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Ukrajna dilemmái

Hazánk Oroszországgal való gazdasági, elsQsorban energetikai kapcsolatában északkeleti 
szomszédunk a legfontosabb láncszem. De Moszkva és Kijev csaknem negyedszázada 
nem lankadó küzdelmében – legalább a 2006. évi földgázháború óta – a „kék f_tQanyag” 
szállítása, ezen belül európai tranzitja miatt fel-feltörQ csatározások egész kontinensünk 
mindennapjaira hatást gyakorolnak. A Kreml és kinyújtott ökle, a Gazprom hol a gázcsap 
elzárásával, hol sokmilliárdos kerülQ útvonal, köztük a Déli Áramlat kiépítését célzó meg-
állapodásokkal, hol diplomáciai, esetenként politikai nyomással igyekszik visszaterelni 
Kijevet a maga újra megteremtett befolyási övezetébe.

(A börtön mint a politikai küzdelem eszköze) Ukrajna megítélését ugyanakkor mind a 
nyugati világban, mind Oroszországban meghatározza a 2010. januári elnökválasztáson 
vesztes, jelenleg hétéves börtönbüntetését töltQ Julia Timosenko helyzete. Nehéz megér-
teni, mi motiválja az Európai Unió vezetQit, amikor rendre megkérdQjelezve a formálisan 
független ukrán bíróság ítéletét, a volt miniszterelnök szabadon bocsátásához kötik a to-
vábbi együttm_ködést.

Idézzük fel, mi is történt 2010. januárjában. Az államfQi reményeiben csalódott politi-
kus asszony szabályosan tombolt a vereség után. A hisztérikus fenyegetQzésekkel egyik 
legfontosabb célja állítólag az volt, hogy minden lehetséges jogi eszközzel megakadá-
lyozza Janukovics beiktatását, legalább addig, amíg a Moszkvában egy évvel korábban 
megkötött energetikai megállapodást rögzítQ, számára kínos iratokat meg nem semmisí-
tik. Az orosz–ukrán földgáz-kereskedelembQl ugyanis a 2009. januári Putyin–Timosenko 
megállapodásnak megfelelQen kiszorították az asszony gy_löletének egyik legfQbb tár-
gya, Dmitro Firtas 45 százalékos tulajdonrészével létrehozott – másra, mint a profit „le-
nyúlására” nem alkalmas – közvetítQ vállalatát, a RoszUkrEnergót (RUÉ-t), amelyben a 
Gazpromnak 50 százalékos tulajdonrésze volt.

Timosenko emellett a moszkvai tárgyalás során elérte, hogy a saját energetikai cégei-
nek Moszkvával szemben fennálló 450 millió dollár érték_ tartozását a Gazprom leírja. 
Ezzel szemben vállalta, hogy az ukrán állami földgázvállalat, a Naftogaz Ukraini átveszi a 
RUÉ-nak a Gazprommal szemben – 11 milliárd köbméter földgáz szállítása nyomán – ke-
letkezett tartozását. A stockholmi választott bíróságra már az ukrajnai elnökválasztást kö-
vetQ reggel (!) benyújtott keresetben a ténylegesen a Gazprom megbízásából eljáró oszt-
rák Centragas vissza is követelte a 3,5 milliárd dollárt érQ 11 milliárd köbméter földgázt. 
Miközben az ezekben a napokban éppen kínai látogatáson tartózkodó Vlagyimir Putyin 
indulatos szavakkal mentegetni igyekezett Timosenkót – kijelentvén, hogy a miniszter-
elnök alá sem írta a Gazprom és a Naftogaz Ukraini vezetQi által jegyzett megállapodást 
– Moszkva valójában elárulta és leírta az ukrán ex-miniszterelnököt.

Viktor Janukovics köre megértette, hogy szabad kezet kapott a tüntetéseket, nyilvános 
botrányokat rendezQ politikussal és elvbarátaival szembeni eljárásra. Volt kormányának 
tagjai közül Qrizetbe vették a környezetvédelmi és a belügyminisztert, a hadügy- és igaz-
ságügyi tárca helyettes vezetQjét, nemzetközi elfogató parancsot adtak ki Timosenko gaz-
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dasági minisztere ellen. 2011-ben perbe fogták a volt miniszterelnököt is, majd zárolták a 
vagyonát. A világ hírügynökségei rendszeresen tudósítottak az egy ideig élQ tévéadásban 
közvetített tárgyalásról és a Timosenko-féle Batykivscsina (Haza) párt tagjainak azzal egy 
idQben zajló tüntetéseirQl. A bíró végül hét év börtönre ítélte az asszonyt, aki fogva tartása 
színhelyén, a harkovi (harkivi) börtönben továbbra is folyamatosan ébren tartotta a nem-
zetközi közösség figyelmét. Egyszer éhségsztrájkkal tiltakozott bebörtönzése ellen, mász-
szor gerincfájdalmai miatt követelt különleges eljárást. Amikor azonban kórházba akarták 
vinni, ellenállt, majd azt nyilatkozta, hogy fogva tartói megverték. A hasán lefényképezett 
kék folt azonban, mint kiderült, akkor keletkezett, amikor a cellából kifelé menet váratla-
nul kitépte magát az Qt karjánál fogva kísérQ börtönQr kezébQl, az meg utánakapott. Ezt a 
botrányt hosszas kórházi kezelés követte, német orvosok irányításával.

2012 áprilisában újabb eljárást indítottak a volt ukrán kormányfQ ellen, az Egységes 
Ukrajnai Energetikai Rendszer vezetQjeként 1997/1998 folyamán elkövetett, a vád sze-
rint 19,5 millió hrivnya, vagyis mintegy 550 millió forint érték_ sikkasztás vádjával. A 
gyanúsított, egészségi állapotára hivatkozva, nem jelent meg a tárgyaláson, ahol számos 
külföldi diplomatával és újságíróval együtt jelen volt az emberi jogok betartását ellenQrzQ 
Francois Zimeray francia nagykövet. Ezen az ügyön kívül a Timosenko elleni lehetséges 
vádak sorában napirenden van még a kiotói kvóták eladásából kapott pénz állítólagos 
elsikkasztása, illetve a költségvetésbQl vásárolt mentQautók kampánycélokra történQ fel-
használása.

