilisban 60,9 százalékon tetőzött. 
A kormányzati reformtörekvések ellenére 

folytatódott a befektetők bizalomveszté-
se Ukrajna iránt, és így a termelés visz-
szaesése, a tőkekiáramlás és a hrivnya 
drasztikus leértékelődése is. Ezzel pár-
huzamosan, 2014-ről 2015-re a GDP-
arányos külső adósság 97,6-ről 153, az 
államadósság pedig 70,3-ről 90,5 száza-
lékra emelkedett. Az ország nemzetközi 
tartalékai január végére 6,4 milliárd dol-
lárra csökkentek, február végén pedig a 
hrivnya/dollár árfolyam elérte a 29-es 
szintet. A pénzügyi rendszer stabilizálá-
sa és az energiaszektor konszolidációja 
veszélybe került, ezért sürgősen további 
külső forrásbevonásra volt szükség.17

2015 tavaszán az IMF új, négyéves, 
17,5 milliárd dolláros hitelprogrammal 
(Extended Fund Facility) váltotta fel18 a 
készenléti hitelről egy évvel korábban 
kötött megállapodást. Az új hitelprogram 
három fő célkitűzést fogalmazott meg, 
melyek teljesülésétől függ a hitel lehívha-
tósága. Ezek gyakorlatilag a korábbi hitel 
öt célját is magában foglalják:
• a pénzügyi stabilitás biztosítása (pl. 

az infláció csökkentése, a rugalmas 
árfolyam fenntartása, a bankrendszer 
feltőkésítése és a pénzügyi rendszer-
be vetett bizalom helyreállítása);

• az államháztartás megerősítése (pl. 
az állami kiadások további csökken-
tése, az államadósság fenntartható 
finanszírozásának a biztosítása, az 
energiaszektor konszolidálása);

• a strukturális reformok előmozdí-
tása (pl. a befektetői bizalom erő-
sítése, a korrupció visszaszorítása, 
a dereguláció, az adó- és igazság-
ügyi reform, az állami vállalatok 
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hatékonyságának a növelése, az 
energiabiztonság és -függetlenség 
erősítése).

Tekintettel arra, hogy az eladósodott-
ság drámai növekedése miatt az ország a 
csőd szélére került, a Nemzetközi Valu-
taalap a hitelezőkkel történő hosszú távú 
megállapodáshoz kötötte Ukrajna továb-
bi finanszírozását. A gazdasági helyzet 
annyira súlyos volt, hogy adósságkon-
szolidáció nélkül az IMF nem látta biz-
tosítottnak az adósságszolgálat fenntart-
ható teljesítését. A Nemzetközi Valuta-
alap számításai szerint Ukrajna 2015 és 
2018 közötti külső finanszírozási igénye 
mintegy 40 milliárd dollár lesz, amiből 
az IMF 17,5, a többi donor pedig 7,2 mil-
liárd dollárt biztosít multi- és bilaterális 
alapon. A fennmaradó mintegy 15,3 mil-
liárd dollárt csak az ukrán adósság át-
strukturálásával és a magánhitelezőkkel 
való megállapodással lehet biztosítani.

Hosszas tárgyalások eredményeként 
az ukrán kormánynak végül 2015 nyarán 
sikerült megegyeznie a nyugati magán-
hitelezőivel mintegy 18 milliárd dollá-
ros adósságállomány és kamatterhei át-
strukturálásáról. A hitelezők elengedték 
Ukrajna tartozásának 20 százalékát, és 
lehetővé tették, hogy az ország 2019-ig 
felfüggessze a fennmaradó adósságál-
lomány törlesztését. Ezzel egy időben 4 
évvel meghosszabbították a kötvények 
futamidejét, és a kamat mértékét 7,75 
százalékra emelték. Mivel az adósság-
finanszírozási terhe csökkentésével az 
ukrán kormány esélyt kap arra, hogy 
végigvigye a reformokat és fenntartható 

növekedési pályára állítsa a gazdaságot, 
a megállapodásban rögzítették, hogy ha 
2019 után a gazdasági növekedés megha-
ladja az IMF által várt szintet, akkor Uk-
rajna kompenzálni fogja a hitelezőit az 
adósság mostani részleges leírásáért. 
A Nemzetközi Valutaalap számításai sze-
rint ahhoz, hogy a négyéves hitelprogram 
lejárta után is teljesíthető legyen az ukrán 
adósságszolgálat, a stabil és fenntartható 
gazdasági növekedés biztosítása mellett 
az államadósság és az állami garancia-
vállalások együttes összegét 2020-ra a 
GDP 70 százalékára kellene leszorítani.19

