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Iván a cső túlsó végén 
 

Orosz érdekeltségű cégek megkísérelték lefizetni a lengyel kormány egyik miniszterét – a gdanszki 

olajfinomító végül is meghiúsult eladása kapcsán ez a lengyel sajtóban felröppent, és már egy par-

lamenti bizottság által is vizsgált hír sokkolta a lengyel üzleti és politikai világot. A térség kormá-

nyai és vállalatai gyakran félnek az orosz befektetőktől, mint a politika és a titkosszolgálatok szál-

láscsinálóitól. Az egyes országok, orosz befektetések elemzése. 

 

Tárgyszavak: olaj; olajexport; Oroszország, Kelet-Közép-Európa. 

 
Orosz érdekeltségű cégek megkísérelték lefi-

zetni a lengyel kormány egyik miniszterét – a 

gdanszki olajfinomító végül is meghiúsult el-

adása kapcsán ez a lengyel sajtóban felröp-

pent, és már egy parlamenti bizottság által is 

vizsgált hír sokkolta a lengyel üzleti és politi-

kai világot. A vizsgálóbizottság elé került do-

kumentumok szerint feltételezhető, hogy Jan 

Kulczyk, az ország legtehetősebb magánbefek-

tetője felajánlotta, hogy az orosz érdekek ér-

vényesítésére felhasználja a köztársasági el- 

 

 

nökre gyakorolt befolyását. Kulczyk azonban 

„nevetségesnek” minősítette ezt a híresztelést, 

és vele együtt Aleksander Kwasniewski is ta-

gadta, hogy segítségére lenne Jan Kulczyknak 

üzleti érdekei érvényesítésében. Félretéve az 

ügy lengyel vonatkozásait, ennek kapcsán be-

tekintést nyerhetünk a Kelet- és Közép-

Európában működő orosz cégek tevékenysé-

gébe, az őket fogadó félelembe és bizalmatlan-

ságba, nemkülönben abba is, hogy néha indo-

kolt is e magatartás. 
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Orosz befektetők – 
barát vagy ellenség? 
 

Ami azt illeti, az alapvető gazdasági feltételek 

meglehetősen kedvezőek az orosz befektetések 

szempontjából az Európai Unióhoz nemrég 

csatlakozott nyolc közép-európai országban. 

Oroszország nagy, tekintélyes kereskedelmi 

többlettel rendelkező gazdaságára támaszkod-

va cégei külföldön is diverzifikálni igyekeznek 

üzleti tevékenységüket. A szomszédos, gyor-

san növekvő kisebb országoknak viszont jelen-

tős kereskedelmi passzívumaik vannak, és 

komoly tőkehiánytól is szenvednek. Az egyko-

ri szovjet tagköztársaságok, illetve kelet-

közép-európai „szövetségesek” azonban ne-

heztelnek a korábbi elnyomatásért, és félnek 

attól, hogy Oroszország vissza akarja állítani a 

régióban korábban gyakorolt hatalmát és befo-

lyását. A politika tehát rávetíti árnyékát az 

üzletre. 

 

Noha az előrejelzések úgy szóltak, hogy a kö-

zép-európai országok az EU-hoz való csatla-

kozásukat követően könnyebben dűlőre tudnak 

majd jutni Oroszországgal, erre még az ukraj-

nai válságot közvetlenül megelőzően sem ke-

rült sor – sőt, a helyzet még tovább romlott. 

Szergej Jasztrzsembszkij, Vlagyimir Putyinnak 

az EU-hoz delegált különmegbízottja ugyanis 

nemrég arról panaszkodott, hogy az új tagál-

lamok „a konfrontáció és az intolerancia” ko-

rábban nem tapasztalt légkörét hozták maguk-

kal a közösségbe, „történelmi ellenszenvet, 

komplexusokat és ataviszikus elképzeléseket 

Oroszországot illetően”. A régebbi EU-tagok, 

mint például Franciaország és Németország, 

hosszú távon szövetségest látnak Oroszország-

ban, amely jelenleg nehéz helyzetben van, és 

segítségre szorul. Nagy-Britannia kormánya 

például partnernek bizonyult Oroszország leg-

komolyabb, külföldi tőkéből megvalósuló be-

ruházásában, amikor két éve a BP megvásá-

rolta a legnagyobb orosz olajcég felét, nem-

különben a leginkább ismert orosz külföldi 

befektetésnél, amikor az olajmágnás Roman 

Abramovics megvette a Chelsea Football Clu-

bot. A közép-európaiak viszont túlontúl sebez-

hetőnek érzik magukat Oroszországtól, és sok-

kal több rossz tapasztalattal rendelkeznek vele 

kapcsolatban.  

