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Összefoglalás: A Moldovai Köztársaság több mint 25 évi függetlenség után is a 
gyenge állami intézmények és a korrupció csapdájában vergődik – egy olyan geo-
politikai küzdelem áldozataként, amelynek megoldását a nagyhatalmak nem tartják 
prioritásnak. A rendszerszintű korrupció keretében az érdekcsoportok nagymérték-
ben befolyásolják a kormányzati döntéshozást – ezt az összetett viszonyt nevezik 
a politikatudományban foglyul ejtett államnak. Ugyanakkor a helyzet nem remény-
telen – annak ellenére, hogy egyes külföldi politikai tényezők ezt sugallják –, mert 
az ország gazdasága sikeresen állt át a nyugati relációra, és az Európai Unió tár-
sult tagjaként egy hatékony modernizációs programja is van. Elemzésemben arra 
teszek kísérletet, hogy az üzleti-politikai érdekcsoportok viszonyának oldaláról ér-
telmezzem a belpolitikát, és a Moldovára befolyással bíró térségbeli folyamatokat 
vázoljam. Ennek a két, gyakran kiszámíthatatlanul változó tényezőnek – a belpoli-
tikának és a regionális kapcsolatoknak – a kölcsönhatása eredményezi az ország 
jövőbeli sorsát, amelyben Magyarország is egyre inkább érdekelt.

Abstract: After more than 25 years of independence, the Republic of Moldova is in 
the trap of weak state institutions and corruption, as a victim of a geopolitical struggle 
that the Great Powers do not consider to be a priority. In the context of system-level 
corruption interest groups have a major influence on government decision-making, 
this complex relationship is referred to as a trapped state. At the same time, the 
situation is not hopeless, as some foreign political factors suggest, because the 
country’s economy has successfully moved to Western relations and as an EU-
associated member has an effective modernisation program. In my analysis I try 
to explain domestic politics through the relationship of political-economic interest 
groups and to outline the regional processes that influence Moldova. The interaction 
between these two often unpredictably changing factors – domestic politics and 
regional relations – will result in the future fate of the country in which Hungary is 
increasingly interested.

A foglyul ejtett állAm

A foglyul ejtett államra az a jellemző, hogy a politikusi-üzleti csoportok a közjó 
helyett a saját érdekeiknek megfelelően, a saját meggazdagodásukra hasz-
nálják az államot – vagyis a politikum gerjeszti a gazdaságot, és nem fordítva, 

ahogyan az a nyugati demokráciákra jellemző, ahol a gazdasági tényezők érdekei 
alakítják a politikát.

Moldovában az állam a legnagyobb befektető és vállalkozó. Idén visszaáll a 
szerény gazdasági növekedés: 6,7 milliárd dolláros nemzeti jövedelem várható, a 
költségvetést 2,5 milliárd dollár körülire tervezik. A külföldi közvetlen befektetések 
2015-ben 181 millió dollárt tettek ki, ami enyhén csökkenő tendenciát mutatott az 
előző évekhez képest. A külföld csekélyebb érdeklődése inkább az EU gazdasági 

https://www.chathamhouse.org/expert/comment/moldova-captured-state-europe-s-edge
http://www.mec.gov.md/ro/content/investitii-si-export
http://www.mec.gov.md/ro/content/investitii-si-export
http://www.mec.gov.md/ro/content/investitii-si-export
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stagnálása, az oroszországi embargó, az ukrajnai polgárháború és a török gazdasá-
gi válság miatt van, mintsem a moldáv belső viszonyok következtében. 2016-ban az 
alábbi országok voltak a Moldovai Köztársaság jelentősebb kereskedelmi partnerei 
(zárójelben az ország külkereskedelméből való részesedésük): Románia (23,1%), 
Olaszország (10,2%), Törökország (9,4%), Oroszország (8%) és Németország (6,6%). 
Magyarország a tizenegyedik kereskedelmi partnere Moldovának, a kétoldalú áru-
csere tavaly kismértékben növekedett. A moldáv gazdaság húzóereje az a hét 
vámmentes zóna, ahová a külföldi befektetések és az ipar nagy része összpontosul. 
Ez utóbbiak nagymértékben profitálnak az uniós társult tagságból és az azzal járó 
vámmentességből. Ezek az elkülönülő ipari parkok nagy hatékonysággal működ-
nek, és kevésbé vannak kitéve a belpolitika turbulenciáinak. A baj az, hogy e zónák 
jelenleg csekély méretűek, és kevés alkalmazottat foglalkoztatnak.

