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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rövi-
den ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk  a 
magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd elő-
segítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: „Milyen bel- és 
külpolitikai környezetben alakult meg a romániai Grindeanu-kormány?”

Illyés GerGely

Romániában a decemberi parlamenti választások után majdnem egy hónap-
pal hivatalba léphetett a Sorin Grindeanu miniszterelnök vezette új kormány. 
A késlekedés oka a Klaus Johannis államfő és a választásokon győztes 

Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Liviu Dragnea közötti pozícióharc volt, amely, 
úgy tűnik, az elkövetkező időszakban a román politika alapvető fontosságú össze-
tevője lesz.

A választások nyomán a PSD és szoros szövetségese, a Liberálisok és Demok-
raták Szövetsége (ALDE) kényelmes és magabiztos többséget szerzett a román 
törvényhozásban. Ez pedig, a nemzeti kisebbségek frakciójának támogatásával 
és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szavazataival kiegészülve, 
megkérdőjelezhetetlenné teszi a PSD–ALDE-koalíció fölényét a parlamentben.

Eközben az ellenzék a csúfos vereség okait keresgéli: hol Dacian Cioloş, a ko-
rábbi, technokrata kormányfő elégtelen kampánytevékenységével, hol a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) vezetésének hibáival magyarázzák azt, hogy a nyári helyhatósá-
gi választások óta a párt egymillió szavazót vesztett. Az okok között mindazonáltal 
biztosan ott szerepel a Mentsétek meg Romániát! (USR) nevű új alakulat sikere is. 
A Nicuşor Dan nevével fémjelzett, a fennálló romániai politikai viszonyok teljes eluta-
sításával és korrupcióellenességgel kampányoló párt ugyanis éppen a PNL korábbi 
vagy lehetséges szavazói között népszerű és sikeres. Traian Băsescu volt államfő 
Népi Mozgalom Pártjának (PMP) a szavazóit szintén PSD-ellenesség jellemezte, így 
a jobboldali voksok közül ott is lecsapódott egy adag. Tehát míg a baloldal össze-
rántotta magát, és mozgósította a hagyományosan fegyelmezett választótáborát, 
a jobboldal megosztott volt, és a kampányban egymással együttműködő pártok is 
inkább gyengítették egymást, mintsem erősítették volna.

Maga Liviu Dragnea PSD-elnök is meglepődött a váratlanul fölényes győzelem 
után, amely lehetővé tette, hogy az RMDSZ nélkül alakítson kormányt. A parlamenti 
többség így a román politika általános viszonyaihoz képest stabilnak tűnik: nem 
várható olyan mértékű parlamenti migráció, mint az előző ciklusban, s a honatyák 
pártváltásának iránya inkább a kormányoldal felé mutathat a jövőben.

A kormányalakítási procedúra végén azonban Dragnea nem kaphatta meg a 
miniszterelnöki tisztséget, mivel előzőleg felfüggesztett börtönre ítélték választási 
csalás bűntette miatt, és egy érvényben levő román törvény értelmében a bün-
tetett előélet kizárja a kormánytagságot. Mégsem ez volt a legnagyobb akadálya 
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a megkérdőjelezhetetlen tekintélyű pártelnök kormányfővé való kinevezésének, 
hanem Klaus Johannis államfő, akitől a kinevezésnek érkeznie kellett volna. Az ál-
lamfő – akinek ez az aktus diszkrecionális joga – azonban kifejtette, hogy csak 
feddhetetlen személyt nevez ki a kormány élére még akkor is, ha az erre vonatkozó 
törvényt esetleg módosítják a jövőben. A látszat ellenére ez a lépés Dragneát nem 
gyengítette, inkább még erősebbé tette: a párt ellenőrzése mellett így ő lehet a kép-
viselőház elnöke is – a frakciókat is szoros felügyelet alatt tartva –, Sorin Grindeanu 
személyében pedig elég súlytalan politikust ültetett a kormányfői székbe, befolyása 
így a végrehajtó hatalomban is teljes körű.

