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NÉMETH GYULA1 

Az ukrán tulajdonviszonyok alakulása a Szovjetunió  
szétesésétől napjainkig   

The formation of Ukrainian ownerships from the Soviet Union’s 
disintegration to the present 

Absztrakt 

Borisz Jelcin orosz, Leonyid Kravcsuk ukrán és Sztanyiszlav Suskevics belorusz 

elnök 1991. december 8-án aláírták a Szovjetunió felbomlását kimondó szerző-

dést, és egyben létrehoztak egy laza gazdasági szövetséget ‒ a Független Álla-

mok Közösségét ‒ melyhez a balti államok kivételével minden volt szovjet tagköz-

társaság csatlakozott. 

1991. december 25-én Mihail Szergejevics Gorbacsov tévébeszédében jelen-

tette be lemondását, és ezáltal a Szovjetunió, mint ország megszűnt létezni. Uk-

rajna az 1992-es évet már önálló országként köszöntötte.  

Oroszország nagyvonalúan átvállalta a Szovjetunió teljes államadósságát, így 

Ukrajna adósság nélkül, jó kilátásokkal kezdte meg önálló életét. Az ukrajnai föl-

dek terméshozama kiváló, természeti adottságai, bányái, iparvidéke, tengere, 

kikötői, híres üdülői, oktatási színvonala, képzett lakossága gazdag jövőt sejtet-

nek. A várakozásokkal ellentétben a jólét csak egy szűk réteg részére vált való-

sággá. 

A publikáció célja felkutatni, és bemutatni azokat az okokat, külső- és belső té-

nyezőket, melyek Ukrajna, és az ukrán lakosság elszegényedéséhez, krízishely-

zetéhez vezettek. 

Kulcsszavak: Oroszország, Ukrajna, gazdaság 

Abstract 

On 8 December 1991, Boris Yeltsin Russian President, Leonid Kravchuk Ukraini-

an President and Stanislav Shushkevich Belorussian President signed the 

agreement on the dissolution of the Soviet Union, and at the same time they es-
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tablished a loose economic federation, namely the Commonwealth of Independ-

ent States. With the exception of the Baltic States, all of the former Soviet mem-

ber states joined this federation. 

On 25 December 1991, Mikhail Gorbachev announced his resignation in his 

television speech, and thus the Soviet Union ceased to exist as a state. Ukraine 

celebrated the arrival of the year 1992 already as an independent state. 

Russia generously assumed the Soviet Union’s overall national debt; therefore 

Ukraine started its new independent life without any debts, and with bright pro-

spects. The crop of Ukrainian soils is excellent, and the country’s natural condi-

tions, mines, industrial areas, sea, harbours, famous holiday resorts, educational 

level as well as its qualified population imply a promising future. Contrary to all 

expectations, prosperity became reality only for a narrow stratum. 

The aim of this publication is to explore and show the reasons as well as the 

external and internal factors which led to the impoverishment and crisis of Ukraine 

and its population. 

Keywords: Russia, Ukraine, Economy 

1. BEVEZETÉS 

A Szovjetunióban az emberek életszínvonala és a lakóhelyük között nem volt szoros ösz-

szefüggés. Egy Moszkva környéki gyári munkás vásárlói kosara egyezőséget mutatott egy 

kijeviével. Alapvetően ez annak tudható be, hogy a munkabéreket nem a kereslet és a 

kínálat határozta meg – a kapitalista berendezkedésű országokkal szemben ‒, hanem a 

központi hatalom által meghatározott bértábla szerinti besorolás. Mivel a kereskedelmi 

termékek árazása szintén központilag került meghatározásra, ezért a vásárlói kosár jellem-

zői is adottak voltak. Egyes régiókban az egy főre eső jövedelem magasabb volt, mint a 

Szovjetunió többi részében (például a Fehér- tenger környékén található Arhangelszk vá-

rosa is). Ezeken a településeken az árak is arányosan magasabbak voltak, tehát egy adott 

foglalkozású ember ugyanazon az életszínvonalon élt, mint az ország más részén. 