És ez még távolról sem jelenti a történet végét. Az ország fQügyésze 2012 augusztusá-
ban újabb, minden korábbinál súlyosabb vádról nyilatkozott a médiának. Mint mondta, a 
kijevi hatóságok csak a német orvosok által a fogoly gerincbántalmai miatt elQírt kéthavi 
fekvQkúra végét várják, annak leteltével azonnal elindítják az eljárást. Gyilkossági ügyrQl 
van szó. Szálai két évtizeddel ezelQttre nyúlnak vissza, amikor a fiatal Julia Timosenko 
az Ukrajnában rendkívül nagy hatalmú donyecki oligarchák révén kapcsolatba került az 
üzletemberbQl akkoriban a politikai vizeire evezQ, késQbb miniszterelnökké kinevezett 
Pavlo Lazarenkóval, és megkapta tQle az elsQ jókora falatot a születQ ukrán piacgazdaság-
ból. Az 1999-ben kijevi letartóztatása elQl az Amerikai Egyesült Államokba szökött, ott 
tiltott határátlépés és pénzmosás vádjával letartóztatott Lazarenko ellen folyó újabb eljá-
rás során egy meg nem nevezett (védett) tanú vallomásában kijelentette, hogy Jevgenyij 
Scserbany képviselQnek, az ukrán elnöki stallum reménybeli várományosának a meggyil-
kolásáért többek között Julia Timosenko bankszámlájáról fizették a vérdíjat.

Ez a leszámolás még 1996. november 3-án, Donyeck repülQterén történt. Scserbany 
éppen az orosz maffiával való állítólagos kapcsolata miatt Amerikából kitiltott, ám ha-
zájában rendkívül népszer_ idQs énekes, Joszif Kobzon születésnapi ünnepségeirQl tért 
vissza Moszkvából. Ahogy az ukrán politikus leszállt a géprQl, közvetlen közelrQl tüzet 
nyitottak rá, és a feleségével, valamint kíséretének két másik tagjával együtt lemészárol-
ták. A végrehajtó a hírhedt Kusnyik banda volt, amelynek a donyecki Sahtyor [Sahtar] 
(vagyis Bányász) stadion egy évvel korábbi felrobbantását is tulajdonították. Akkor az 
egész világot bejárta az a kép, amelyen egy áldozatnak a testébQl kiszakadt szíve hevert a 
véres aszfalton. Mellette egy kézfej, rajta a csuklón még ketyegQ óra. Azóta a bérgyilkos-
ok kivétel nélkül távoztak az élQk sorából. Egyikük sem természetes halállal.

Scserbany nemcsak – sQt, nem is elsQsorban – parlamenti képviselQ volt, hanem dús-
gazdag üzletember. Az állami vagyon megszerzése nyomán létesített számos vállalkozá-
sának egyike látta el kQolajjal és földgázzal a Julia Timosenko tulajdonában lévQ ener-
getikai rendszert, amely Donyeck ipari és lakossági fogyasztóinak szállított. EbbQl ítélve 
Scserbany nem konkurense, hanem üzlettársa lehetett Timosenkónak. A helyzet azonban 
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sokkal bonyolultabb, mint oly sok minden a gazdasággal összefonódó ukrán politikai 
élet bugyraiban. Az összes donyecki nagyvállalkozót egyesítQ szövetség létrehozására 
készülQ és ezzel a nagypolitika csúcsait célba vevQ Scserbany eltávolítása két körnek 
állt érdekében. ElsQsorban Viktor Janukovicsnak, Ukrajna jelenlegi elnökének. P ekkor, 
az 1990-es évek közepén, még ismeretlen gyárigazgató volt. A gyilkosság tette lehetQvé 
számára, hogy Scserbany helyébe lépve, mint Donyeck egyes számú vezére, Leonyid 
Kucsma elnök hathatós támogatásával elkezdje hosszú menetelését a politikában.

A brutális Scserbany-kivégzés másik lehetséges megrendelQje a vizsgálat jelenlegi ál-
lása szerint Pavlo Lazarenko volt, akinek Scserbany a tanácsadójaként dolgozott. Ebbe az 
irányba vitte a gyilkosság vizsgálatát az a bizonyos védett tanú, aki az amerikai hatóságok 
elQtt azt állította, hogy a szörny_ b_ntényt Lazarenko és Timosenko számlájáról fizették. 
Ami önmagában kevés ahhoz, hogy a gyilkosságra való felbujtás vádja megálljon Julia 
Timosenko készülQ perében – de egyelQre nem tudni, mit tartalmaz még a kiszivárogtatott 
tanúvallomás. 

(Janukovics két vasat tart a t_zben) Az egymástól független, horrorra emlékeztetQ ügyek-
bQl jól látszik, hogy az ukrán belpolitika alakulása ma is szinte minden kérdésben az 
energetikai szféra fejleményeitQl függ. Nem csoda, hogy Janukovics, mint megválasztott 
elnök, 2010-ben egyik elsQ intézkedésével a Naftogaz Ukraini új vezetQit nevezte ki – 
ahogy a 2000. január elsején az orosz elnöki székbe került Vlagyimir Putyin is sietett még 
Szentpétervárról magával hozott bizalmasát, Alekszej Millert a Gazprom élére állítani, 
ahol a szakirányú ismeretek nélkül a gigaholding élére került politikus azóta is kiválóan 
teljesít. Ukrajnában ez a folyamat úgy zajlott le, hogy Jurij Bojko energetikai miniszter 
nyomására Jevgenyij Bakulin került a Naftogaz Ukraini igazgatótanácsának élére. Rögtön 
be is mutatta a cég legfontosabb leányvállalatainak új vezetQit: az évi 14 milliárd köbmé-
ter földgázt kitermelQ Ukrgazdobicsát a 36 éves Jurij Boriszovra, az ukrán földgázszállító 
infrastruktúrát pedig Szergej Vinokurovra bízták.

Az energetikához egyikük sem értett. Boriszovnak politológus diplomája volt, Bakulin 
és Vinokurov a vegyészethez konyított valamit. Viszont közismerten mindhárman Dmitrij 
Firtas emberei voltak! Az utóbbi kettQ a RUE és a magyarországi Emfesz sötét ügyletei 
kapcsán emlegetett üzletember Group DF holdingjához tartozó Ostchemnél dolgozott. 
Vinokurov meglehetQsen régen részt vett Firtas különbözQ vállalkozásainak irányításában 
is. A „Szeva bácsival”, vagyis a világ tíz legkeresettebb b_nözQje között számon tartott 
Szemjon Mogiljeviccsel (mindkettejük által tagadott) üzleti kapcsolatokat ápoló ukrajnai 
oligarcha tehát visszatért hazája gazdasági életébe, és rögtön megkaparintotta a Naftogaz 
kulcspozícióit. Ám ehhez Julia Timosenkónak meg kellett buknia, hiszen a volt ukrán mi-
niszterelnök szemében Firtas volt a legnagyobb ellenség, aki Viktor Juscsenko pénztárno-
kából idQközben átállt az elnökválasztáson gyQztes Viktor Janukovicshoz, és napjainkban 
ismét kulcsszerepet játszik az orosz–ukrán földgáz-kereskedelemben.