Az elkövetkező időszak politikai erőviszonyai tehát úgy néznek ki, hogy a Liviu 
Dragnea vezette kormányoldal áll szemben Klaus Johannissal és a mögötte álló 
ellenzékkel, ami számtalan konfliktusra ad majd okot – ahogy azt a sorozatos tünte-
tések jelzik. Várható ugyanakkor, hogy a PSD a népszerű forráselosztó intézkedések 
mellett megpróbálja módosítani a korrupcióellenes harc irányát és intenzitását is, 
illetve csökkenteni a folyamatban részt vevő erős intézmények – a Korrupcióellenes 
Igazgatóság (DNA) és a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) – szerepét. Az igazi kihí-
vás éppen ez Dragnea és a PSD számára, hiszen még az óriási választási győzelmet 
is felülírhatja, ha például a pártelnök ellen folyó korrupciós eljárásban újra elma-
rasztaló ítélet születik vele szemben, ami letöltendő börtönbüntetésre és a politikai 
életből való távozásra kényszerítené a román politika jelenlegi legerősebb emberét. 
A titkosszolgálatok jelentős szerepet játszanak a román politikában – ez nem új-
donság –, ezért Dragnea valószínűleg megpróbálja kiterjeszteni az ellenőrzését a 
szolgálatokra és a korrupcióellenes intézményekre, máskülönben hiába erős a poli-
tikában, könnyen a partvonalon kívül találhatja magát. Az államfő eszköztárában is 
erős aduászt jelent ezeknek az intézményeknek az ellenőrzése, így Johannis gyen-
gítéséhez is hozzájárulhat, ha a PSD–ALDE legalább részlegesen rájuk teszi a kezét.

BaraBás T. János

A 2016. december 11-i romániai parlamenti választásokat követően a Szociál-
demokrata Párt (PSD) győzött, a szavazatok 46 százalékával, így a balliberális 
Liberálisok és Demokraták Szövetségével (ALDE) együtt biztos többségük lett 

a parlamentben. A miniszterelnök fő célkitűzése, hogy a kormány négyéves man-
dátumának végére Románia olyan ország legyen, amelyben „jól élnek az emberek, 
és amelynek minden lakosa ugyanazokat a jogokat és szabadságokat élvezi”. 
A latinos politikai retorika nagy ambíciókat jelez: a baloldali kormány a mandátuma 
végére az EU átlaga fölé kívánja emelni az egy főre jutó nemzeti jövedelmet. A PSD 
választási programja szerint ezt a célt elsősorban a munkaerő képzésével és jobb 
munkaerő-gazdálkodással szeretnék elérni, s ezzel egyúttal magas technológiájú 
befektetéseket is igyekeznek az országba vonzani. A növekedés másik húzóereje az 
EU-támogatások jobb felhasználása lenne – az elmúlt években Románia az uniós 

https://hu.wikipedia.org/wiki/2016
https://hu.wikipedia.org/wiki/December_11.
https://hu.wikipedia.org/wiki/2016-os_rom%C3%A1niai_parlamenti_v%C3%A1laszt%C3%A1sok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szoci%C3%A1ldemokrata_P%C3%A1rt_%28Rom%C3%A1nia%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szoci%C3%A1ldemokrata_P%C3%A1rt_%28Rom%C3%A1nia%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Liber%C3%A1lisok_%C3%A9s_Demokrat%C3%A1k_Sz%C3%B6vets%C3%A9ge
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finanszírozási keretnek alig több mint felét tudta csak felhasználni (a magyarországi 
átlag 70 százalék feletti). E támogatások lehívása viszont adminisztrációs reformot 
igényel, vagyis a régióknak adminisztratív jogokat is kell biztosítani, hogy helyben és 
hatékonyabban lehessen dönteni közügyekről.

Az RMDSZ ellenzékből fogja támogatni az oktatási, a kisebbségi és a közigazga-
tási törvényt, a következő négy évben tehát nemzetpolitikailag is fontos a két állam 
közti kapcsolatok megújítása. A magyar nemzetpolitika iránti bukaresti érdeklődést 
motiválhatja az is, hogy a román kisebbség helyzete csak Magyarországon rende-
zett. Kétoldalú kapcsolatainkat erősítheti az is, hogy az azokat meghatározó témák 
majdnem mindegyikében közös érdekeink vannak: gazdasági ügyek, EU-reform, a 
két ország infrastruktúrájának összekötése, regionális energiapolitika, biztonság. 
Az együttműködés fontosságáról nyilatkozott az új román külügyminiszter, Teo-
dor Meleşcanu is. Ismerve a román és a magyar vezető kormánypárt működési 
elveit, a kapcsolatok javítása érdekében a legfontosabb az lenne, ha az elkövetkező 
hónapokban a két állam vezetői között bizalmi kapcsolat jönne létre, személyes ta-
lálkozás, eszmecsere révén. Ebben is segítségünkre lehet az RMDSZ.