A Szovjetunió felbomlása után minden volt tagköztársaságra a növekvő infláció és a 

gazdasági nehézségek voltak a jellemzőek, ez alól Ukrajna sem volt kivétel.  
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Infláció alakulása Ukrajnában 

Forrás: saját szerkesztés Viable Opposition alapján 

http://viableopposition.blogspot.hu/2014/04/ukraine-what-will-west-inherit.html 

 

Az Ukrán Köztársaság azok közé a tagköztársaságok közé tartozott, akik a Szovjetunió 

felbomlásáig gazdasági tekintetben nyertese volt a fúziónak. Területét nem etnikai alapon 

határozták meg, hanem politikai érdekek mentén, ezt bizonyítja az is, hogy 1989-ben a 

lakosság 22%-a volt orosz nemzetiségű (főleg a keleti régiókban laktak, ahogyan ma is 

ebben a régióban élnek az oroszok javarészt). Az Ukrán Tagköztársasághoz csatolták 

1954-ben a Krím félszigetet, emellett az ásványi kincsekben gazdag területeket (főleg 

Donyeck medence) iparosították. 

A fent leírtak alapján jól látható, hogy minden adott volt a rendszerváltás után egy gaz-

daságilag erős ország kialakításához. Ennek ellenére a folyamatos elszegényedés van 

jelen az országban, ami az utóbbi két évben nem várt, exponenciális felerősödést mutatott, 

ami jelenleg is tart. 

Az ország kiváló adottságai ellenére az utóbbi 25 évben több mélyrepülésen is átment. 

A világbank adatai alapján 1990-ben az egy főre eső GDP Ukrajnában 1 570 dollár, míg 

2012-ben 3 877 dollár volt. Ugyanez az érték Belorussziában 1990-ben 1 705 dollárt, illetve 

2012-ben 6 685 dollárt ért el. Jól látszik, hogy két volt szovjet tagköztársaság GDP-je kö-

http://viableopposition.blogspot.hu/2014/04/ukraine-what-will-west-inherit.html
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zött a különbség 22 év alatt a kétszeresére nőtt,
2
 annak ellenére, hogy Ukrajna természeti 

és gazdasági adottságai kedvezőbbek voltak. 

 

 

Ukrajna GDP-jének és államadósságának alakulása 

Forrás: saját szerkesztés Ukrainian week alapján 

 http://ukrainianweek.com/Economics/ 

2. A PRIVATIZÁCIÓ 

Ukrajnában a tulajdon kivonása az állam ellenőrzése alól még akkor elkezdődött, amikor az 

ország még a Szovjetunió része volt. 1986-ban elfogadásra került az a törvény, amely 

lehetőséget biztosított az egyének vállalkozói tevékenységére (törvény az egyéni vállalko-

zásról). 

1988-ban fogadták el azt a másik törvényt (a Szovjetunió szövetkezeti törvénye), amely 

ezt kiszélesítve megengedte a kisszövetkezeti tömörülést.  

Azokat a kisszövetkezeteket, melyeket termelő üzemek keretei között hoztak létre, 

gyakran arra használták, hogy az anyavállalat vagyonát átmentsék a már saját tulajdonban 

lévő vállalkozásoknak.  

1988-ban az állami üzemekről szóló törvény megengedte, hogy az állami vállalatok va-

gyonát bérbe lehessen adni a gyáron belül létesült szövetkezetek részére, amelynek az lett 

                                                 
2
 Наталья Костюкевич: Родом из СССР как изменилась жизнь в Украине и Беларуси за более 

чем 20 лет независимости? http://news.tut.by/politics/412344.html 
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a következménye, hogy a jó kapcsolatokkal bíró párt és vállalati vezetők saját célra hasz-

nálták az állami vagyont. 

