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Az Európai Unió keleti bôvíté-
se új dimenziókat nyitott a volt
szovjet tagköztársaságokkal foly-
tatott gazdasági kapcsolatokban
is. Magyarország esetében külö-
nösen felértékelôdik Ukrajna sze-
repe, hiszen hazánk közvetlenül
is határos Ukrajnával, kereske-
delmi-gazdasági kapcsolatainknak
történelmi gyökerei vannak.

Mindezek tükrében nem közöm-
bös, hogy az Európai Unió hogyan te-
kint Ukrajnára, a Nyugat és Kelet kö-
zötti hídfôállás szerepébôl kifolyó-
lag hogyan alakulnak Ukrajna kap-
csolatai Oroszországgal, illetve az
ukrán belsô gazdasági és politikai
folyamatok milyen perspektívát je-
lentenek a külkereskedelmi kapcso-
latok elmélyítéséhez.

Tény, hogy az Európai Unió nehéz
vállalkozásba fogott, amikor a Na-
bucco gázvezeték projektje mellé fel-
vette a Keleti Partnerség építését is a
napirendjére, hiszen Oroszország már
a Nabucco gázvezeték építését is ag-
godalommal szemlélte, bár az EU ré-
szérôl emögött inkább a világ biz-
tonságának és stabilitásának erôsíté-
se húzódik meg, mintsem az Orosz
Föderáció térségi gazdaságpolitikai
befolyásának csökkentése. Sôt, az
EU gazdasági felzárkóztatási szándé-
kait hûen tükrözi, hogy az Európai
Beruházási Bank egy 3,7 milliárd
eurós hitelezési keretet nyitott meg
Örményország, Azerbajdzsán, Fe-
héroroszország, Grúzia, Moldova és
Ukrajna (a Keleti Partnerség tagálla-
mai) kis- és középvállalkozói részé-
re. Ezenfelül az Európai Beruházási
Bank, az EBRD és a Világbank 2009
februárjában 24,5 milliárd eurónyi
pénzügyi forrást biztosított a kelet-
közép-európai reálgazdaság és bank-
rendszer támogatása céljából. Az EU
külpolitikai törekvéseit azonban mi
sem igazolja fényesebben, mint az
ez év májusában megtartott EU par-
lamenti közösségi és európai ügyek-
kel foglalkozó bizottságának
(COSAC) azon megállapítása, amely
a partnerség, a demokrácia, a jogál-
lamiság, az emberi jogok tiszteletben
tartása melletti kötelezettségvállaláson
alapul. Az Európai Parlament törek-
vése nemcsak az unió és a keleti
partnerek közötti kapcsolatokat erô-

síti majd, hanem a keleti partnerség
országai közötti viszonyt is. Ennek
eszköze pedig a parlamenti párbe-
széd fokozása, a biztonságos szom-
szédság kialakítása az EU hivatalos
határai és az Orosz Föderáció között
elhelyezkedô országokban a gazda-
sági és demokratikus intézmények
fejlesztése, stabilizálása révén. Érde-
ke az Egyesült Európának és Orosz-
országnak egyaránt, hogy a keleti
partnerség tagállamai ne a régi érte-
lemben vett ütközôzónaként jöjjenek
számításba, hanem az eredményes
kereskedelmi kapcsolatok viteléhez
szükséges fejlett demokratikus in-
tézményrendszerrel, bankhálózattal
és vállalkozói erôforrásokkal rendel-
kezô partnerországokként közvetítô
szerepet töltsenek be az Európai Unió
és az Orosz Föderáció közötti kap-
csolatokban.