Ugyanakkor a Bukaresttel való viszonyunkat elsősorban a román belpolitika ala-
kulása befolyásolja. A román nemzettudat erőteljesen a magyarellenességre épül: 
Nagy-Románia egy ilyen politikai programmal jött létre 1918-ban, és a hatalom, a 
titkosszolgálati–politikai–üzleti csoportok összefonódásából kialakult elit is hagyo-
mányosan ezt használja politikai eszközként – bárminemű probléma esetén.

A feszültségekkel terhes belpolitikára jellemző példa a kormányfő kinevezése 
körüli huzavona. A választások győztese, a vidéken domináns PSD elnöke, Liviu 
Dragnea első körben a muzulmán vallású Sevil Shhaideh korábbi regionális fejleszté-
si minisztert kérte fel kormányalakításra. Jelölését azonban Klaus Johannis államfő 
biztonsági okokból (Shhaideh szíriai férje ugyanis az Aszad-rezsim támogatója) el-
utasította. Ezt követően a PSD–ALDE-koalíció második miniszterelnök-jelöltje, Sorin 
Grindeanu alakíthatott kormányt – ő a sajtó szerint a titkosszolgálatok embere.

Mindez jelzi, hogy szomszédunknál nagy a fenyegetettségérzés, ami azonban 
irányunkban teljes mértékben indokolatlan. Magyarországon a közvélemény és a 
politikai elit is Románia jólétében, egységében, boldogulásában érdekelt. Nézet-
különbség legfeljebb egy esetleges kisebbségi autonómia kérdésében lehet, de ha 
– az agyonmanipulált közélet üzenetei fölé emelkedve – a két kormányfő meg tud 
egyezni bizonyos alapelvekben, ez a probléma akár el is tűnhet. Hiszen a valóság-
ban kissé máris erősödött a romániai magyarság önrendelkezése: az oktatás és a 
nyelvhasználat terén egyre inkább az RMDSZ szava a döntő tényező. Ezt a létező 
folyamatot kellene szabályozni, moderálni kormányzati szinten, kompromisszumot 
keresve. Ha ez a kormányzati együttműködés nem valósul meg, akkor a külföldiek-
nek az ügyeinkbe való beleszólási és manipulációs lehetősége jelentősen megnő. 
Magyar–szerb és magyar–szlovák viszonylatban a kormányfők bizalmi viszonya, 
tárgyalásai komoly eredményeket hoztak.

A román miniszterelnök körüli huzavona arra utal, hogy az államfői hivatal, a kor-
mány és a pártközpont közötti illetékességek és munkamegosztás nem tisztázott, 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Liviu_Dragnea&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Liviu_Dragnea&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sevil_Shhaideh
https://hu.wikipedia.org/wiki/Klaus_Johannis
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sorin_Grindeanu
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sorin_Grindeanu
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és nehézkesen működik. Ez viszont egy mélyebb feszültségre világít rá: a politikát 
döntően befolyásoló titkosszolgálatok és a hozzájuk kötődő, velük bűnözői jellegű 
kapcsolatban álló politikai-üzleti csoportok nehezen képesek modernizálni az álla-
mot – ezt az Egyesült Államok is többször jelezte a bukaresti kormánynak. Ráadásul, 
amint azt az országszerte zajló amnesztiaellenes tüntetések jelzik, a hatalmi elit tá-
borainak az átrendeződése zajlik. A 2017-es költségvetés-tervezetből kitűnik, hogy 
egyre nő a polgári titkosszolgálat (SRI) és a korrupcióellenes ügyészség büdzsé-
je – a kormány tehát legelőször e két intézményhez igyekszik közeledni. Csökken 
viszont a honvédelemre és a szociális juttatásokra szánt összeg. A fenntartható 
gazdasági növekedés és a modernizáció érdekében a Grindeanu-kormánynak tehát 
nagyszabású államreformot kellene megvalósítania, alkotmánymódosítással, új elit 
létrehozásával, adminisztratív és gazdasági reformokkal. Hazánk ebben is partnere 
lehetne szomszédunknak, igazolva azt a felismerést, hogy térségünk országainak 
egymást kell segíteniük, erősíteniük.