Ukrajna privatizációja hivatalosan 1992-ben kezdődött. Először a lakásprivatizáció vette 

kezdetét (1992. június), amelynek keretében a lakók megvásárolhatták a használatukban 

lévő lakásukat.
3
 

Az ukrán elnök kiadta az 56-os számú elnöki utasítását. Ennek értelmében létre kellett 

hozni az állami privatizációs szervezeteket, melynek legfőbb szerve az „Ukrán Állami Va-

gyon Alap”, amely az ukrán parlamentnek (RADA) volt alárendelve. A szervezet vezetőjét 

az ukrán elnök nevezte ki, a parlament pedig jóváhagyta ezt a kinevezést. 

Az állami vagyon privatizációját az alábbi eljárási rend szerint kellett végrehajtani:
4
 

1. A kisvállalatok kivásárlása (tulajdonosokká a dolgozói kollektívák tagjai válhattak). 

2. Azon vállalatok privatizációja, melyekkel kapcsolatban ún. alternatív terveket dol-

goztak ki (tulajdonosokká vagy résztulajdonosokká azok a dolgozó kollektívák tag-

jai válhattak, melyeket az érintett üzem dolgozói hoztak létre, és elkészítették az al-

ternatív privatizációs tervet a privatizációs bizottság részére). 

3. A bérbe adott állami vagyon privatizációja (tulajdonosokká a bérlők válhattak). 

4. Árveréses értékesítés. 

5. Tárgyalásos értékesítés (vevőkké azok válhattak, akik a legjobb üzleti tervet ké-

szítették). 

6. Versenyeztetés-árverés (tulajdonosokká azok válhatnak, akik bizonyos krité-

riumoknak megfelelnek, és a legmagasabb vételárat kínálják). 

7. Halasztásos fizetésű értékesítés (versenyen választják ki a győztest, aki 30% 

előleget azonnal kifizette, a maradék 70%-ot pedig három éven belül volt köteles 

megfizetni). 

8. Nyílt Részvénytársaságok részvényeinek értékesítése.
5
 

A kisebb vállalatok ‒ feldolgozó ipar, helyi jelentőségű vállalatok, építőanyag előállító üze-

mek, könnyű és élelmiszeripari vállalatok, bizonyos szállító eszközök, kereskedelmi és 

közétkeztetési vállalatok, szolgáltatási egységek ‒  az első négy eljárási rend szerint kerül-

tek privatizálásra az 1992 márciusában kiadott kisvállalati privatizációs törvény alapján. 

Márciusban fogadták el az úgynevezett állami vállalatok vagyonának privatizációjáról 

szóló törvényt is. Ez a törvény tette lehetővé, hogy pénzért és részjegyekért is lehessen 

tulajdont szerezni, valamint lehetőség nyílt arra is, hogy a bérlést követően a bérlők meg-

vásárolhassák az állami vagyont. 

Minden ukrán állampolgár részjegyeket kapott egyénre szabott számla formájában. 

Ezeket be lehetett váltani tulajdon hányaddá, részvényre és más értékpapírra, amely iga-

                                                 
3
УКРАИНА - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:  http://ru.tradingeconomics.com/ukraine/indicators 

4
 Социально-экономическое положение: http://histua.com/ru/knigi/distancionnyj-kurs-istoriya-

ukrainy/socialno-ekonomichne-stanovishhe 
5
 Юрий Дощатов: Прогноз для экономики Украины: оптимизм Кабмина поставили под сомнение 

http://apostrophe.com.ua/article/economy/macroeconomy/2015-08-18/prognoz-dlya-ekonomiki-
ukrainyi-optimizm-kabmina-postavili-pod-somnenie/2117 
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zolta a tulajdonrészt. A részjegyek névértékének nem volt igazán jelentősége, mert annak 

vásárlói értéke függött a végrehajtott privatizáció eljárási rendjétől, illetve a privatizált állami 

tulajdon vagyoni értékétől. A részjegyeket fel lehetett használni a dolgozóknak is, ameny-

nyiben az érintett üzemet kijelölték privatizációra. 