A fentiek nyomán nem meglepő, hogy 
a külföldi tőke továbbra is kockázatosnak 
tartja Ukrajnát. De a befektetői bizalmat 
gyengítheti az Oroszországgal szembeni 
3 milliárd dolláros ukrán kötvénytarto-
zás rendezetlensége is. Az ukrán kor-
mány a nyugati magánhitelezőivel kötött 
megállapodásban foglaltakat ajánlotta fel 
az orosz félnek is, ám Moszkva nem haj-
landó a tartozás részleges elengedésére, 
mert azt szuverén államadósságnak te-
kinti. Oroszország annyi engedményt lett 
volna hajlandó tenni, hogy ha a nyugati 
donorok garanciát vállalnak a visszafi-
zetésre, akkor Ukrajna 2018-ig évente 
három egyenlő részletben törleszthetne. 
Megállapodás hiányában Ukrajna vé-
gül nem törlesztette az Oroszországgal 
szembeni, 2015 végén lejárt határidejű 
adósságát és annak kamatát, hanem az 
adósságrendezési megállapodás meg-
kötéséig vagy a jogerős bírósági ítélet 
kihirdetéséig tartó moratóriumot hirde-
tett. Annak érdekében, hogy a nemfize-
tés ellenére is fenn tudja tartani ukrán 
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hitelprogramját, az IMF kénytelen volt 
módosítani a szabályzatát, de elvárja, 
hogy az ukrán fél jóhiszeműen töreked-
jen a megállapodásra. Bár német közve-
títéssel többször is próbálkozás történt a 
peren kívüli megegyezésre, Oroszország 
végül angol bírósághoz fordult.20

2015-ben Ukrajna gázbeszerzéseit il-
letően is fordulat állt be: először előzte 
meg a nyugati import az Oroszországból 
szállított földgáz mennyiségét. Az euró-
pai import – az ún. reverz gáz – 10,3 mil-
liárd köbmétert tett ki, míg a Gazprom 
szállításai 6,1 milliárd köbméterre rúg-
tak. A nyugati szállításokon belül a gáz 
döntően Szlovákián (9,7 milliárd köb-
méter), illetve Magyarországon és Len-
gyelországon keresztül (0,5 és 0,1 milli-
árd köbméter) érkezett. Az orosz export 
2012-ben 33, 2013-ban 26, 2014-ben pe-
dig 14,5 milliárd köbméter volt. Jóllehet 
a 2014/15-ös visszaesésben a gazdasági 
válság megnyilvánulásain túl nagy sze-
repet játszott a kelet-ukrajnai szakadár 
területek elvesztése (azok nagy gázfo-
gyasztású ipari kapacitásaival együtt), a 
gázimport forrásdiverzifikációjának ten-
denciája nyilvánvaló. A kelet-ukrajnai 
helyzet esetleges békés rendezése, azaz 
a szeparatista entitásoknak az Ukrajnába 
történő ismételt bevonása újraárnyalhat-
ja az összképet, de az EU segítségével az 
ország végképp felszámolta az Oroszor-
szágtól való egyoldalú gázfüggését.21

Ukrajna nyugati reorientációjának to-
vábbi fontos pillére az Európai Unióval 
kötött társulási megállapodás (TM) – és 
annak gazdasági elemei. A mélyreha-
tó és átfogó szabadkereskedelmi övezet 

(DCFTA)22 kialakításáról a felek 2014. 
június 27-én írtak alá megállapodást, de 
annak érdekében, hogy továbbra is bizto-
sított legyen Ukrajna hozzáférése a FÁK-
országok piacaihoz, a DCFTA életbe 
lépését 2016. január 1-jére halasztották. 
Ukrajna pénzügyi és gazdasági stabili-
tásának addigi támogatása érdekében az 
Európai Parlament és a Tanács 2014. ápri-
lisban rendeletet hozott, melyben ideigle-
nes jelleggel (2015. december 31-ig szólóan) 
autonóm kereskedelmi kedvezményeket 
(ATP)23 vezetett – egyoldalúan – be. Ez-
zel az EU április 23-án – még a DCFTA 
hatályba lépése előtt – megkezdte az 
Ukrajnából származó árukra vonatkozó 
vámok csökkentését vagy eltörlését. Az 
ATP révén az ukrán ipari termékek 94,7, 
a mezőgazdasági termékek és élelmisze-
rek 83,4 százalékánál megszűnt az uniós 
behozatali vám, és az Európai Unió több 
vámköteles agrártermék esetén vámmen-
tes mennyiségi kontingenst is biztosított. 
Ukrajna tehát 2016-ig úgy készülhetett 
fel a DCFTA-ra, hogy az ukrán exportő-
rök számos áru esetében már élvezhették 
az uniós vámkönnyítéseket.24