 

Orbán Viktor, a magyarországi jobboldali párt 

– a Fidesz – vezetője azt nyilatkozta 2002-ben, 

miniszterelnöksége idején, hogy nehézségei 

voltak annak eldöntésében, hogy az orosz be-

fektetések „a külkereskedelem vagy a külpoli-

tika érdekeit szolgálják-e”. E kijelentésre an-

nak kapcsán került sor, hogy a Gazprom és 

néhány más, vele „baráti kapcsolatban” levő 

befektető pályázott a BorsodChem nevű vegy-

ipari cég átvételére, ami dühödt védekezési 

lépéseket váltott ki több magyar cégből. A 

Gazprom nem adta fel a magyarországi ener-
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giaágazattal kapcsolatos terveit, a német 

E.ON-nal közösen szeretné megszerezni az 

ellenőrzést a magyar földgázszállító csőhálózat 

fölött. Az Orbán Viktor által felvetett kérdést 

akkor is nehéz volt megválaszolni, és ez most 

sem könnyű feladat. Sok külföldi orosz befek-

tetés esetén fel sem merül a politikai befolyás 

gyanúja. Ilyen volt például a Rouge Industries 

nevű, gyengélkedő USA-beli acélmű megvá-

sárlása 2003-ban a második legnagyobb orosz 

acélgyártó, a Szeverstal által. Közép-Európá-

ban azonban az orosz befektetések szinte kizá-

rólagosan az energiaszektorra összpontosul-

nak, ahol a befogadó gazdaság működőképes-

sége szempontjából létfontosságú eszközök 

fölött gyakorolhatnak ellenőrzést, de hasonló 

pozíciókat építenek ki Délkelet-Európában és 

a Balkánon is. E stratégia egyébként üzleti 

megfontolásokból is megindokolható. Orosz-

ország legnagyobb, legjövedelmezőbb és leg-

inkább nemzetközi szinten tevékenykedő cé- 

gei ugyanis túlnyomórészt az olaj- és gáz-

iparban működnek, és számukra a közép-

európai akvizíciók lehetőséget adnak növe-

kedésük élénkítésére. Az új EU-tagállamok 

kőolajfelhasználásuk 80%-át és a földgáz 

75%-át Oroszországtól kapják (részletesebben 

lásd az 1. táblázatban), míg „a régi”, 15 tagú 

EU-ban ez az arány csak 15, illetve 20%, ami 

arra utal, hogy az orosz cégek erősen érdekel-

tek a közép-európai elosztóhálózatok ellenőr-

zésében. 

1. táblázat 
Az EU új és leendő kelet-közép-európai 
tagállamainak függése az orosz olajtól 

és földgáztól 
 

Ország  Olajimport 
Oroszországból 

(%) 

Földgázimport 
Oroszországból 

(%) 

Észtország 

Lettország 

Litvánia 

90 100 

Lengyelország 100   99 

Csehország   65   82 

Szlovákia 100 100 

Magyarország 100   81 

Szlovénia     0   62 

Románia   55 100 

Bulgária     5   94 

 

 

A medve szorításában 
 

A közép-európaiak félelmeit erősítik azok a 

kereskedelmi megfontolásokon messze túlmu-

tató kapcsolatok, amelyek az orosz olaj- és 

gázipari nagyvállalatokat kormányukhoz kötik. 

Ezek a cégek olyan nagy arányban részesed-

nek Oroszország gazdaságából, kereskedelmé-

ből és külföldi befolyásából, hogy nemcsak 

elősegítik azt, hanem az orosz külpolitika esz-

közeiként – néha pedig annak „csinálóiként” 

lépnek fel.  

 

Közép-Európa és a szovjet utódállamok csak-

nem teljes földgázigényét a világ ismert gáz-

készleteinek csaknem 25%-át ellenőrző 
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Gazprom szállításai fedezik. A hadsereg mel-

lett ez a cég is igen hasznos eszköznek bizo-

nyult az orosz hatalmi törekvések megjeleníté-

sében. A Gazprom és valamelyik Oroszor-

szággal szomszédos ország kormánya között a 

’90-es évek eleje óta rendszeresen a gázárak 

vagy a szállítások elosztása ügyében lefolyta-

tott alkudozások hevessége az egyik legbizto-

sabb jele annak, ha valamilyen politikai fe-

szültség volt/van az adott állam és Oroszor-

szág között; a viták elfajulása nem egyszer a 

szállítások ideiglenes felfüggesztését vonta 

maguk után. A Gazprom részvényeinek 38%-a 

ugyanis közvetlen állami tulajdonban van, ha 

pedig a céget összevonják az állami kézben 

lévő Rosznyefttyel, úgy ez az arány messze az 

50% fölé emelkedhet. 