A dolgozóknak joga volt kiválasztani a privatizáció eljárásrendjét, és kedvezményeket is 

kaptak. Ennek az volt a feltétele, hogy olyan vevői közösséget alkossanak, amelynek a 

dolgozók legalább 50%-a tagja volt. Nagyon elterjedt az úgynevezett kombinált privatizáci-

ós séma, amelynek az volt a lényege, hogy a dolgozói közösségek annyi tulajdonrészt 

szereztek meg, amennyi részjeggyel rendelkeztek, a maradékot pedig bérelték, azzal a 

feltétellel, hogy azt később kivásárolják (a földbirtoka az üzemeknek továbbra is állami 

kézben maradt).
6
 

Ez a séma kedvező volt a privatizált vállalatok dolgozóinak, de azok az állampolgárok, 

akik nem voltak részesei a termelésnek, gyakorlatilag nem tudtak mit kezdeni az államtól 

kapott részjegyeikkel. 

A privatizáció első fázisát (kis-privatizáció) 1995-ben tervezték befejezni. Az el nem 

adott, és bérbe nem adott állami vagyont tervek szerint piaci alapokon kívánták értékesíte-

ni. Ez a folyamat egészen 1997-ig elhúzódott, ennek következményeként pedig magán-

kézbe kerültek a kereskedelmi vállalatok, a közétkeztetés, valamint a kiszolgáló ipar  

90%-a. 

1993 júniusában elkezdődött a nagyüzemek és gyárak privatizációjának előkészítése 

(először részvénytársasággá alakították őket, majd a részvényeket értékesítették). Egy 

elnöki rendelet is kiadásra került, melynek értelmében a közepes és nagyüzemeket, vala-

mint a nyílt- és zártkörű vállalatokat ‒ amelyek részvényeinek több mint 75%-a állami kéz-

ben volt ‒ előkészítették a privatizációra. Azok a vállalatokat is értékesítésre jelölték ki, 

amelyek 1993. január 01-i névértéke elérte a 20 millió karbovanyecet (az akkori ukrán 

hivatalos pénz elnevezése). Amelyik vállalat kijelölésre került, annak eszközeit a további-

akban nem lehetett bérbe adni. 

1995-ben bevezették az úgynevezett névérték papírokat, amelyek segítségével azok az 

állampolgárok is tulajdonjogot szerezhettek az állami vagyonból, akik a részjegyeiket nem 

tudták beváltani. Ezen kívül kiadták az úgynevezett kompenzációs névérték papírokat is, 

amelyeket azok kaptak, akiknek a pénze bent ragadt a korábbi takarékszövetkezetekben, 

és kárpótlásban nem részesültek. Jogi- és magánszemélyek névértékpapírokat a tőzsdén 

szerezhettek be. 

A konkrét vállalatok privatizációját az Ukrán Államvagyon Alap, vagy annak régiós 

szerve dolgozta ki és a Miniszterelnök Hivatala hagyta jóvá. 

Ha a vállalatok vagyona nem volt elég kft. alapítására (kevesebb, mint 20 millió 

karbovanyec), akkor a munkaközösségek részjegyekkel kivásárolhatták azt, a fennmaradó 

részt pedig piaci alapon privatizálták. 

                                                 
6
 Алексей Гарань: Что получила и что потеряла Украина от распада СССР? 

http://newsland.com/news/detail/id/433627/ 
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1999-től részvényeket privatizálni csak pénzért lehetett. Ekkor fogadták el azt a törvényt is, 

amely kijelölte azon vállalatok körét, amelyeket nem lehet privatizálni. Olyan rendeletek is 

kiadásra kerültek, amelyekben meghatározták, hogy mekkora lehet az állam részesedése 

különböző vállalatokban, azaz, hogy a részvények hány százalékát birtokolhatja az ukrán 

állam, illetve hogy a munkaközösségek kedvezményesen milyen mértékű tulajdonrészt 

szerezhetnek. 