Az egyoldalú uniós kedvezmények be-
vezetésének gazdasági hatásai csak kor-
látozottan érzékelhetőek Ukrajnában. 
Ennek hátterében többek között a mély 
gazdasági recesszió és a versenyképessé-
gi problémák állhatnak. 2014-ben (dollár-
ban számítva) mindössze 2,6 százalékkal 
nőtt Ukrajna EU-ba irányuló árukivitele, 
viszont az oroszországi exportja 33,7 szá-
zalékkal csökkent. Ennek következtében 
2013 és 2014 között az uniós export ér-
téke az ukrán GDP 9 százalékáról a 13 
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százalékára nőtt, de eközben az ország 
gazdasága közel 7 százalékkal zsugoro-
dott. Ukrajna csak részben tudta kihasz-
nálni az egyes mezőgazdasági termékek-
re biztosított vámmentes kiviteli kvótát, 
és voltak olyan termékek (pl. csemege-
kukorica, gomba), amelyekből egyáltalán 
nem tudott exportálni az Európai Unió-
ba. Az ukrán tej és tejtermékek például 
nem feleltek meg a szigorú közösségi 
élelmiszerbiztonsági előírásoknak, így ez 
jelentette az uniós piacra történő belépés 
akadályát.25

Az ATP-vel kapcsolatos vegyes tapasz-
talatok azt is előrevetítik, hogy a DCFTA 
2016. január 1-jei életbe lépése önmagá-
ban még nem eredményezi a kétoldalú 
gazdasági kapcsolatok rövid távú élénkü-
lését. A megállapodás főleg a nemzetközi 
szinten versenyképes, az uniós sztender-
deknek megfelelő ukrán vállalkozások-
nak biztosít könnyebb piacra jutási lehe-
tőséget az Európai Unióban.

A DCFTA több egy szabadkereskedel-
mi megállapodásnál, és alapvetően há-
rom fő pillérre épül:
• fokozatos piacnyitás (a vámok foko-

zatos megszüntetése, a szolgáltatá-
sokkal és a közbeszerzésekkel kap-
csolatos korlátozások leépítése);

• tisztességes versenyfeltételek bizto-
sítása az uniós és ukrán cégeknek (a 
szellemi tulajdon védelme, a munka-
vállalók alapvető jogainak védelme, 
a környezetvédelmi előírások betar-
tása, a támogatások és a versenykor-
látozó intézkedések alkalmazásának 
a szabályai);

• az ukrán normák, szabványok, 
sztenderdek, ágazati előírások (pl. 
az élelmiszer-biztonság, a termékek 
műszaki paraméterei) fokozatos ösz-
szehangolása az uniós szabályokkal, 
a technikai eljárások és engedélyezé-
sek egyszerűsítése.

A vámok túlnyomó többségét már a 
DCFTA 2016. január 1-jei életbelépésé-
vel eltörölték: Ukrajna a kereskedelmi 
érték alapján a vámok 99,1, az Európai 
Unió pedig a 98,1 százalékát szüntette 
meg. Vámmentes lett az ipari termékek 
döntő többsége, de néhány kritikus terü-
leten (pl. autóipar) ez a mentesség csak 
egy átmeneti időszakot követően valósul 
meg. Az agrártermékek kérdése érzékeny 
pontnak számít az uniós gazdák miatt, 
így egyes termékkörök (pl. gabonafélék, 
húsok) esetén vámmentes mennyiségi 
kontingenst biztosít az EU Ukrajna szá-
mára, másoknál viszont hosszabb (akár 
tízéves) átmeneti időszak után törlik csak 
el a vámokat. Az uniós vámmentesség 
mintegy 0,5, az ukrán vámok eltörlése 
pedig kb. 0,4 milliárd eurós megtakarí-
tást jelenthet a vállalatoknak.