UGrósdy MárTon

Soros György máris politikai menedékjogot kért Romániában – írta Facebook-
oldalán az amerikai elnökválasztás eredményének bejelentése után némi 
– nem leplezett – kárörömmel Victor Ponta volt román miniszterelnök. 

A helyzet ennyire talán nem drámai, de a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy 
Joe Biden és Victoria Nuland kritikái után egy kis nyugalom következik a kétoldalú 
kapcsolatokban, és nem a bukaresti amerikai nagykövetség lesz a korrupcióellenes 
harc romániai központja – a teljes politikai elit megkönnyebbülésére.

A romániai politikusok pártoktól és tisztségeiktől függetlenül igyekeztek visz-
szafogottan reagálni Donald Trump győzelmére. Tekintettel arra, hogy Románia 
elkötelezettséget mutat a walesi NATO-csúcson előírt 2 százalékos védelmi ráfor-
dítások teljesítése iránt, az új amerikai elnöknek a „potyautas” NATO-tagállamokat 
érintő kritikáinak gyorsan elejét tudja majd venni magára nézve a bukaresti kor-
mány. Románia washingtoni nagykövetsége rendszeresen fogadja a Republikánus 
Párt vezető politikusait is, akik a kétoldalú kapcsolatok erősítése mellett érvelnek, 
és Románia katonai együttműködését dicsérik – nyilván nem függetlenül attól a 
ténytől, hogy keleti szomszédunk nemrég vásárolt amerikai F-16-os vadászrepülő-
gépeket, és újabb amerikai fegyverek beszerzése is napirenden van.

Románia mozgásterét a kétoldalú kapcsolatoktól függetlenül elsősorban az 
fogja meghatározni, lesz-e valódi amerikai–orosz közeledés a közeljövőben. Míg 
Trump – egyelőre – a szorosabb kapcsolatok mellett érvel, addig Rex Tillerson 
külügy-, illetve James Mattis védelmi miniszter egyértelműen oroszellenes állás-
ponton van. A szankciók feloldásához szükség lenne a szenátus támogatására is, 
ott azonban az oroszellenes héja, John McCain és Marco Rubio jelenti a kétfős 
republikánus többséget és így a mérleg nyelvét, tehát Trumpnak nehéz dolga lesz 
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a szankciók eltörlésével. Románia a krími és a kelet-ukrajnai agresszió óta egyér-
telmű és hangos oroszellenes álláspontra helyezkedett, Lengyelországgal közösen 
próbálta felhívni az amerikai vezetés figyelmét a NATO keleti szárnyának fontos-
ságára. Barack Obama gyorsan reagált is: az Operation Atlantic Resolve keretében 
számos hadgyakorlatot tartottak mind a két országban. Románia emellett megnö-
velt állandó amerikai katonai jelenlétet kért Washingtontól a Mihail Kogălniceanu 
légibázison állomásozó amerikai erők mellé. Az együttműködés szorosságát jelzi, 
hogy az említett hadgyakorlat idején a legmodernebb repülőgéptípusból, az F-22-
esből kettő is Romániában töltött néhány napot.

Ha valóban lesz amerikai–orosz közeledés, akkor a román oroszellenes pozí-
ció következtében az enyhülésre koncentráló Washington szemében gyengülhet 
Bukarest súlya. Amennyiben marad a szembenállás, úgy a románok továbbra is 
számíthatnak az amerikaiak jóindulatára és támogatására. Trump elnöksége egy 
okból mégiscsak megkönnyebbülést hozhat a román politikai elit többségének: az 
erős amerikai nyomásra létrehozott korrupcióellenes ügynökség, a DNA munkáját 
a szokatlan üzleti érdekeltségekkel rendelkező Trump kormánya valószínűleg nem 
tartja majd kiemelt fontosságúnak.