Ebben a fázisban a kormány legfontosabb feladatának azt tekintette, hogy stratégiai be-

fektetőket találjon, akik modernizálják a vállalatokat, ezáltal azok versenyképessé válja-

nak.
7
 A gyakorlatban viszont tulajdonossá azok váltak, akik kormány- és elnök közeli kap-

csolatokkal rendelkeztek. Alekszandr Paszhaver, aki az ukrán privatizáció egyik atyja volt, 

egy interjúban kifejtette, hogy ma az egyik legnagyobb veszélyt a privatizációs reformokra 

az állam és a bürokrácia jelenti. Ugyanis azok a vállalkozások lettek életképesek, amelyek 

összefonódtak az állami bürokráciával, és kapcsolatrendszerüknek köszönhetően működ-

tek. Ez szerinte nagyon nagy veszély, mert a privatizáció során az állam kell, hogy szolgál-

ja a tőkét, és nem fordítva.
8
 

3. A KORRUPCIÓ 

A 2002-es választások előtt Leonyid Kucsma, az akkori ukrán elnök többször kijelentette, 

hogy a privatizáció folyamatában nagyon sok hibát vétettek, ezért az új törvényhozás egyik 

legfontosabb feladata az lesz, hogy elfogadja a reprivatizációs törvényt. Meghatározta a 

kormánynak, hogy terjesszen elő az új parlament részére olyan törvényjavaslatot, amely-

nek lényege, hogy az alacsony hatékonysággal működő vállalatok ismét állami kézbe ke-

rüljenek. A törvénytervezetet a parlament 2003-ban elfogadta, azonban Kucsma elnök azt 

nem írta alá, valószínűleg azért, mert a választások után a téma már aktualitását vesztette. 

Érdemes megjegyezni, hogy Leonyid Kucsma elnöklése alatt a nagyvállalatok részvé-

nyei olyan vállalkozások kezébe kerültek, akiknek közvetlen üzleti, személyes vagy rokoni 

kapcsolata volt az elnökkel. Az ukrán ellenzék többször azzal vádolta az elnököt, hogy a 

legjövedelmezőbb, és legvonzóbb részvények alulértékelve kerülnek értékesítésre, a pá-

lyázatokat személyekre szabják, és a lehetséges konkurenciát előre kizárják. Nem véletle-

nül volt a „Narancsos forradalom” egyik követelése az, hogy szerezzék vissza a törvényte-

lenül privatizált állami vállalatokat, ezek közül is a Krivorozssztal nevű kohászati holdingot, 

amely részvényeinek 93%-át 2004-ben az Ukrán Államvagyon Alap 800 millió dollárért 

adta el egy bizonyos Inveszticionno-metallurgicseszkij szojuz nevű vállalatcsoportnak. 

Ennek a vállalatnak 40%-át birtokolta egy bizonyos Interpajp nevű egyesülés, amelynek a 

tulajdonosa nem más, mint az ukrán elnök veje, Viktor Pincsuk. A konkurens cégek ennél a 

                                                 
7
 Экономические показатели в Украине продолжают улучшаться: 

http://news.eizvestia.com/news_economy/full/238-ekonomicheskie-pokazateli-v-ukraine-prodolzhayut-
uluchshatsya 
8 Украина 24 года спустя: независимость без уверенности в завтрашнем дне 
http://ria.ru/world/20150824/1203310006.html 
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vételi árnál jóval többet ajánlottak, de a versenytárgyalásokra nem hívták meg őket (az 

orosz tulajdonú Széversztal csoport 400 millióval kínált többet, azaz 1,2 milliárd dollárt, a 

nemzetközi hátterű LNM & US Steel pedig 1,5 milliárd dollárt is hajlandó lett volna vételár-

ként kifizetni).
9
 

Amikor Viktor Jusenko lett az ukrán elnök, az Ukrán Államvagyon Alap élére Valentyina 

Szemenjukot nevezte ki, aki szenvedélyesen képviselte azt, hogy minden nagyvállalatot 

állami kézben kell tartani. 