Az ukrán energetikában rendkívül óvatos politikát folytató Viktor Janukovics már a 
2010. évi elnökválasztás második fordulója utáni reggel elQállt azzal a javaslattal, hogy 
a hazáján áthaladó kQolaj- és földgázszállító hálózat m_ködtetésére hozzanak létre nem-
zetközi konzorciumot, egyharmad–egyharmad arányban a Gazprom, a Naftogaz és köze-
lebbrQl meg nem határozott „európai felhasználók” részvételével. Az együttm_ködésre 
felszólított szereplQk azonban lényegében mindmáig, 2013 nyaráig nem reagáltak érdem-
ben a Kijevben azóta is gyakran hangoztatott tervre, amelyet az új ukrán kormány össze 
akart kapcsolni a moszkvai földgázszerzQdés felülvizsgálatával. Janukovicsék elképzelé-
se e tekintetben az volt, hogy továbbra is elfogadják a 2009. évben szállított 30 milliárd 
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köbméter „kék f_tQanyagot”, ha a Gazprom a szerzQdésbe foglalt 305 amerikai dollárról 
168 dollárra csökkenti az 1000 köbméterenkénti árat.

Ez éves szinten 2,5–2,9 milliárd dollár bevételkiesést jelentett volna az oroszoknak. 
Mivel egy ilyen perspektíva nyilvánvalóan nem volt túlságosan vonzó a Gazprom számá-
ra, az orosz fQvárosban a Janukovics sz_kebb környezetéhez tartozó új ukrán miniszterel-
nök, Nyikolaj Azarov megismételte a Naftogaz Ukraini új vezetQje, Jevgenyij Bakulin és 
Jurij Bojko ukrán energetikai miniszter, valamint Alekszej Miller Gazprom fQnök között 
két nappal korábban, szintén Moszkvában lezajlott elQzetes megbeszélésen tett ajánlatot. 
Nevezetesen azt, hogy a tetemes árengedményért cserében az orosz gázóriás közvetlenül 
szállíthat a belsQ ukrajnai piacra.

Kétél_ ajánlat volt ez. Már csak az idáig egyedüli ukrán exportQrrel kapcsolatban állt 
rengeteg kisebb ukrajnai földgázkereskedQ botrányosan gyenge fizetési fegyelme miatt is. 
Ráadásul nem lehetett tudni, milyen szerepet szán az új ukrán vezetés azoknak a közvetítQ 
cégeknek, amelyek korábban az orosz–ukrán földgázszállítások szövevényes rendszeré-
ben szedték a sápot. S noha a Dmitro Firtas nevéhez kötött RUE a Timosenko–Putyin 
megállapodás nem nyilvános részeként már korábban elveszítette milliárdos hasznot 
hozó közvetítQ szerepét, ma még mindig túl sokan tolonganak az orosz–ukrán földgáz-
kereskedelem körül. Egyetlen példa: a Naftogaz 1000 köbméterenként 1 dolláros felárral 
továbbadta a Gazpromtól kapott árut az oroszok egyik ukrajnai leányvállalatának. A 2009. 
évben az ukrajnai ipar által felhasznált földgáz nagyjából 10 százaléka, 18 milliárd köb-
méter „járta be” ezt a rögös utat.

Ha ez és az ehhez hasonló trükkök kikerülnek az orosz–ukrán földgázszállításból, 
akkor csökkenteni lehet az oroszok esetleges veszteségeit, ami már azért is fontos, mert 
Ukrajna a Gazprom egyik legnagyobb partnere. A konzorciumról folyó alkudozások kö-
zepette azonban érdemi változások is tapasztalhatók a földgázszállítás ügyében. Azarov 
miniszterelnök, aki korábban a pénzügyminisztérium élén állt, közölte a Naftogaz veze-
tQivel, hogy néhány hónapig, mintegy átmenetként, még megkapják az évek óta szabá-
lyosan pumpolt költségvetésbQl az orosz földgáz árának 10 százalékát. KésQbb azonban 
már a cégnek kell elQteremtenie a szükséges összeget.

Ami az ukrajnai földgázhálózat közös m_ködtetésére vonatkozó Janukovics javaslatot 
illeti, Szergej Kuprijanov, a Gazprom szóvivQje elQször azt mondta, hogy nem kom-
mentálják, amíg azzal részletesen meg nem ismerkednek. Az azonnali elutasítástól tartó 
Kijevben ez némi reményt keltett. Kivált, mert ezzel egy idQben Vlagyimir Putyin beje-
lentette: a Gazprom eltekint attól, hogy a szerzQdésben rögzített feltételek alapján brutális 
büntetést – ötmilliárd dollárt! – fizettessen a Naftogaz Ukrainivel a 2009. évre szerzQdött, 
ám a keresletcsökkenés miatt át nem vett földgázért. Ez a kitétel, amely az oroszoknak 
más európai országgal kötött szerzQdésében is szerepel, a válság elQtti idQbQl származik, 
amikor a Gazprom még bátran diktálhatott. A szankciót azonban soha, egyetlen esetben 
sem alkalmazták, mivel az idQközben gyökeresen megváltozott feltételrendszerben csak 
rontott volna a Gazprom megítélésén.

Az orosz cég vezetQi emellett azért álltak el az ötmilliárdos igénytQl, mert tisztában 
voltak vele, hogy a túlságosan kemény követelQzés bumeránggá válhat. Janukovics 
környezetében akadt ugyanis néhány befolyásos tanácsadó, aki a két ország gazdasá-
gi kapcsolatában azt tartotta volna a kivezetQ útnak, ha a Naftogaz csQdöt jelent. Arra 
hivatkoztak, hogy ebben az esetben a Putyin–Timosenko megállapodás automatikusan 
érvényét veszíti, és Kijev teljesen új feltételekkel köthet szerzQdést Moszkvával. Mások 
azonban óva intettek egy ilyen kockázatos lépéstQl, mert az végképp megrendítette volna 
az ukrán gazdaság amúgy is ingatag lábon álló presztízsét, ellehetetlenítve az ország hite-
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lezését. Janukovics ezért a konfliktus helyett inkább a Moszkvával való kiegyezés útjait 
kereste. Sürgette Qt az idQ, mert felgyorsult az Oroszországot a tenger mélyén közvetlenül 
Németországgal összekötQ Északi Áramlat földgázvezeték 2010. április 9-én ünnepélye-
sen elkezdett építése, amely elQl már elhárultak a jogi akadályok, hiszen az érintettek 
közül utolsóként Helsinki is megadta a hozzájárulást a finn part menti vizek mélyén 
folytatandó munkálatokhoz. Az orosz oldalon már régóta gQzerQvel folyó építkezés pedig 
minden nappal csökkentette az ukrajnai hálózat értékét.