Így egyelőre a meggazdagodás fő forrásaként marad az állam. Ennek megfele-
lően a gazdasági újraelosztás politikai hatalmi eszközökkel történik. A cél a külföldi 
befolyás megakadályozása, de maga a folyamat a történelmi örökségben gyökere-
zik. Ebben a rendszerben a politikai oligarcha csoportok a parlamenti szavazatokat 
gyakran megvásárolják. Ugyanilyen okokból az igazságszolgáltatás és a banki in-
tegritás is erősen sérülékeny – mint azt a banksikkasztási botrány is mutatta. Az 
állami, illetve önkormányzati beszerzések nagy része fél tucat helyi vállalkozóhoz 
kerül.

A politikum és az üzlet sajátos összefonódását jelzi, hogy a sajtó szerint a bírók, 
főügyészek, rendőrfőnökök kinevezése gyakran néhány politikus-üzletembernek a 
kulisszák mögötti egyezkedése alapján történik.

Az elmúlt évek fő belpolitikai fejleménye, hogy a 2015-ös banksikkasztási 
botrányt követően hatalmát vesztette Vlad Filat volt kormányfő és érdekcso-
portja, így az egyetlen nagy politikai-üzleti tömörülés Vlad Plahotniuc demokrata 
pártelnök (Partidul Democrat din Moldova, PDM) csoportja maradt. A jelenlegi 
kormánykoalíciót vezető párt, a balközép PDM elnökének több mint 300 millió 
eurós vagyona van hivatalosan. Plahotniuc a Petrom Moldova kőolajipari cég és 
a Victoriabank elnöke is volt, mielőtt az embereinek átadta volna azok igazga-
tását. Az ő és szövetségesei tulajdonában van a tévétársaságok egyharmada 
(pl. Publika TV, Prime TV, Canal 2, Canal 3), továbbá a legnagyobb biztosító 
(ASITO) és szállodák, de – részben vagy egészben – a gyáripar fele is a csoport-
jához kötődik. Plahotniuc üzleti technikája, hogy gyakran kisebbségi tulajdona van a 
cégekben, de a befolyása jóval nagyobb, mert rajta keresztül biztosított a politikai és 
médiakapcsolat, valamint a banki háttér és az őrző-védő szolgáltatás is. Létrehozta 
a Moldovai Üzletemberek Társaságát – az intézmény partnerei, üzlettársai jelzik 
Plahotniuc óvatos, körültekintő politikáját: Dominique de Villepin volt francia mi-
niszterelnök, Dorin Drăguğanu volt moldáv jegybankelnök, Victor Ponta volt román 
kormányfő, az azeri SOCAR, a kazah KazMunajGaz, az orosz Gazprom és az ame-
rikai Chevron energiavállalat. Moldova legbefolyásosabb embere igyekszik Kelet és 
Nyugat felé is jó kapcsolatokat kialakítani, és erre üzleti hálózatait is felhasználja.

http://www.mec.gov.md/ro/content/investitii-si-export
http://www.mec.gov.md/ro/content/investitii-si-export
http://www.timpul.md/articol/principalul-rau-in-republica-moldova-este-coruptia-susine-ambasadorul-sua-la-chisinau-51624.html
http://www.aoam.md/ro/cine-suntem/
http://adevarul.ro/moldova/actualitate/cum-devenit-vladimir-plahotniuc-milionar-euro-1_50ad70757c42d5a663952dc5/index.html
http://www.publika.md/-vlad-plahotniuc-la-forumul-economic-al-aoam-noi-trebuie-sa-mergem-inainte-pe-calea-europeana_2634631.html
http://www.b1.ro/stiri/politica/dosar-de-politician-oligarhul-vladimir-plahotniuc-si-rusii-preiau-in-forta-republica-moldova-ponta-a-intrat-in-anturajul-acestui-controversat-moldovean-video-136721.html
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Plahotniuc lehetséges belföldi versenytársai háttérbe szorultak. A Ţopa uno-
katestvér vállalkozók, Victor és Viorel Németországban élnek – titokban, mert a 
Victoriabank felvásárlása ügyében zsarolási kísérleten kapták őket, emiatt elfogató-
parancsot adtak ki ellenük Moldovában. Ugyanakkor a Jurnal nevű médiatrösztjük 
révén még rendelkeznek belpolitikai befolyással, és a románbarát, ellenzéki Vasile 
Năstase Igazság és Valóság pártját (Platforma Civică Demnitate şi Adevăr, DA) tá-
mogatják. Alig van viszont befolyása a médiában Plahotniuc másik nagyobb üzleti 
riválisának, Renato Usatîi ellenzéki politikusnak, aki az oroszbarát Mi Pártunk (Par-
tidul Nostru) elnöke. Usatîi az orosz állami vasútépítő vállalat volt aligazgatójaként 
és a chişinăui repülőtér fő ellenőreként gazdagodott meg. 2015-ben Oroszországba 
menekült, miután a chişinăui ügyészség elfogatóparancsot adott ki ellene a politikai 
ellenfelei illegális lehallgatása miatt.