 

Az orosz olajipar túlnyomó részét a 90’-es 

évek közepén privatizálták, de Putyin négy 

évvel ezelőtti hatalomra kerülésével az iparág 

szigorúbb politikai ellenőrzés alá került. Azt a 

benyomást, hogy az orosz energetikai ipar 

azonos az állammal, a KGB és más biztonsági 

szolgálatok veteránjainak megjelenése is erősí-

ti a nagyvállalatok (és a diplomácia) vezető 

posztjain. A Jukosz volt a legfüggetlenebbül 

gondolkodó, magánkézen lévő orosz olajválla-

lat, próbált nyugati versenytársaihoz igazodva 

fellépni. Fő tulajdonosa, a Putyin előtti orosz 

oligarchák egyik emblematikus figurája, Miha-

il Hodorkovszkij néha nyílt politikai nézetelté-

réseket is megengedett magának a Kremllel. 

Az állam megnövekedett szerepének további 

bizonyítékaként az orosz adóhatóságok és a 

köztársaság főügyésze a céget a csőd szélére 

kergették, vagyonának legnagyobb része a 

Gazprom ellenőrzése alá került∗. A Jukosz 

összeomlásával az ágazat vitathatatlan vezető-

je a Kreml irányában sokkal lojálisabb Lukoil 

lesz. A Jukosz feldarabolása katasztrofális 

mértékben rontotta Oroszország megítélését 

Közép-Európában és másutt is. „Nyugatias” 

profilja miatt ugyanis a legutóbbi időkig iga-

zából csak ezt az orosz olajcéget fogadták szí-

vesen közvetlen befektetőként a térségben. Az 

optimisták tapsoltak bővülő profitjának és pia-

ci tőkeerejének, az orosz üzleti világ tényleges 

„normalizálódásának” jelét látva benne. Most 

pedig, mikor a Jukosz vagyonát a Kreml fel-

ügyelete alatt feldarabolták és szétosztották, az 

optimisták csalódtak, a Jukoszt országukba 

befektetőként korábban befogadó kormányok 

pedig pánikban vannak. A szlovák kormány 

például vissza akarja vásárolni a Transzpetrol 

nemzeti olajtársaság Jukosznak egy éve eladott 

49%-át, és ha a litván kormánynak lenne hozzá 

pénze, szintén így járna el a Jukosznak 2002-

ben értékesített Mazeikiu Nafta nevű nagy 

olajfinomítóval.  

 

 
∗ Hodorkovszijt nemrég jogerősen nyolc év börtönre 
ítélte a bíróság adócsalás, okirat-hamisítás és sikkasztás 
miatt – A szerk. 

 8



Az energiagazdálkodás alapjai 
 

 
 

Az orosz tőkével gyakran előszeretettel (nem 

egyszer tévesen) társítják a kémkedést, a meg-

vesztegetéseket és a politikai cselszövést – 

mindez látványosan mutatkozott meg Len-

gyelországban is, ahol az évtized legnagyobb 

szabású ilyen ügyét, az állam által 28%-ban 

tulajdonolt PKN Orlen-nek, az ország legna-

gyobb olajtársaságának esetét parlamenti bi-

zottság vette vizsgálat alá. A vizsgálat eredeti 

célja annak megállapítása volt, hogy a szocia-

lista kormány jogszerűen menesztette-e 2002-

ben a vállalat akkori vezérigazgatóját. Ezt a 

szálat azonban egy ennél jóval zaftosabb vita 

szorította háttérbe, amely ugyanabban az év-

ben, egy nagy gdanski olajfinomító meghiúsult 

magánkézbe adása kapcsán merült fel. Állító-

lag orosz érdekeltségek egy lengyel miniszter-

nek és egy közismert ipari vezetőnek (nem 

Kulczyknak) 5 millió USD „jutalékot” ajánlot-

tak fel – arra az esetre, ha az orosz cég nyeri 

meg a pályázatot. A lengyel kormány azonban 

érvénytelenítette az üzletet, ami „nagyon el-

szomorította” az oroszokat, akik néhány hónap 

múltán ezt sajátos módon adták tudtul az érin-

tetteknek. 