Viktor Janukovics ezért megválasztásától kezdve egyre újabb gesztusokat tett 
Moszkvának az energetikai szférában. Felvetette, hogy az Q vezetése alatt Ukrajna esetleg 
csatlakozna a 2009. év végén botrányok közepette aláírt, és azóta gazdasági érdekellenté-
tek sorát felszínre hozó orosz–kazah–belorusz vámunióhoz. Moszkvában azonnal napvi-
lágot láttak a számítások egy ilyen fordulat fantasztikus elQnyeirQl. Az orosz tudományos 
akadémia, amely szakvéleményében közelebbrQl meg nem jelölt adatok alapján elképesz-
tQ összegben, 400 milliárd dollárban jelölte meg a három ország vámuniójából szárma-
zó gazdasági hasznot, Ukrajna csatlakozása esetére – hasonlóan rejtélyes számításokra 
alapozva – másfélszeres haszonnövekedést prognosztizált. Dmitrij Medvegyev orosz 
elnök 2010. február 19-én hívatta az orosz vámhivatal elnökét, Andrej Beljanyinovot, és 
utasította, hogy gyorsított ütemben dolgoztassa ki az ukrán csatlakozás tervét, „amelyet 
Kijevben feltehetQleg jó néven vennének”.

A vámunióhoz való csatlakozás követelése azóta is elválaszthatatlan az át nem vett 
földgáz miatt fizetendQ büntetés gondolatától. 2013 januárjában a Naftogazzal való éves 
elszámolás során a Gazprom újra elQvette ezt a kártyát, 2006 óta immár a negyedik föld-
gázháborút indítva a Kreml számára legfontosabb szovjet utódállam ellen, hogy megaka-
dályozza a földgáz beszerzés diverzifikálására tett kijevi intézkedések sikerét, és vissza-
terelje az országot az orosz érdekszférába. A Gazprom ezúttal hétmilliárd dolláros számlát 
nyújtott be az ukrán partnercégnek! Moszkvában arra hivatkoztak, hogy a 2009. január 
19-én kötött moszkvai megállapodásban rögzítettnél az ukránok lényegesen kevesebbet, 
33 milliárd köbméter „kék f_tQanyagot” vettek át, noha a Naftogaz Ukraini 52 milliárd, 
de legalább 41,6 milliárd köbméter átvételére vállalt kötelezettséget. EttQl maximum 20 
százalékkal térhetett volna el a megrendelQ, de csak akkor, ha a változásról hat hónappal 
korábban értesíti a szállítót. 

A szükséglet csökkenését az ukrán cég több ízben jelezte a partnervállalatnak, ám an-
nak vezetQi az egyeztetés elmaradására hivatkozva álltak elQ a nyilvánvalóan képtelen 
igénnyel. Az ukrán cég vezetQi közölték, hogy a leszállított áruért járó teljes összeget 
idQben átutalták, büntetést azonban nem fizetnek, hanem nemzetközi fórumhoz, feltehe-
tQleg a stockholmi arbitrázsbírósághoz fordulnak. Moszkvai elemzQk szerint a hasonló 
ügyekben 2011/2012 folyamán rendre elveszített európai perek után ezt a Gazprom nem 
kockáztathatja meg. Az azonban világos, hogy a Kreml 2013 elején „végsQ harcra” indult 
a kisoroszoknak gúnyolt ukránok felett 350 évig tartó és csak a Szovjetunió felbomlásával 
megszakadt uralom visszaszerzéséért.

A nemzetközi sajtó az Economist-tól a Financial Times-ig az újabb orosz–ukrán föld-
gázháború kezdetérQl írt, pedig ennél sokkal többrQl van szó. Kijev ugyanis korábban 
nem tapasztalt ellenállásba kezdett, amely arra enged következtetni, hogy mégsem „ez a 
harc lesz a végsQ”.

(Kitörési kísérletek) Annak ellenére sem, hogy a több vasat t_zben tartani igyekvQ ukrán 
vezetés nem sok reményt f_zhet a nyugati integrációhoz. Az Európai Unió és Ukrajna 
képviselQi 2012. március 30-án parafálták Brüsszel és Kijev öt álló esztendeje csiga-
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lassúsággal készülQ megállapodását. A 3000 oldalas dokumentum csalódást okozott 
Ukrajnában, mert nem gazdasági, hanem politikai paktumnak, hellyel-közzel diktátumnak 
bizonyult. Északkeleti szomszédunknak egyebek mellett arra kellett benne kötelezettséget 
vállalnia, hogy a szabad választások megtartásában és a bírói függetlenség biztosításában 
az európai értékeket érvényesíti. Ezt is, azt is nehéz elképzelni az ukrán politikai élet 
hétköznapjaiban.

Viktor Janukovics elnök környezetében azért sikernek tekintették, hogy a brüsszeli 
dokumentumban kivételesen nem esett szó Julia Timosenko ex-miniszterelnök bebörtön-
zésérQl. Viszont zokon vették, hogy a megállapodás nem tartalmazta a szabadkereske-
delmi zónáról szóló passzusokat, amelyekhez pedig Kijevben oly sok reményt f_ztek a 
függetlenségét nem egészen negyedszázada elnyert ország nyugati orientációjának bizto-
sítására. A megállapodás, amelyet az EU 27 tagállamának törvényhozásának még el kell 
fogadnia, a várakozásokkal szemben nem jelentett érdemleges elQrehaladást az ukrajnai 
földgázhálózat hovatovább halaszthatatlan felújításának kérdésében sem. Így a belátható 
jövQben Oroszország és az Európai Unió részérQl tovább folytatódik az évek óta gQz-
erQvel és gyakran nemtelen eszközökkel zajló küzdelem a vezetékek feletti dominancia 
megszerzéséért.