Ezért 2005 tavaszán aktív kampányt indítottak annak érdekében, hogy visszaszerezzék 

a törvénytelenül privatizált állami vállalatokat. Júlia Tyimosenko miniszterelnök nyilvánosan 

kijelentette, hogy az Ukrán főügyészség adatai alapján több mint 3 000 ügyben tártak fel 

visszaéléseket a privatizáció során, amelyeket minden esetben bírósági úton fognak meg-

támadni. Az Ukrán Államvagyon Alap azonban tagadta ezen állítás hitelességét. Az ő ada-

taik szerint mindösszesen 191 esetben van szó arról, hogy a privatizáció során visszaélé-

sek lehettek. Viktor Jusenko és Valentyina Szemenjuk, valamint más magas rangú állami 

vezetők többször kijelentették, hogy nincs szó reprivatizációról, vagy államosításról, min-

dössze azt vizsgálják, hogy a privatizáció során hány esetben sérült az állam érdeke. 

Ahogyan azt sokan várták, az első reprivatizációs folyamatot a Krivorozssztal nevű ko-

hászati holdingnál indították meg. A Kijevi Polgári Bíróság 2005. április 22-én törvénytelen-

nek minősítette a kohászati holding privatizációját, és visszaadta azt az Ukrán Államva-

gyon Alap tulajdonába. Az Inveszticionno-metallurgicseszkij szojuz vállalatcsoport békélte-

tő tárgyalásokat kezdeményezett a kormánnyal. Viktor Jusenko támogatta a kezdeménye-

zést, azonban Júlia Tyimosenko kategorikusan ellenezte azt. 

2005 nyarán az ukrán Miniszterelnöki Hivatal megkezdte az előkészületeket a 

Krivorozssztal nevű kohászati holding ismételt privatizációjára. Ugyanekkor törvénytelen-

nek minősítették a Nyikopolszkij kohászati üzem privatizációját is (az üzem Viktor Pincsuk 

tulajdonában volt). 

A Tyimosenko kormány bukása után, 2005. szeptemberben az a Jurij Ehanurov lett a 

miniszterelnök, aki 1994 februárjától 1997-ig vezette az Ukrán Államvagyon Alapot, ekkor 

zajlott a legaktívabb privatizációs folyamat. Senki számára nem volt tehát meglepő, hogy 

kijelentette: nem lesz tömeges reprivatizáció. 

Egy hét múlva Valentyina Szemenjuk bejelentette, hogy megnőtt a rá nehezedő nyo-

más az azoknak oligarcha körök részéről, akiknek nem tetszik Ukrán Államvagyon Alap 

vezetőinek törvénytelenül privatizált állami vagyon visszaszerzésének törekvése, és az, 

hogy betartassák azokat a vállalásokat, amelyek kötelezettségeket rónak az új tulajdono-

sokra. 

Ebben a harcban a törvényhozás Valentyina Szemenjuk pártjára állt, ezért 2005. októ-

ber 18-án olyan javaslatot alkotott, melynek értelmében a Krivorozssztal nevű kohászati 

                                                 
9 После совка. 25 лет жизни стран бывшего СССР сравнили в графиках: 
http://nv.ua/business/economics/posle-sovka-25-let-zhizni-stran-byvshego-sssr-sravnili-v-grafikah-
40663.html 
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holding állami tulajdonban marad, és ideiglenesen ezen a területen felfüggesztik a privat i-

zációs eljárásokat. 

Az ukrán kormány azonban ellenérdekelt volt a privatizációs folyamatok leállításában, 

hiszen olyan vállalásokat tett, melynek a pénzügyi fedezete csak a privatizációs bevételek-

ből, vagy a már korábban áron alul privatizált vállalatok árának utólagos korrekciójából volt 

előteremthető. (Ilyen vállalás volt például a nyugdíjak megemelése a duplájára, valamint 

állami alkalmazottak bérének jelentős megemelése.) A fentiekre tekintettel a törvényhozás 

javaslatait a kormány figyelmen kívül hagyta.
10

 

A helyzet annyira eldurvult, hogy két nappal a Krivorozssztal újbóli privatizációja (2005. 

október 24.) előtt Valentyina Szemenjuk kórházba került.  