Az Európai Unió nemcsak a jogsza-
bályainak az uniós normákkal történő 
összehangolásában, hanem pénzügyi 
és technikai segítségnyújtással is támo-
gatja Ukrajnát. A DCFTA fontos sze-
repet játszik Ukrajna nyugat-európai 
reorientációjában, és nem csupán a kül-
kereskedelemben, de az európai előírá-
sok, normák, szabványok átvételében és 
a piacgazdaság intézményrendszerének a 
fokozatos kiépítésében is.
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Fontos megjegyezni, hogy Ukrajna 
már jelenleg is nagyon szoros gazdasági 
kapcsolatokat ápol az Európai Unióval: 
az EU-ból származik ugyanis az ukrajnai 
közvetlen tőkebefektetések (FDI) több 
mint fele, és immár a Közösség Ukrajna 
legfontosabb külkereskedelmi partnere, 
megelőzve a korábbi éllovas Oroszor-
szágot. Az EU és Ukrajna közötti éves 
áruforgalom értéke mintegy 30 milliárd 
euró – ez az ukrán külkereskedelmi for-
galom 33-35 százaléka. Ukrajna elsősor-
ban nyersanyagokat, vas-, acél- és agrár-
termékeket, kisebb mértékben gépeket 
és vegyipari termékeket exportál az Eu-
rópai Unióba, ahonnan főként gépeket, 
közlekedési eszközöket, feldolgozott ve-
gyipari termékeket és egyéb iparcikkeket 
importál.26

Nagyon komoly változásokat és átren-
deződést tapasztalunk az ukrán árufor-
galom 2011 és 2014 közötti alakulásá-
ban – még akkor is, ha eltekintünk az 
orosz–ukrán konfliktus miatt elvesztett 
területek külkereskedelmi forgalmának 
2014-es kiesésétől.27 Míg 2011-ről 2014-
re a teljes ukrán árukivitel dollárban 
számított értéke mintegy 20 százalék-
kal csökkent, addig az Oroszországba 
irányuló export értéke a felére zuhant. 
Az orosz relációjú kivitel 2011-ben még 
a teljes export 29, 2014-ben viszont már 
csak 18,2 százalékát adta. Ezzel szemben 
az Európai Unióba irányuló ukrán export 
csak 4,8 százalékkal csökkent ebben az 
időszakban, miközben a Közösség súlya 
26,5-ről 31,5 százalékra emelkedett az 
ukrán kivitelben.

A behozatal esetében a forgalom visz-
szaesése még drasztikusabb volt: 2011 
és 2014 között a teljes ukrán áruimport 
dollárban számított értéke mintegy har-
madával csökkent, az Oroszországból 
származó import értéke azonban közel 
57 százalékkal esett. Az orosz behozatal 
2011-ben még a teljes export 35,8, 2014-
ben pedig már csupán 23,3 százalékát 
adta. Ezzel szemben az Európai Unióból 
származó behozatal „csak” 16,6 száza-
lékkal zsugorodott, miközben az uniós 
részarány az ukrán áruimportból 31,2-ről 
38,7 százalékra emelkedett.

A külkereskedelmi áruforgalom idő-
sorai egy további nagyon fontos válto-
zást is jeleznek: míg 2011 és 2013 között 
az import jellemzően 13,5-15,3 milliárd 
dollárral meghaladta az exportot, addig 
2014-ben már sikerült a külkereskedelmi 
áruforgalom hiányát mintegy 0,5 milli-
árd dollárra leszorítani. A külkereske-
delmi mérleg kiegyensúlyozottá válása 
hosszabb távon hozzájárulhat a deviza-
tartalékok és a hrivnya árfolyamának a 
stabilizálásához, továbbá Ukrajna külső 
egyensúlyának a megteremtéséhez is.

A 2015. január–novemberi külkeres-
kedelmi áruforgalmi adatok alapján az 
is elmondható, hogy a fenti tendenciák 
(az export és az import zsugorodása, az 
orosz reláció gyengülése és az európai 
uniós reláció erősödése, a külkereske-
delmi mérleg egyensúlyának a javulása) 
folytatódtak. 2016-ban a gazdasági kilá-
balás remélt megindulása és a DCFTA 
életbe lépése révén az export és az im-
port egyaránt mérsékelt növekedésnek 
indulhat, a külkereskedelmi mérleg 
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egyensúlyának a fenntartása mellett. 
A kölcsönös kereskedelmi korlátozó in-
tézkedések ugyanakkor tovább gyengítik 
az ukrán–orosz külgazdasági kapcsola-
tokat, így az Európai Unió súlya tovább 
nőhet az ukrán külkereskedelemben.28