Ennek részeként Brüsszel menetrendszer_en felajánlja, hogy hárommilliárd euró ér-
tékben vállalja az amortizálódott ukrajnai földgázvezetékek felújítását, amit az oroszok 
ennek az összegnek a tízszereséért akartak elvégezni. Ám a brüsszeli ígéret mindig ak-
kor hangzik el, amikor Moszkva a gyarmati–birodalmi idQket idézQ nyomásgyakorlással 
újabb kísérletet tesz, hogy az Ukrajnába irányuló földgázexport irgalmatlanul magas 
– 2012 áprilisától ezer köbméterenként 426 dollárra rúgó – árának csökkentése fejében 
tulajdont szerezzen az európai kontinens számára stratégiailag kiemelkedQen fontos háló-
zatban. Kijevben mindmáig joggal neheztelnek amiatt, hogy amint Janukovics elnök ki-
fordul a Kreml szorításából, az Európai Unió tisztségviselQi megfeledkeznek ajánlatukról. 
Tény, hogy BrüsszelbQl mindmáig egyetlen euró sem érkezett erre a célra.

A véget nem érQ kötélhúzás közepette 2012 tavaszán új csata kezdQdött az Oroszország 
és Ukrajna között több mint hat éve tartó energetikai háborúban, amelynek legnagyobb 
vesztesei kezdettQl az orosz földgázimportra szoruló EU-tagországok voltak. A Gazprom-
szállítások európai tranzitját bonyolító Ukrtranszgaz egyik vezetQje 2012 tavaszán beje-
lentette, hogy a szokásos 22-25 milliárd köbméter „kék f_tQanyag” helyett az év nyarán 
csupán a belföldi felhasználás biztonsági tartalékát szolgáló mennyiséget, 17 milliárd 
köbmétert raktároznak el az ukrán területen lévQ tárolókban. A tartalékolás korábbi célja 
elsQsorban az volt, hogy az orosz szállításokban támadt esetleges zavarok alatt is folya-
matos legyen az Európai Uniós országok ellátása. Az Ukrtanszgaz külügyi kapcsolatokért 
és tudományos–m_szaki tevékenységéért felelQs osztályának élén álló Roman Simko kö-
zölte, hogy a tárolás költségeit ettQl kezdve az érdekelteknek, vagyis a Gazpromnak és az 
európai importQröknek kell majd megfizetni. EbbQl az ukrajnai energetika zászlóshajója, 
a Naftogaz Ukraini 300-400 millió USD bevételt remélt.

A cég csúcsvezetQi nem kommentálták a hírt. Egyikük azonban, neve elhallgatását kér-
ve, valóban indokolatlannak nevezte, hogy Kijev évrQl évre tetemes bankhitel felhaszná-
lásával töltse fel a tárolókat, és fizesse a hitel után járó kamatokat, miközben a különösen 
hideg idQszakokban a Gazprom ebbQl a forrásból elégítette ki az export célországainak 
rendkívüli földgázigényét. 2012 februárjában a Gazprom által az EU-tagországokba 
szállított 300 millió köbméter áru mellett az orosz vállalat kérésére ukrajnai tárolókból 
küldtek naponta további 500 millió köbmétert, amelyet – legalábbis a nyilatkozó szerint 
– a Gazprom a terv szerinti szállításoknál 40 százalékkal magasabb áron értékesített. 
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„Lényegében mi mentettük meg Európát a fagyoskodástól, miközben állandóan folyik 
ellenünk a lejárató kampány, hogy ellopjuk az orosz gázt”, tette hozzá.

A Gazprom vezérkarában nem kommentálták a szokatlanul alacsony szintrQl érkezQ fe-
nyegetést. Egy tisztségviselQ azonban – ugyancsak neve elhallgatását kérve – azt mondta, 
hogy Ukrajna kötelessége az exportáru eljuttatása rendeltetési helyére. A kijevi álláspont 
szerint azonban a tranzit nem foglalja magában a költséges tartalékképzést és a kiegészítQ 
szállításokat. Független elemzQk szerint az ukránok ezzel próbálták kompenzálni a kincs-
tárnak az Északi Áramlat felfutása miatt kiesQ, éppen 300-400 millió dollárra tehetQ tran-
zitbevételét. Mások hozzátették: a történelem során soha nem volt még olyan egyöntet_, 
közös orosz–amerikai–európai érdek a hatalmon lévQ ukrán politikai elit leváltása, mint 
ekkor. Nem véletlen, hogy Vlagyimir Putyin, aki ukrán kollégáját, Viktor Janukovicsot 
2012 tavaszán „elfelejtette” meghívni az elnöki beiktatása kapcsán tervezett ünnepségek-
re, ekkoriban élénk érdeklQdést tanúsított a börtönbüntetésre ítélt Julia Timosenko volt 
ukrán miniszterelnök egészsége iránt, noha más volt szovjetköztársaságok menesztett 
vezetQinek nem kevésbé sanyarú sorsa korábban mindig közömbösen hagyta.

A gáztárolókról folyó vita közepette az ukránok hozzáláttak a szovjet korszakban 
feleslegesnek ítélt, és ezért teljesen elhanyagolt belföldi kitermelés infrastruktúrájának 
megteremtéséhez. A fekete-tengeri Csernomornyeftyegaz vállalat 2012. június elsején 
jelentette, hogy közelebbrQl meg nem jelölt forrásból sikerült Szingapúrban két új fúró-
tornyot vásárolnia. Addigra már az elsQ meg is érkezett egy törökországi kikötQbe, ahol 
háromszáz, fQleg helyi és szingapúri szakember dolgozott a fekete-tengeri viszonyoknak 
megfelelQ átalakításán. Ezt még 2012 nyarán el akarták juttatni a Krím félszigetre, ahol 
odáig két kis teljesítmény_, 1979-ben és 1995-ben épített, legfeljebb 76 méter mélyre ha-
toló fúrótornyon dolgoztak a munkások. 2013 Qszére várják a Rigában vásárolt második 
fúrótornyot, és így a cég vezetQi szerint két év alatt megduplázzák a kitermelést, amely 
a földgáz tekintetében reményeik szerint 2015-re eléri az évi hárommilliárd köbmétert. 
Ehhez két meglévQ szárazföldi és hét új tengeri lelQhely kiaknázását tervezik.