Plahotniuc politikai nézetei döntően befolyásolják országa sorsát. 2017 elején le-
vélben fordult Donald Trump amerikai elnökhöz, amelyben kifejtette, hogy Moldova 
fő partnere és modernizációs mintája az EU, de nem szeretne a Kelet és a Nyugat 
közti csatatérré válni, inkább összekötő kapocs lenne a két hatalmi tábor között.

Plahotniuc Nyugat melletti kiállása különösen fontos most, 2017 tavaszán, 
mert Igor Dodon államfő szorosabbra akarja fűzni a kapcsolatokat Oroszország-
gal. E célból népszavazás kiírását javasolta az orosz nyelv és a moldáv történelem 
tanításának hivatalossá tételéről, az elnöki hivatal alkotmányos hatalmának a parla-
ment rovására történő növeléséről, valamint kezdeményezte az Eurázsiai Gazdasági 
Unióhoz való csatlakozást.

Látszólag ellentmondásos módon, de az a tény, hogy Plahotniuc üzleti-poli-
tikai hálózata dominálja az államot, akár egy lépés lehet a belpolitika rendezése 
felé. A mostani moldáv hivatalos intézkedések a rablógazdálkodás kiszorítását 
szolgálják, mert az elit már inkább a pozícióit védi és a törvényességet erősíti. Ennek 
amerikai felismerését jelenti, hogy 2016 nyarán Vlad Plahotniuc parlamenti alelnök-
ként hivatalos meghívást kapott Washingtonba, ahol a kongresszus tanácsadóival 
tárgyalt, s partnereit a nyugati integráció (kevésbé a NATO-csatlakozás) iránti elkö-
telezettségéről biztosította.

A belpolitikA folyAmAtA

Tavaly novemberben a felmérések szerinti legnépszerűbb politikai erő, az 
ellenzéki szocialista párt (Partidul Socialist din Moldova, PSM) elnöke, Igor 
Dodon a szavazatok 52 százalékával nyerte meg az elnökválasztást. Állam-

főként azóta több alkalommal is hitet tett oroszbarátságáról, és kijelentette, célja az 
ország kiléptetése az uniós társult tagságból, valamint a chişinăui NATO összekötő 
iroda bezáratása. Dodon győzelmét több román és nyugati elemző is az európai 
populista antiglobalista lázadás részeként értelmezi, és ennek megfelelően hozza 
összefüggésbe a magyar és a lengyel politikával. De e kommentárok inkább egy 
nemzetközi információs küzdelem részeként értelmezhetőek.