PaTaky IsTván

A Sorin Grindeanu vezette baloldali kormány hivatalba lépése után az erdé-
lyi magyarok, illetve Magyarország vonatkozásában az egyik legfontosabb 
kérdés, hogy miként alakul a magyar–román etnikum- és államközi viszony. 

Most vannak olyan jelek, amelyek az eddigi status quóhoz vagy éppen visszalépés-
hez képest egy pozitív irányú elmozdulás esélyére utalnak.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) több év kihagyás után ismét 
a hatalom közelében van. Az együttműködésről szóló megállapodás nyilván jóval 
kevesebb, mint egy koalíciós szerződés, de ez a konstrukció hatékonyan működött 
az Adrian Năstase vezette kabinet idején is. Mit érhet el az RMDSZ? A legfontosabb 
cél talán az lenne, hogy a romániai közéletben az utóbbi évek során felerősödött 
magyarellenes hangulat háttérbe szoruljon. Ennek eléréséhez például olyan prefek-
tusokra van szükség Hargita és Kovászna megyében, akik nem a magyarkérdés 
napirenden tartását gondolják a legfontosabb feladatuknak. A szociáldemokraták-
hoz közel álló médiumok visszafoghatják a magyarok démonizálását, a jobboldalhoz 
köthető ellenzéki sajtó viszont várhatóan kiélezi a témát. Ezzel párhuzamosan vél-
hetően a kormány elvárása az RMDSZ felé az lesz, hogy a párt az autonómiával 
kapcsolatos hangos megnyilvánulásokat fogja vissza. Az együttműködés a kabinet 
tervei között szereplő, alkotmánymódosítással is járó közigazgatási átszervezésnél 
szintén eredménnyel kecsegtet: az RMDSZ abban bízhat, hogy Hargita és Kovászna 
megye egy nagyobb régión belül valamilyen alrégiós, speciális státust kap.
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A magyar–román államközi viszonynak a holtpontról való elmozdulását segítheti 
az RMDSZ-nek a bukaresti kormányhoz közeli szerepvállalása. A szociáldemokrata 
vezetők az utóbbi időben nem illették olyan jelzőkkel a magyar kabinetet, mint azt a 
román jobboldalon tették (populista, Európa-ellenes, nacionalista, oroszbarát stb.). 
Ráadásul a baloldal a választási kampányban olyan szlogenekkel is élt (idegenszívű 
az ellenfél, külföldről irányítják, illetve Soros befolyása alatt áll a technokrata kor-
mány, stb.), amelyeket Magyarországon a Fidesz is használ. A Szociáldemokrata 
Párt kritikusabb Brüsszellel, s általában a Nyugattal szemben, mivel azt a román li-
berális jobboldal örökös támogatójának tartja – joggal. A baloldal részéről nagyobb 
a nyitottság a térségbeli összefogás iránt is.

Biztató jel Teodor Meleşcanu külügyminiszteri kinevezése, s főleg a veterán 
– Magyarországot jól ismerő – diplomata kijelentése, miszerint erkölcsi köteles-
ségének tartja a magyar–román kapcsolatok javítását. A nyilatkozatra azonnal 
megérkezett a válasz Budapestről: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
mielőbbi budapesti látogatásra hívta meg román kollégáját.

A két ország kapcsolatának az egyik legkényesebb vetülete eddig az Orosz-
országhoz való viszony volt. Bukaresti diplomáciai, biztonságpolitikai körökben 
általános az a vélekedés, hogy Orbán Viktornak a Vlagyimir Putyinhoz történő kö-
zeledése az Egyesült Államok egyik legelkötelezettebb térségbeli szövetségesének 
számító Romániára nézve biztonsági kockázatot jelent, mivel „Moszkva – budapesti 
segítséggel – a székelyek autonómiatörekvései révén destabilizálhatja az orszá-
got”. Ez az amerikaiak által is sugallt tétel gyengülhet Donald Trump elnökségével, 
amennyiben az valóban amerikai–orosz közeledést fog eredményezni.