A prognózist akár az energetikában mára világszerte általánossá vált nagyotmondás 
részének is tekinthetnénk. Az viszont figyelemre méltó, hogy örömmel üdvözölte a hírt 
a súlyos áldozatokkal járó belháborút vívó ukrán energetikai csoportok legfontosabbika, 
a Naftogaz Ukraini, amelyet Vlagyimir Putyin évek óta össze akar olvasztani – vagyis 
bekebeleztetni – a Gazprommal. Alekszandr Zejkan, az állami cég kitermelési osztályve-
zetQje egy törökországi konferencián azt mondta, hogy a fekete-tengeri kitermelés csúcsra 
járatásával a belföldi lakossági gázfelhasználás egyharmadát biztosíthatják. Ez lehetQvé 
tenné az orosz import tízszázalékos csökkentését.

EgyelQre nem lehet megítélni a terv realitását, ám közvetve igazolni látszik az elképze-
léseket, hogy Törökország és Románia, mindenekelQtt azonban Oroszország nagy vehe-
menciával cáfolni igyekszik a kitermelhetQ kQolaj és földgáz mennyiségérQl szóló kijevi 
nyilatkozatokat. Az ellenérdekelt felek szerint Ukrajna nem lesz képes felkelteni a külföl-
di befektetQk érdeklQdését, márpedig jelentQs beruházás nélkül a kitermelés valóban nem 
valósítható meg. Ekkor derült ki, hogy Kijev négy évig hasztalan tárgyalt a Gazprommal 
az orosz mamutvállalatnak a projektben való részvételérQl. Az ukrán energetika vezetQi 
arra számítanak, hogy a világgazdasági válság enyhülésével, az újonnan beszerzett fúró-
tornyok teljesítményét látván, a Nyugat mégiscsak beszáll a fekete-tengeri kitermelésbe.

(Kijev diverzifikálja földgázexportját) Vendéglátóit és az európai szállítások biztonságát 
szem elQtt tartva a hasonló célokat követQ Brüsszelt is meglepve, Vlagyimir Putyin egy 
régebbi hivatalos kijevi látogatása során kész tényként bejelentette, hogy az ukrán állami 
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földgázvállalat, a Naftogaz Ukraini fuzionál a Gazprommal. Az utóbbi piaci tQkeértéké-
nek csupán 7 százalékát képviselQ ukrán cég mindmáig szabotálja az ajánlatot, amelynek 
elfogadása gyakorlatilag a fiatal ukrán állam szuverenitásának feladását jelentené. A 
szavai által kiváltott megrökönyödést tapasztalván Putyin a következQ kijevi látogatásán 
szelídebb húrokat pengetett, „a Gazprom és a Naftogaz közötti kapcsolat tökéletesítésé-
nek lehetséges változatait” javasolta megvizsgálni. Ebben a kérdésben azonban a felek 
nyilvánvalóan nem értek el érdemi eredményt, hiszen az azóta aláírt orosz–ukrán egyez-
ményekben, köztük a Fekete- és az Azovi-tenger felségvizeinek felosztási elveirQl szóló 
fontos dokumentumban nyoma sincs a „kék f_tQanyag” sorsáról kötött megállapodásnak. 
A gyakran hasonló bombasztikus bejelentésekkel operáló Putyin pedig még 2013 elején 
is azzal példálózott, hogy a Gazprom által kiszemelt másik stratégiai célpont, a belorusz 
földgázhálózat tulajdonjogának átengedésével Minszk a GDP 16 százalékának megfelelQ 
haszonra tett szert. Kijevben azonban a belorusz példa a jelek szerint nem hatotta meg a 
döntéshozókat, így folytatódott a felek állóháborúja.

Szaporodtak a gondok Ukrajna kQolajellátásában is. Az orosz export 2012 folyamán az 
egy évvel korábbi mennyiség kevesebb mint felére, nem egészen 750 000 tonnára csök-
kent. Ilyen keveset az oroszok negyedszázada nem szállítottak. 2012 márciusától kezdve 
pedig, amikor a fele-fele tulajdonrészt birtokló brit és az orosz tulajdonosok közötti konf-
liktusok nyomán megroppant – majd kalandos kitérQk nyomán év végére az orosz állami 
Rosznyefty tulajdonába került – TNK–BP holding leállította ukrajnai feldolgozóját, egy 
csepp orosz kQolaj sem érkezett Európa egyik legnagyobb országába. Ukrajna ettQl kezd-
ve Európa és a Független Államok Közössége tíz államából importálja a kQolajat. Az 
ország saját hét feldolgozó üzeme közül még így is csupán kettQ m_ködik, és ezek 2012 
elsQ öt hónapjában a korábbi termelésnek csupán egyharmadát voltak képesek elQállítani. 
Nyikolaj Azarov ukrán miniszterelnök a szerinte irreálisan magas vámot szedQ Moszkvát 
hibáztatta a kialakult helyzetért. A Kreml viszont azzal érvelt, hogy ha a „kisebbik szláv 
testvér” engedett volna a nyomásnak, és csatlakozott volna az egy esztendeje m_ködQ 
orosz–belorusz–kazah vámunióhoz, akkor vámmentesek lennének a szállítások.

Viktor Janukovics elnök a hazai termelés fellendítésére olyan – az ukrajnai sajtóban 
„nem piacinak” minQsített, de nem részletezett – engedményeket tett a hazai kQolaj fel-
dolgozók tulajdonosainak, amelyekkel az ellenzék szerint az államfQ az ukrán oligarchák, 
többek között Dmitro Firtas nyomásának rendelte alá döntéseit. Az orosz kQolajexportQ-
rök ekkor azzal fenyegetQztek, hogy ha ukrajnai konkurenseik kedvezQbb feltételekkel 
dolgozhatnak, akkor számukra már nem lesz rentábilis a szállítás, és ottani érdekeltsége-
iket értékesítve távoznak az ukrajnai piacról.

Az orosz energetikai szállításoktól való függetlenedés egész Európában, így hazánkban 
is hangoztatott célját végül a földgáz tekintetében a nem EU-tag Ukrajna érte el az elsQk 
között: 2012. november elsején az orosz szállítások elmaradása miatt üresen maradt veze-
tékekben Nyugatról megindult a „kék f_tQanyag”. A német RWE 2012. év végéig próba-
üzemben szállított napi egymillió köbmétert a kifejezetten e célból felújított lengyelorszá-
gi Drozdowiczon keresztül, és a két hónap alatt szerzett m_szaki meg egyéb tapasztalatok 
alapján dönt a 2013. évi újabb szerzQdésrQl, már ötmilliárd köbméter exportjáról.