Hazánk különösen elkötelezett a
volt szovjet tagköztársaságokkal való
kapcsolatok fejlesztésében, hiszen
részben a világgazdasági válság ha-
tására Oroszország irányába a kivite-
lünk 24,3 százalékkal esett vissza 2009

elsô hét hónapjában a tavalyi év azo-
nos idôszakához képest, míg a be-
hozatalunk 51,1 százalékkal mérsék-
lôdött euróelszámolási árakon szá-
molva. De fókuszáljunk közvetlen
szomszédunkra, Ukrajnára! A beho-
zatalunk – az elmúlt egy évben – 59,5
százalékkal, míg a kivitelünk 43,6 szá-
zalékkal mérséklôdött, ami egyrészt
elgondolkodató, másrészt cselekvés-
re késztet, hiszen a potenciális lehe-
tôségeink óriásiak. Ukrajnában a me-
zôgazdasági termelés szintje az 1990.
évinek mindössze a 60 százaléka. Ala-
csony az ágazat tôkeellátottsága, a
gépparkja elavult, tartós kereslet mu-
tatkozik tenyészállatok és jó minôsé-
gû vetômagvak iránt. Magyarország vi-
szont e téren többlettel, jelentôs me-
zôgazdasági exportlehetôségekkel
rendelkezik. Magyarországon az egy
fôre jutó GDP vásárlóerô-paritáson
számolva 15.700 euró volt 2007-ben.
Ukrajnában ez a teljesítményérték a
magyarénak csak töredéke, alig a ne-
gyede. Ugyan dinamikus a külföldi tô-
kebeáramlás Ukrajnába (pl. 2007-ben
67 százalékkal nôtt), ám még mindig

alacsony keleti szomszédunk mûkö-
dôtôke-feltöltöttsége, gazdaságának
dinamizáltsági szintje, így még széle-
sebb távlatai nyílhatnának ukrán–ma-
gyar közös vállalatok alapításának.
Ukrajna gazdag természeti kincsek-
ben, míg Magyarország szegény. Az
igények és az adottságok harmoni-
zálásával, az egyébként is magas ma-
gyar külföldi mûködôtôkeállomány-
értékkel (8000 dollár⁄fô), és az utób-
bi idôben egyre erôsödô magyar mû-
ködôtôke-export keleti partnerünk
felé történô exponálásával a gazdasági
kapcsolataink tovább erôsíthetôek,
annak ismeretében is, hogy Magyar-
ország a jelenlegi 620 millió dolláros
tôkebefektetési állományértékkel
megháromszorozta jelenlétét az ukrán
gazdaságban az elmúlt három évben.

A gazdasági kapcsolatok alakulását
országaink belpolitikai és külpolitikai
orientációja, a napi aktualitások igen
nagy mértékben befolyásolják. Ukraj-
na elnökválasztás elôtt áll. Az elnök-
aspiránsok programjaiban az EU-in-
tegrációs törekvések mellett az Orosz
Föderációval való kapcsolatrendezés
erôsödni látszik, aminek hátterében az
évek óta visszatérô orosz–ukrán gáz-
vita rendezési szándéka áll.

Ukrajna az elmúlt években szo-
rosra fûzte kapcsolatait Nyugat-
Európával és az Egyesült Államokkal,
a NATO- és EU-csatlakozásnak is sok
figyelmet szenteltek. A gyengélkedô
ukrán gazdaság azonban Oroszor-
szág felé is nyitott az utóbbi hóna-
pokban. Julia Timosenko miniszter-
elnök ez év februárjában anyagi tá-
mogatást kért az EU-tól, Japántól, az
Egyesült Államoktól és Oroszország-
tól. „Nyilvánvaló, hogy Ukrajnának az
IMF 16 milliárd dollárjánál több –
orosz – pénzre lesz szüksége” –
mondta Ivan Tchakarov londoni
elemzô. Nos, a 2010. januári ukrán el-
nökválasztástól számítva a szilárd
EU-s kapcsolatok mellett az
orosz–ukrán gazdasági-diplomáciai
viszony is rendezôdni látszik, amely
Ukrajnának és a rajta keresztül történô
gazdasági kapcsolatok fejlesztésének
is új lendületet adhat.

DR. LENTNER CSABA TUDOMÁ-
NYOS REKTORHELYETTES, WEKERLE

SÁNDOR ÜZLETI FÔISKOLA,
BUDAPEST

Ukrán–magyar gazdasági kapcsolatok
– Várakozások és lehetôségek

Lentner Csaba