 

Az UES, Oroszország villamos energetikai 

állami monopóliuma 2003 júliusában találko-

zóra hívta meg a PKN Orlenben 5%-ig résztu-

lajdonos Kulczykot, aki Bécsben mit sem sejt-

ve tárgyalási partnerként Vlagyimir Alganov-

val találta szemben magát, ő a KGB tisztjeként 

a 80’-as években Varsóban tevékenykedett (ő 

indította el 1996-ban azt a kémkedési botrányt, 

amely Józef Oleksy miniszterelnöknek hivata-

lába került). Alganov az UES atomerőműve-

kért felelős vezetőjeként mutatkozott be, majd 

a beszélgetés során annak kapcsán, hogy az 

UES Kalinyingrádból Lengyelországon ke-

resztül szeretne villamos energiát exportálni 

Németországba, mintegy mellékesen felvetette 

a gdanski finomító fiaskóját és az ötmillió dol-

láros kenőpénz ügyét. Kulczyk állítólag fel-

ajánlotta, hogy kihasználja befolyását az ügy 

érdekében „az első számú vezetőnél” – 

Kwasniewskinél – annak érdekében, hogy is-

mét írják ki a privatizációs pályázatot. 

Kulczyk tagadta ezt a beszélgetést, amiről a 

lengyel titkosszolgálat nyilvánvalóan Alganov 

révén szerzett tudomást. 

 

 

Az üzleti klíma alig változik 
 

Nem zárható ki, hogy ezt a botrányt részben 

vagy egészében az oroszok provokálták ki. 

Amennyiben e feltételezés helytálló, ez annyi-

ra beárnyékolja az orosz üzleti körökről kiala-

kított képet, hogy ez komolyan visszahathat a 

orosz-lengyel kapcsolatokra is. Kwasniewski 

ennek nyomán úgy nyilatkozott, hogy Putyin 

négyszemközti beszélgetéseik során gyakran 

felvetette „az orosz beruházások körül kiala-

kult rossz légkört. Ami a gdanski botrányt ille-
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ti, Kwasniewski szerint a légkör ott még to-

vább romolhat: a lengyel vezetés ugyanis fenn-

tartja azt a nézetét, hogy „az orosz befekteté-

sek eleve rosszak, a KGB befektetéseinek mi-

nősíthetők.” 

 

Amennyiben Közép-Európában az oroszoktól 

való reflexszerű félelem sajátos csapdának 

tekinthető, energiafüggőségük ugyanolyan 

kelepce. A Nemzetközi Energia Ügynökség 

például aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az 

EU egészében túl nagy mértékben támaszko-

dik a Gazprom szállításaira, és monopolhely-

zetét e cég a gázárak emelésére használhatja 

fel. A kőolajat tekintve pedig le kell hűteni 

azokat a reményeket, hogy a többi kaszpi-

tengeri termelő jelentős versenytársa lehet az 

oroszoknak az európai a piacon. Ukrajna pél-

dául 2004-ben orosz nyomásra megváltoztatta 

a kaszpi-tengeri Ogyessza kikötőjén keresztül 

Lengyelország felé kiépítendő olajvezeték 

vonalvezetését, amelyen a térség olaját tervez-

ték a lengyeleknek szállítani – ehelyett 

Ogyesszán keresztül orosz kőolajat fognak 

exportálni Nyugat Európába.  

 