Kijevnek ez a megoldás nem sokkal olcsóbb, mint ha ugyanazt az orosz földgázt köz-
vetlenül a Gazpromtól vásárolta volna. Janukovicsék azonban nyomást akartak gyako-
rolni a Kremlre, megmutatván, hogy más úton is hozzájuthatnak az áruhoz, sQt, így az 
európai spotpiacokon is megjelenhetnek. A német export nyomán Szlovákia ugyancsak 
érdeklQdni kezdett az ukrajnai szállítás lehetQségei iránt. Megállapodás esetén ez egy 
újabb útvonalat és évi tízmilliárd köbméter földgázt jelenthet. 2013 áprilisában, budapes-

valosag 2013-07beliv.indd   28 2013.07.04.   17:23:46



GEREBEN ÁGNES: UKRAJNA DILEMMÁI 29

ti tárgyalásai után tartott sajtóértekezletén pedig Nyikolaj Azarov ukrán miniszterelnök 
bejelentette, hogy megállapodott a magyar féllel a Gazprom magyarországi földgáz-
szállításaiból történQ „virtuális visszacsatolásról”. Vagyis az érkezQ „kék f_tQanyagot” 
a határponton visszafordítják Ukrajnába. Budapest napi hárommillió, a 2013. év folya-
mán összesen mintegy tízmilliárd köbmétert juttat így el északkeleti szomszédunkhoz. A 
most még viszonylag kis volumen_ szállítások független források szerint lehetQvé teszik, 
hogy Kijev már az idén 3-7 milliárd köbméterrel kevesebb „kék f_tQanyagot” rendeljen a 
Gazpromtól. Az orosz politikai és gazdasági elitet szabályosan sokkoló, valóban váratlan 
– de nyilvánvalóan Brüsszellel egyeztetett – kijevi sakkhúzás a számottevQ anyagi vesz-
teségen messze túlmenQen azt jelenti, hogy az energetikában rejlQ szovjet, majd orosz 
zsarolási potenciál súlyos csapást szenvedett, annak ma még nehezen belátható gazdasági 
és politikai következményeivel együtt.

A Kreml számára súlyos presztízsveszteség, hogy az ukrán vezetés a 2012. évtQl kezd-
ve a hazai kitermeléshez szintén nem az országban egyébként jelenlévQ orosz energetikai 
cégekkel, hanem nyugati multikkal folytatott tárgyalásokat. Már megszületett a megálla-
podás a Shell és a Chevron képviselQivel egy-egy kelet-, illetve dél-ukrajnai lelQhely ki-
aknázásáról. Az ilyen esetekben mindig túlságosan der_látó prognózis szerint e két régió-
ban már 2015-ben elkezdQdhet a kitermelés, lehetQvé téve, hogy hazai forrásból elégítsék 
ki az ukrán földgázszükséglet 50–70 százalékát. Jurij Bojko, a legutóbbi idQkig jobbára 
nyíltan orosz érdekeket érvényesítQ ukrán energiaipari miniszter bejelentette, hogy a két 
említett nyugati nagyvállalattal hamarosan aláírják a kitermelés hasznának megosztásáról 
szóló megállapodást. (Az orosz energetikai cégekkel kötött szerzQdésekben általában az 
szerepel, hogy a nyugati költségek teljes megtérüléséig a beruházóé a profit, utána a kül-
földiek 50:50 százalékban osztoznak az oroszokkal. Legtöbbször éppen ez a logikusnak 
látszó megoldás a cégek szakítással végzQdQ konfliktusainak oka, mivel a külföldi cégek 
képviselQi egyre újabb, elQre nem látott költségekre hivatkozva igyekeznek meghosszab-
bítani a teljes haszon lefölözésének idQszakát, amire a megrendelQk adó- és környezetvé-
delmi okokra hivatkozva megszabadulnak tQlük.)

Ukrajna távolról sem csak gazdasági szempontból meglepQ nyugati fordulatát már az 
ilyen, elQre nem látható akadályok miatt is érdemes kétkedéssel fogadni. Mégis, mintha 
a hírre enyhült volna a Kreml korábbi kérlelhetetlensége. A korábban pöffeszkedQ hely-
tartóként viselkedQ kijevi orosz nagykövet, Mihail Zurabov például 2013 elején már nem 
zárta ki, hogy tárgyaljanak a Janukovics elnök által ajánlott közös konzorciumról – de, 
mint a diplomata a moszkvai Izvesztyijának nyilatkozta, Brüsszel kizárásával. Ezzel nyil-
vánvalóan azt akarják elkerülni Moszkvában, hogy alkalmazni kelljen az EU harmadik 
energetikai csomagjának a Gazprom számára elfogadhatatlan feltételeit – fQleg a kiter-
melés, a szállítás és az értékesítés külön cégekbe szervezésének monopolellenes köve-
telményét – amellyel szemben az oroszok minden lehetséges jogi eszközzel védekezni 
igyekeznek, egyebek mellett a Déli Áramlat magyarországi szakaszának megépítésének 
elQkészületei során is.

Kijev és Moszkva távolodása közben azonban az ukrán vezetés és Brüsszel közötti 
kapcsolat is romlott. Az EU külügyi bizottsága 2012 decemberében tárgyalta az „ukrán 
kérdést”, vagyis északkeleti szomszédunk esetleges majdani csatlakozásának menetrend-
jét. Az ország EU mellé rendelt nagykövete, Konsztantyin Jeliszejev szerint Kijevben ha-
tározott választ szerettek volna kapni arra, hogy mikortól számíthat Ukrajna a társult tag 
státusára, vele szabadkereskedelmi zóna kialakítására, vízumkönnyítésekre és Brüsszel 
régóta sürgetett részvételére a leromlott ukrajnai gázszállító rendszer felújításában. E te-
kintetben azonban nem történt elQrelépés.
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Viktor Janukovics ukrán elnök 2012 utolsó napjaiban türkmenisztáni hivatalos látogatása 
alkalmával alighanem ezért – a nyomásgyakorlás szándékával – óvatos formában kilátásba 
helyezte hazája csatlakozását az orosz–belorusz–kazah vámszövetséghez. A Moszkvából 
már sokszor hangoztatott követelés, amelynek Vlagyimir Putyin elnök személyesen, több 
ízben a nyilvánosság elQtt is hangot adott, teljesítése esetén alaposan felborítaná a gazdasági 
egyensúlyt Európa nyugati és keleti része között, geopolitikai szempontból is csaknem ezer 
kilométerrel keletre tolva a két civilizáció határát. Az EU-tagországok energetikai biztonsá-
gát szem elQtt tartva Brüsszel ezt szeretné elkerülni. Egyúttal azonban az ukrán csatlakozást 
is igyekszik a távoli jövQbe tolni. Janukovics Ashabadban tett nyilatkozata mégis azonnali, 
heves reakciót váltott ki, elsQsorban Németországban. A Bundestag egyik képviselQje úgy 
nyilatkozott, hogy az oroszok ellenQrzése alatt álló vámszövetség Kijev számára „hatalmas 
visszalépés lenne” a történelemben. 