http://archiva.flux.md/articole/12452/
http://adevarul.ro/moldova/actualitate/cine-organizeaza-protestul-centrul-chisinauluil-liderii-platformei-istoria-organizatiei-1_55f06675f5eaafab2c6ea478/index.html
http://adevarul.ro/moldova/actualitate/cine-organizeaza-protestul-centrul-chisinauluil-liderii-platformei-istoria-organizatiei-1_55f06675f5eaafab2c6ea478/index.html
http://ru1.md/ro/biografiya/
http://ru1.md/ro/biografiya/
http://www.timpul.md/articol/usatii--reinut-pentru-72-de-ore--percheziii-acasa-la-usatii-dar-i-la-partid--a-fost-saltat-la-aeroport-de-catre-sis-81496.html
http://www.plahotniuc.md/ro/interviuri/mesaj-pentru-dl-trump-si-sua-moldova-doreste-sa-fie-o-punte-intre-est-si-vest-si-nu-un-camp-de-lupta-mesaj-pentru-dl-trump-si-sua-moldova-doreste-sa-fie-o-punte-intre-est-si-vest-si-nu-un-camp-de-lupt/
http://www.plahotniuc.md/ro/interviuri/mesaj-pentru-dl-trump-si-sua-moldova-doreste-sa-fie-o-punte-intre-est-si-vest-si-nu-un-camp-de-lupta-mesaj-pentru-dl-trump-si-sua-moldova-doreste-sa-fie-o-punte-intre-est-si-vest-si-nu-un-camp-de-lupt/
https://deschide.md/ro/stiri/politic/9675/Dodon-%C3%AEi-r%C4%83spunde-lui-Filip-Memorandumul-cu-Uniunea-Euroasiatic%C4%83-este-legal.htm
https://deschide.md/ro/stiri/politic/9675/Dodon-%C3%AEi-r%C4%83spunde-lui-Filip-Memorandumul-cu-Uniunea-Euroasiatic%C4%83-este-legal.htm
https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2016-05-11/plahotniuc-usa-legitimising-moldovan-oligarch
http://country.eiu.com.ezproxy.members.marshallcenter.org/Moldova
file:///C:\Users\User\Downloads\Mr Dodon's win may look like part of the trend of anti-globalist rebellion that is
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Értékelésem szerint Dodon és az oroszbarát tábor előretörésének főleg belpo-
litikai okai voltak, mert a lakosság kiábrándult a korrupt román- és Nyugat-barát 
politikusokból. A szocialisták fő üzenete a „normalizálás”, amely inkább a vidéki, 
idősebb, alacsonyabban képzett szavazók számára rokonszenves. Ez azt jelezi, 
hogy a társadalom az ideológiai értékek alapján is megosztott. Paradox módon, ez 
az oroszbarát társadalmi csoport sínylette meg a leginkább az uniós társult tag-
ság 2014-es életbe lépése után a Kreml által hozott kereskedelmi, munkavállalási 
szigorításokat. Ugyanakkor az orosz fél nem nyújt érdemi alternatívát az EU-val 
szemben, és ezt a feszültséget információs és propagandaeszközökkel kompenzál-
ja annak érdekében, hogy szinten tartsa és lehetőleg növelje a moldovai befolyását.

Az üzletemberek közül a PSM fő támogatója, Alexandru Ciornii – aki a Lukoil 
helyi képviselője, a Moldova Agroindbank vezetőségi tagja, agrárvállalkozó nagy-
birtokos – jelenleg Moszkvában él. Kapcsolatai nem elégségesek ahhoz, hogy 
Oroszország több mezőgazdasági terméket vásároljon Moldovától, politikai pozíci-
ója ezért is gyenge hazájában. A moldovai oroszbarát fordulat azonban nem emiatt 
fog elmaradni. Az államfő hatalma korlátozott: az állam kül- és biztonságpolitikai 
stratégiájának alakításában részt vesz, és ő nevezi ki az állami méltóságokat, de a 
politikai befolyása nagymértékben a népszerűségétől és a parlamenti elfogadásától 
függ. Ez utóbbi alakulásában pedig megkerülhetetlen a kormányzat fő támogatója, 
a PDM pártelnöke, az üzletember Vlad Filat. Bár a PSM rendelkezik a legnagyobb 
parlamenti frakcióval, de kevés potenciális szövetségese van, politikai áttörésre 
ezért sem számíthat. Marad tehát Dodon elnök és Pavel Filip kormányfő feszültsé-
gekkel terhes kohabitálása.

2016 végén az IMF a Filip vezette jobbközép kormánykoalícióval az elkövetke-
ző 3 évre egy újabb, 180 millió dolláros hitelkeretről állapodott meg. 2017 elejére 
beindult a gazdasági növekedés, amelynek főbb mozgatója a mezőgazdaság és 
a belföldi fogyasztás volt. Ez utóbbi jelzi, hogy a növekedés erősen konjunkturális 
jellegű, és ezt hangsúlyozza az is, hogy a megélhetési költségek jelentősen, 6 szá-
zalékkal emelkedtek. A politikai döntések útját Plahotniuc csoportja egyengeti, a 
vesztes Filat-csoport emberei, a liberális demokraták (Partidul Liberal Democrat din 
Moldova, PLDM) jórészt átigazoltak Plahotniuc demokratáihoz. A belpolitikai béke 
erősödése azonban egyben hatalomkoncentrálást is jelent.

Véleményem szerint az erős belpolitikai polarizáció és a kiegyensúlyozott erő-
viszonyok miatt a mostani befagyott konfliktus a 2018-as választások után is 
megmarad. Vagyis ha 2018-ban a PSM meg is nyeri a választást, nem lesz képes 
megfelelő partnerrel kormányozni, és hatalommegosztásra szorul.

http://www.ziarulnational.md/businessmanul-nicolae-ciornii-ales-in-conducerea-celei-mai-mari-banci-din-r-moldova/
http://country.eiu.com.ezproxy.members.marshallcenter.org/Moldova
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A belpolitikA külföldi összefüggései