Oroszország a múltban hajlamos volt arra, 

hogy a Balti államokra olaj- és gázszállításai-

nak felfüggesztésével gyakoroljon nyomást, 

most pedig ezt teszi a hozzá szorosan kötődő 

két utódállammal, Grúziával és Belorussziával 

is. E viselkedés miatt számos, távolabb fekvő 

kelet-közép-európai ország erős érveket kapott 

amellett, hogy olajfinomítóik, üzemanyag-

elosztó és gázipari társaságaik tíz éve kezdő-

dött magánosításával nyugati partnerek felé 

forduljanak. A Cseh Köztársaság, amely álta-

lában zökkenőmentes kapcsolatokat tart fenn 

Oroszországgal, az Unipetrol 2001-ben bein-

dult privatizálása során távol tartotta az orosz 

befektetőket (végül is az első eredménytelen 

pályázat után a céget 2004-ben a lengyel PKN 

Orlen vette meg). Lengyelországban és Ma-

gyarországon a két nemzeti olajtársaság – a 

PKN és a MOL – fúziójáról folytatott hossza-

dalmas tárgyalások egyik oka az lehetett, hogy 

így akartak „sündisznóállásba” vonulni Orosz-

országgal szemben. Látszólag Lengyelország 

attól tart, hogy mindez tovább fogja fokozni az 

orosz pályázók érdeklődését, ezért valószínű-

leg végül egy háromoldalú fúzióra kerül majd 

sor a MOL, a PKN és az osztrák OMV között, 

mely utóbbi 9,1% erejéig tulajdonosa a MOL-

nak. A távlatokban kirajzolódó potenciális 

összeolvadás most mind a három céget arra 

készteti, hogy időközben növelje tőkéjét, hogy 

ily módon minél nagyobb arányban részesed-

hessen az új cég tevékenységéből. A jelenlegi 

állapot szerint a „vezetőülésben” az OMV ül, 

különösen, ha sikerül neki „megemészteni” 

legfrissebb szerzeményét, a román nemzeti 

olajtársaságban, a Petromban szerzett ellenőr-

ző tulajdoni részesedést. 
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Kibúvókat kereső és korrupt 
 

Az Oroszországgal szemben végrehajtott leg-

szélsőségesebb – és a legkevésbé sikeres – 

akciót talán Litvánia kormánya hajtotta végre, 

amikor öt éve olajfinomítóját, a Mazeikiu Naf-

ta-t privatizálta. Az akkori gazdasági miniszter 

ezzel kapcsolatos politikáját kedélyesen úgy 

fogalmazta meg, hogy „távol kell tartani Ivánt 

a csőtől”. Pedig Iván már ott volt, hiszen 

Mazeikiu teljes egészében orosz olajat dolgo-

zott fel, amelyet többnyire a vásárlóként je-

lentkező Lukoil szállított. Amikor Litvánia a 

Mazeikiut olcsón egy amerikai gázipari cég-

nek adta el, az oroszok a legkülönbözőbb 

technikai akadályokra hivatkozva igyekeztek 

nem szállítani neki, így az amerikaiak rövide-

sen továbbadták a céget a Jukosznak. Ez utób-

bi (vitás) ügylet kapcsán két litván kormány is 

megbukott, a Jukosz összeomlásával pedig a 

Mazeikiuval összefüggő politikai agónia vár-

hatóan folytatódik. 
 
 

2. táblázat  
Kiemelt közvetlen orosz tőkebefektetések Közép-Európában 

 
Ország Társaság Tevékenység Tulajdonos/befektető Tulajdoni 

arány, % 
Lukoil-Neftochim Olajfinomítás, petrolkémia Lukoil   58 
Topenergy Gázkereskedelem és műszaki 

szolgáltatások 
Gazprom 100 

Bulgária 

Overgas Gázelosztás Gazprom   50 
Észtország Eesti Gas Gázelosztás Gazprom   37 

BorsodChem Vegyi anyagok gyártása A Gazprom ellenséges kivásárlása 
2000-ben 

n.a. Magyarország 

Panrusgas Gázimport Gazprom   50 
Latvijas Gaze Gázelosztás Gazprom   34 Lettország 
LatRos Trans Export olajvezeték Transznyeftyeprodukt   34 
Lukoil Baltija Üzemanyag elosztás és benzinkutak Lukoil 100 
Lietuvos Dujos Gázelosztás Gazprom   34 

Litvánia 

Mazeikiu Nafta Olajfinomító és exportterminál Jukosz   54 
Europol Gas Export gázvezeték Gazprom   48 Lengyelország 
Gas Trading Gázimport Gazprom   35 

Románia Petrotel-Lukoil Olajfinomító Lukoil   93 
Slovrusgas Gázkereskedelem Gazprom   50 
SPP Gázelosztás Gazprom 16,3-ig 

Szlovákia 

Transpetrol Olajtávvezeték Jukosz   49 
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Az orosz társaságok (2. táblázat) a 90’-es évek 

Oroszországára különösen jellemző, és még 

ma is mindennapinak számító sajátos, kibúvó-

kat kereső és korrupt üzleti gyakorlatot a kül-

földi piacokon is érvényesítették, és ezzel az 

egyébként is nehéz helyzetet tovább rontották. 

A Transparency International által 2004-re 

vonatkozóan összeállított rangsor szerint 

Oroszország 146 ország közül a 90-ik az átlát-

hatóság és a korrupció mértéke tekintetében. 