(A vámunió csábítása) Moszkva azonban 2012/2013 fordulóján megpróbálta d_lQre vin-
ni a birodalmi reváns szempontjából számára oly fontos döntést. A munkalátogatáson 
Moszkvában tartózkodó Nyikolaj Azarov ukrán miniszterelnöknek kilátásba helyezték, 
hogy ha Ukrajna hajlandó csatlakozni a vámszövetséghez, amellyel a Kreml az egykori 
Szovjetunió maradékát próbálja a maga vezetése, s így uralma alá hajtani, akkor az ezer 
köbméterenként idáig 426 dollárért vásárolt „kék f_tQanyagot” a Gazprom hajlandó 160 
dollárért szállítani.

A hazája gazdasági ügyeiben gyakran Janukovics elnök helyett is döntQ, energetikai 
kérdésekben naprakész Azarov miniszterelnök dodonai válaszában nem zárkózott el 
ettQl. A vámszövetség tagsága megfelel hazája nemzeti érdekeinek, mondta a politikus 
Moszkvában. „NQne az áruforgalmunk – csakhogy az ukrán külkereskedelem 30 száza-
lékát az EU tagállamaival bonyolítjuk”, tette hozzá. „Fejlett technológiát importálunk, és 
érdekünk, hogy szabadkereskedelmi zónát hozzunk létre a szervezettel.” Ez pedig, mint 
mondta, kizárja a csatlakozást az orosz–belorusz–kazah vámszövetséghez. Kijev tehát to-
vábbra is két vasat tart a t_zben: egyszerre Nyugat és Kelet felé is orientálódik, de egyik 
irányban sincs igazán döntéshelyzetben.

A türkmenisztáni csúcstalálkozóról tudósító újságírók felfigyeltek rá, hogy Janukovics 
tQle szokatlanul hosszan, sQt „emocionálisan” beszélgetett Vlagyimir Putyinnal. Nem 
kevesebbet kért, mint hogy a Türkmenisztánból Ukrajnába irányuló gázszállításokhoz 
Moszkva bocsássa rendelkezésre az oroszországi hálózatokat. Azarov miniszterelnök 
ugyanis még 2012 nyarán megállapodást kezdeményezett Gurbanguli Berdimuhammedov 
türkmén elnök megbízottaival a földgázimportról. A feleknek – az ellenérdekelt Moszkva 
meggyQzésével – megoldást kellett találni az ügylet szállítási útvonalára. A tárgyaláshoz 
késQbb csatlakozó kazah és türkmén elnök jelenlétében az ukrán elnök az újságírók erre 
vonatkozó kérdései elQl már a szovjet korszakot idézQ semmitmondó közhelyekkel tért ki: 
„Ezek az ügyek napirenden vannak. Nincsenek egyhelyben. Haladnak elQre. Van remény 
rá, hogy megoldjuk a problémákat. Ezen kell dolgozni.”

Ami már csak azért is nehéz, mert a „kisoroszok” csatlakozása a Moszkva dominálta 
vámszövetséghez nem jelentené automatikusan az orosz szállítási vonalak rendelkezésre 
bocsátását, hiszen a kQolaj és földgáztranzitot jó elQre kizárták a vámügyi megállapodás-
ból. Kijev csak akkor léphetne fel ilyen igénnyel, ha a szintén Oroszország vezetése alatt 
álló Egységes Gazdasági Térséghez is csatlakozna. De Janukovics elnök korábban errQl 
hallani sem akart. Teljes jogú tagság helyett az alapszabály szerint nem is létezQ megfi-
gyelQi státust követelte hazájának a vámszövetségben, az európai integrációra irányuló 
kijevi stratégia meghagyása mellett.

valosag 2013-07beliv.indd   30 2013.07.04.   17:23:46



GEREBEN ÁGNES: UKRAJNA DILEMMÁI 31

Ashabadban már más húrokat pengetett. Arra hivatkozott, hogy Ukrajna évente csak-
nem 60 milliárd dollár érték_ áruforgalmat bonyolít le az orosz–belorusz–kazah vámszö-
vetséggel, ezért az érintett országokkal való együttm_ködés Kijev számára „nem politika, 
hanem túlélés kérdése”. Ezért, mint mondta, lehetségesnek tartja a „vámszövetség egyes 
alapszabályainak elfogadását”. Szavai óriási felháborodást váltottak ki Ukrajnában. 
VezetQ politikusok azzal vádolták meg az államfQt, hogy eladta az országot az oroszok-
nak. A legutóbbi elnökválasztás egyik esélyesének tartott Arszenyij Jacenyjuk szerint 
„az európai és a moszkvai irányvonal egymást kölcsönösen kizáró fogalmak. Más-más 
értékeket, célokat és teljesen eltérQ fejlQdést jelentenek Ukrajna számára.” Szerinte az 
ashabadi tárgyalásokon Janukovics elárulta az ukrán nemzeti érdekeket, ezért a törvény-
hozásban bizalmatlansági indítványt kezdeményez az államfQ ellen.

A kormányzó pártok erre népszavazást helyeztek kilátásba Kijevnek az orosz befolyást 
kétségtelenül tovább növelQ vámszövetségi tagságáról, amelyet a legfrissebb közvéle-
mény-kutatási adatok szerint az ukránok 54 százaléka támogat, szemben az európai integ-
rációt helyeslQ 36 százalékkal. Ez a szám csaknem a felére zuhant, miután a kérdezQbiztos 
emlékeztette a megkérdezetteket, hogy egy esetleges EU-tagság a szovjet utódállamokkal 
közös határok lezárását jelentené. A Moody’s által 2013 elején bejelentett újabb leminQ-
sítés, az ebben az évben már csaknem elviselhetetlen külföldi hiteltörlesztés, a politikai 
és a gazdasági káosz közepette Ukrajna valóban egyre távolabb kerül az Európai Uniótól. 
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