Ennek ellenére az árverést megtartották, amelyben három vállalt vett részt (Szmart 

Grup – Dnyepropetrovszk, Indusztialnaja Gruppa – Kijev, Mittal Steel Germany GMBH). A 

német cég nyert, 24,2 milliárd hrivnya vételárral, ami jóval magasabb volt a kiinduló 10 

milliárd hrivnyás árnál. 

Tiltakozása jeléül Valentyina Szemenjuk benyújtotta lemondását, ám azt Jusenko nem 

fogadta el, és a többszöri győzködések hatására az Ukrán Államvagyon Alap vezetője a 

helyén maradt. 

2006 augusztusában Viktor Janukovics, a Régiók pártjának vezetője lett a miniszterel-

nök. Úgy vélte, hogy csak abban az esetben lesz a befektetők számára elfogadható légkör, 

ha megszakítják a reprivatizációs folyamatokat, és elismerik a fennálló tulajdonviszonyokat. 

A Miniszterelnöki Hivatal levelet írt az Ukrán Államvagyon Alap vezetőjének, és a Leg-

főbb Ügyészségnek, melyben az követelték, hogy szakítsák meg azokat a nyomozásokat, 

amelyekben nincs elegendő bizonyíték a privatizáció során elkövetett visszaélésekre. 

Janukovics kijelentette, hogy Ukrajnában a reprivatizáció szót örökre elfelejtik. Ezzel egy 

időben az ukrán kormány éles kritikát fogalmazott meg az Ukrán Államvagyon Alap felé, 

melyben megfogalmazták, hogy a privatizációs terveket alulteljesítik, és a költségvetésbe 

befolyt privatizációs bevételek az elvárt szintnél jóval alacsonyabbak.
11

 

2006 őszére konfliktus bontakozott ki az Ukrán Államvagyon Alap és a Krivorozssztal új 

vezetősége között. A vagyonkezelő feje kijelentette, hogy a „Mittal Steel Kryviy Rih” nem 

teljes körűen teljesítette kötelezettségeit (például nem teljes összegben fizette ki a dolgo-

zók 13. havi fizetését; a 2005. év nyereségadóját sem fizette be a költségvetésbe), ezért 

perrel fenyegette meg az új tulajdonosokat. 

Valentyina Szemenjukot a parlament baloldali frakciók képviselői támogatták. Az Euró-

pai Fejlesztési Bank ukrajnai igazgatója kijelentette, hogy a külföldi befektetők és az ukrán 

kormány viszonyát nagyban meg fogja határozni a Mittal Steel elleni fellépések természete. 

Év végére a viszonyt rendezték, a cég is teljesítette vállalásai zömét, ezért az ukrán hatal-

mi struktúra beszüntette a támadásokat. 

                                                 
10

 Экономика Украины: http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=ukraine 
11 Экономика Украины. Состояние украинской экономики: 
http://www.ereport.ru/articles/weconomy/ukraine.htm 
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Ezzel a lépéssel megszűntek a privatizációt felülvizsgálni kívánó eljárások, a tulajdonvi-

szonyok pedig viszonylag hosszú időre bebetonozódtak. 