Amikor pedig a Transparency 2002-ben azt 

vizsgálta, hogy a fejlődő világban tevékenyke-

dő külföldi cégek mily mértékben alkalmaznak 

megvesztegetést, az orosz cégek még Kínát is 

megelőzve az élre kerültek – mindkét ország 

ugyanis „kivételes és elfogadhatatlan mérték-

ben” élt a korrupció eszközével. E probléma 

részben azzal függ össze, hogy az orosz tőke 

túlnyomórészt illegálisan jut külföldre. Putyin 

elnök hivatalba lépésével ugyan az adózási és 

devizagazdálkodási szabályokat némileg egy-

szerűsítették, azok még mindig nyomasztóak, 

és néhány éve még szinte lehetetlen volt be-

csületesen betartani őket. Az emiatt évről évre 

folyó tőkemenekítés kapcsán csak jelentékte-

len hányad jelent meg legális külföldi befekte-

tésként. Még a külföldön engedéllyel befektető 

orosz cégek is úgy próbálják a minimálisra 

csökkenteni az otthon fizetendő adót, nemkü-

lönben a későbbiek folyamán könnyebben 

eladhatóvá vagy elrejthetővé tenni az adott 

érdekeltségüket, hogy tranzakcióikat off-shore 

cégeken és külföldi közvetítőkön keresztül 

bonyolították le. Ily módon sikerült honi ható-

ságaik és bárki más számára is láthatatlan 

készpénztartalékokat felhalmozniuk külföldön. 

 

Miután nemrég megpróbálták felbecsülni a 

külföldön illegálisan eszközölt orosz befekte-

tések értékét, hasonképpen a Szovjetunió ösz-

szeomlása után az egyes társaságokra maradt 

vagyont, Oroszország közvetlen külföldi be-

fektetéseinek összegét jelentős mértékben fel-

értékelték. Az Egyesült Nemzetek Kereske-

delmi és Fejlesztési Konferenciájának 2003-

ban az orosz külföldi befektetésállomány 

2002-es összegére vonatkozó becslése során 

18 milliárd USD adódott, 2003-ra pedig a be-

csült összeget a hihetőbb 52 milliárd dollárra 

emelték, ami az elmúlt tíz év folyamán eszkö-

zölt orosz közvetlen külföldi befektetések 

(FDI) becsült értékének körülbelül egyharma-

da – ezzel az FDI tekintetében Oroszország 

Brazília vagy Ausztria szintjére került. 

Amennyiben egy ad hoc, de korántsem hihe-

tetlen becslés szerint ezen összeg egynegyede 

Kelet-Közép-Európába került, ezzel Oroszor-

szág a térségben Németország és Hollandia 

után, Franciaországgal közel azonos szinten a 

harmadik legnagyobb külföldi befektetővé lép 

elő.  

 

De egyáltalán, megbékélnek-e valamikor a 

közép-európaiak hatalmas szomszédjuk befek-
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t

tetéseivel? A balti államok itt kivételes esetnek 

számítanak, mivel Oroszország a múltban 

energiapolitikáját is felhasználta ezekkel az 

országokkal szemben, és ezen keresztül pró-

bálja őket befolyásolni ma is – nyílt propagan-

dával és a diplomácia eszközeivel, vagy pedig 

burkoltan a kémkedés útján. Az Oroszország 

iránt itt tanúsított bizalmatlanság elég erős 

ahhoz, hogy egymagában is destabilizáló té-

nyezővé váljék. A többi közép-európai ország-

nak ennél jóval kevesebb oka van a félelemre. 

Meg kell tanulniuk kezelni az orosz cégeket, 

amelyek ugyan az üzletet kisebb számú és 

eltérő szabályokhoz igazodva közelítik meg, 

de hosszabb távra terveznek és készek alkal-

mazkodni az üzleti környezet szabta követel-

ményekhez. Ez az a terület, ahol az új EU-

tagoknak lehetőségük lesz jó irányban befo-

lyásolni a dolgokat. Rövid távon tagállamként 

felbátorodhatnak annyira, hogy hangot adjanak 

Oroszországtól való félelmüknek, de hosszabb 

távon, uniós tagságuknak köszönhetően és egy 

kis szerencsével meg tudnak annyira erősödni, 

hogy e félelmük már el is szállhat. 
 

Összeállította: dr. Balog Károly 
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Csak a módszerek változtak, a probléma ugyanaz marad … 

 

BME OMIKK 

ÜZEMFENNTARTÁS–KARBANTARTÁS 
Havonta a karbantartásról, hogy a szakismeretét is karbantarthassa… 
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