Látható, hogy Ukrajna gazdasági kap-
csolataiban több területen is meghatá-
rozó a nyugati orientáció. A gazdaság 
stabilizálásához és a strukturális refor-
mok végigviteléhez a nemzetközi pénz-
ügyi intézmények (pl. IMF, Világbank, 
EBRD, EIB) és donorok (pl. EU, USA, 
Japán) nyújtanak pénzügyi és szakértői 
támogatást. A nyugati magánhitelezők-
kel megegyezés született az adósságter-
hek könnyítése érdekében, míg Moszkva 
bírósági eljárást kezdeményezett Kijev-
vel szemben. Az ukrán külkereskedelmi 
áruforgalom egyenlege immár egyensúly 
közeli, az európai uniós partnerorszá-
gok súlya folyamatosan nő, miközben az 
orosz reláció jelentősége egyre csökken, 
az export és az import területén egyaránt. 
Ezt a folyamatot rövid távon az orosz–
ukrán kereskedelemkorlátozó intézkedé-
sek, hosszabb távon pedig az EU és Uk-
rajna közötti DCFTA-megállapodás ré-
vén megélénkülő kétoldalú áruforgalom, 
illetve az importkiváltást célzó, a hazai 
termelést támogató gazdaságpolitika si-
keres megvalósítása erősítheti. A reverz 
gázszállítások révén az energiabiztonság 
egyik fontos területén is sikerült Ukraj-
nának leépítenie az Oroszországtól való 
korábbi, egyoldalú függőségét.

Az ukrán gazdasági elemzők és a nem-
zetközi szervezetek egyaránt arra szá-
mítanak, hogy idén megkezdődhet az 

ukrán gazdaság kilábalása a 2014–2015. 
évi mély recesszióból. 2016-ra a GDP 1-2 
százalékos, az ipari termelés 2-3 százalék 
körüli növekedését és az infláció 20-25 
százalékra mérséklődését prognosztizál-
ják. Az előrejelzések szerint a hrivnya ár-
folyama idén is gyenge marad a dollárral 
szemben, de a folyó fizetési mérleg és a 
költségvetés hiánya tovább mérséklőd-
het, ami hosszabb távon támogathatja az 
államadósság-ráta fokozatos csökkenését.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy 
Ukrajnában a gazdasági szerkezetváltás 
törékeny folyamat, amely jelentős áldo-
zatok árán és meglehetősen vontatottan 
halad előre, miközben a reformok és a 
költségvetési megszorítások társadalmi 
költségei azonnal és drámai módon je-
lentkeznek. Az életszínvonal csökkenése, 
a magas infláció és munkanélküliség, a 
közszolgáltatások drágulása és színvo-
nalának romlása erősítheti a politikai 
elittel szembeni társadalmi elégedetlen-
séget. A váratlan külső sokkok, a belpoli-
tikai instabilitás, egy elhúzódó kormány-
válság, a biztonsági helyzet esetleges 
romlása és a korrupció elleni küzdelem 
elakadása jelentik a legfőbb kockázati 
tényezőket, amelyek veszélyeztethetik a 
strukturális reformok sikeres végrehajtá-
sát, elbizonytalaníthatják a külső finan-
szírozókat és beruházókat, késleltetve ez-
zel a társadalmilag is érezhető gazdasági 
kilábalás megindulását.
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Összegzés

A függetlenné vált Ukrajna kül- és biz-
tonságpolitikája hosszú ívet futott be 
a deszovjetizálástól a multivektoriális 
külpolitikán át a jelenlegi helyzetig, ám 
egész a legutóbbi időkig a különböző kül- 
és biztonságpolitikai kurzusok mind-
mind a Nyugat és Oroszország között 
fekvő köztes zónában való létről szóltak. 
Ukrajna 1991 és 2014 között e köztes zó-
nában Oroszország perifériájának a része 
volt. A Majdant követő politikai hatalom-
váltás, majd a Krím orosz annektálása, 
illetve az aktív orosz részvétellel folyta-
tott kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus, 
valamint az EU-val kötött és január 1-jén 
életbe lépett társulási megállapodás mára 
visszafordíthatatlanná tette Kijev orien-
tációváltását: Ukrajna Oroszország pe-
rifériájáról átkerült az Európai Unió pe-
rifériájára. Ez azt jelenti, hogy az ukrán 
belpolitikában megszűntek az oroszbarát 
kurzus támogatottságának a társadalmi 
alapjai, a kül- és biztonságpolitikában 
pedig a TM által kijelölt haladási irány-
nyal Ukrajna belső politikai berendezke-
dése és gazdasági viszonyai fokozatosan 
EU-konformmá válnak, külgazdasági 
orientációja pedig egyértelműen az EU 
felé irányul.
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