4. BEFEJEZÉS 

Mihail Gorbacsov hatalomra jutásával lehetőség nyílt arra, hogy a Szovjetunióban is lehes-

sen magántulajdonú vállalkozás. Hasonlóan más szocialista országokhoz, a vállalaton 

belüli gazdasági munkaközösségek létrehozását támogatta a kormány. Szinte mindenhol 

akadtak olyan vállalkozó kedvű dolgozók, akik beléptek ezekbe a munkaközösségébe, és 

ott tevékenyen kivették a részüket a megrendelések teljesítésében. Nagy hátránya volt 

ennek a tevékenységi formának, hogy élesen nem különölt el a napi munkavégzés a vállal-

kozói tevékenységtől, hiszen ugyanazon a helyen ugyanazok az emberek, ugyanazon 

eszközökkel hasonló, vagy ugyanazt a munkát végezték, mint egyébként munkaidőben volt 

a feladatuk. A legnagyobb hasznot ebben a tevékenységben az jelentette, hogy kialakult 

egy vállalkozó szellemű réteg. 

A Szovjetunió szétesése után Ukrajna önálló államként kezdte meg működését.  Az új 

vezetés azt gondolta, hogy a korábban létesített gazdasági szövetkezések bázisán létre 

lehet hozni a magántőkén alapuló piacgazdaságot. Próbálták igazságosan elosztani az 

állami vagyont, ezért minden ukrán állampolgár privatizációs részjegyeket kapott. Az ingat-

lanok privatizációja viszonylag jól sikerült, hiszen azok szerezhettek tulajdonjogot, akik a 

lakások lakói voltak.  

Ezen elvek mentén úgy gondolták, hogy a vállalatok dolgozóit is tulajdonrészhez lehet 

juttatni, a jó gazda szemlélet, ezáltal kialakulhat az új tulajdonosok körében, így az állam, 

és az emberek is profitálhatnak. Már a kezdetek kezdetén azok jutottak előnyhöz, akik jó 

kapcsolati tőkével rendelkeztek, és ismerték a vállalatok gazdag profitot hozó egységeit. Az 

is előfordult, hogy nem mindenki tudta érvényesíteni részjegyeit, hiszen nem mindenki 

dolgozott olyan vállalatnál, amit privatizálni lehetett. 

Még 1995-ben is voltak törekvések a tisztességes privatizációra, hiszen az állam bevál-

totta a felhasználatlan részjegyeket, ezáltal új lehetőségeket nyitott a privatizációból kima-

radt emberek részére. 

Később elkezdődött az igazán értékes vállalatok privatizációja, és a szövetkezések he-

lyett a tulajdonrészt olyan érdekcsoportok szerezték meg, akik jó politikai tőkével rendel-

keztek. Kialakultak az oligarcha csoportok, a kisemberek érdeke pedig fokozatosan háttér-

be szorult.  

A 2000-es évek közepére Ukrajna eljutott odáig, hogy az emberek zöme mély szegény-

ségben élt, ám jelentős számban voltak olyan emberek is, akik vagyona dollár milliárdokra 

rúgott. Kijelenthető, hogy az ukrajnai privatizáció félresiklott, melynek legfőbb okai a kor-

rupcióban keresendők. Az elmúlt 25 évben a helyzet nem hogy javult volna, hanem egyre 

rosszabb lett. Ez mutatja az alábbi, Transparency International ábrája is. 175-ből a 142-ik 

legkorruptabb ország a világon, európai országokhoz viszonyítva – főleg az Európai Unió 

országaihoz  képest –, még rosszabb eredményt kapunk.  
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Ukrajna korrupciós helyezése Európában és a Világban 

Forrás: Saját szerkesztés a Transparency International honlapja alapján 

http://www.transparency.org/ 

 

Az elmúlt 25 évben az államvezetéséhez tartozó körök meggazdagodtak, és a privatizáció 

során annyira elhatalmasodott rajtuk a meggazdagodás vágya, hogy sokszor még a lát-

szatra sem ügyeltek. Így fordulhatott elő, hogy az akkori elnök veje fél áron szerezhetett 

meg stratégiai fontosságú vállalatokat. Ha a privatizáció korábbi szereplőit nézzük, akkor 

jól látható, hogy a különböző forradalmakban ezek a nevek mindig felbukkannak. Nem 

zárható ki, hogy a privatizáció, és a jelenlegi ukrán állapotok között van ok okozati össze-

függés. 

  

http://www.transparency.org/
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