A foglyul ejtett állam helyzete határt szab a modernizációnak, fejlődésnek. 
Az állam érdekei személyes ambícióknak eshetnek áldozatául, vissza lehet 
élni a hatalommal, mert gyengék a demokratikus kontroll eszközei. Ennek 

legfőbb ellenszere az uniós társult tagság mechanizmusa, amely rendszeresen 
monitorizálja a moldáv belpolitikát, és politikai-gazdasági javaslatokat tesz a kor-
mánynak. A Moldovai Köztársaságban a hatalmi ágak függetlensége relatívvá vált, 
a pozíciók elnyerése az ismeretségeken múlik. Az ország bíróinak 30 százalékát 
2009 után nevezték ki, gyakran rokoni alapon. A bírók, ügyészek az alacsony fize-
tésük ellenére luxuskörülmények között élnek. Az igazságszolgáltatás problémái a 
legégetőbbek az EU és az USA számára: ezen a téren várnak leginkább változást 
Moldova nyugati partnerei. Ezeket, illetve a jogalkotás problémáit hozzák fel először 
a nyugati befektetők is, mert a szabályok gyakori változása, a jogbizonytalanság 
miatt kiszámíthatatlanná válik az üzleti környezet. Hosszú távon is ez Moldova leg-
fontosabb bel-/külpolitikai kihívása. A 2018. őszi parlamenti választásokig viszont 
a belpolitikát elsősorban a Nyugat-barát kormány és az oroszbarát államfő közötti 
feszültség alakítja, ami nem kedvez a reformoknak.

2014-ben Moldova aláírta az Európai Unióval a társulási szerződést, amely idő-
vel szabadkereskedelmi, vámmentességi jogokkal is járt (Deep and Comprehensive 
Free Trade Agreement, DCFTA). A DCFTA-t 2016 júniusa óta – hallgatólagos 
moszkvai jóváhagyással – Tiraszpol kérésére fokozatosan kiterjesztik a szakadár 
Dnyeszter Menti Köztársaság területére is. Az olcsó és szakképzett munkaerő miatt 
olasz és német feldolgozóipar telepszik a Dnyeszter-mellékre. Ebből arra következ-
tethetünk, hogy Oroszország az uniós piachoz való hozzáféréssel tartaná szinten 
a szakadár terület gazdaságát, ami a Dnyeszter-mellék mostani status quóját erő-
síti – tehát ezen a téren sem várható lényegi változás (például az Oroszországgal 
való egyesülés). A Dnyeszter-mellék helyzetének stagnálása viszont nem teszi va-
lószínűvé Moldova bármely hatalmi blokk (EU, Oroszország) felé való szorosabb 
kapcsolódását – legalábbis középtávon.

A DCFTA sikere következtében Moldova gazdasága a Nyugat felé fordult, de a 
belpolitikai problémák és a geopolitikai okok miatt (Ukrajna válsága) a jövője mégis 
bizonytalan. A Brexit és a görög, török válság sem kedvez az országnak: Brüsszel 
kevés figyelmet tud szentelni Chişinăunak. Oroszország ellen 2017 közepéig hosz-
szabbították meg a szankciós rezsimet, de várható, hogy továbbra is fennmarad, az 
új amerikai adminisztráció pedig nem pontosította még a politikáját ez ügyben. Eb-
ben a geopolitikai játéktérben Moldova bátortalanul és ellentmondásosan mozog.

2017. január közepén Igor Dodon köztársasági elnök a moszkvai hivatalos 
útján az oroszországi kapcsolatok szorosabbra fűzését szorgalmazta, s ezzel 
nyíltan szembehelyezkedett Pavel Filip jobbközép koalíciós kormányának uniós 

https://www.chathamhouse.org/search/site/moldova?solrsort=ds_created desc
https://www.chathamhouse.org/search/site/moldova?solrsort=ds_created desc
http://www.ipn.md/en/dosar-transnistrean/81676
http://unimedia.info/stiri/video-igor-dodon--interviu-pentru-o-televiziune-din-rusia-invidiez-poporul-rus-pentru-liderul-pe-care-il-au-123449.html
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irányultságú politikájával. Ugyanakkor Moldova az elmúlt években erőteljesen az EU 
felé rendezte át a gazdasági kapcsolatait: tavaly már a külkereskedelem több mint 
60 százaléka ebbe az irányba zajlott. Azonban a társadalom is megosztott az or-
szág integrációs irányát tekintve. Az amerikai International Republican Institute által 
Moldovában végzett felmérés szerint 2014-ben még az EU-integrációt támogatók 
voltak többségben (46 százalék), míg az orosz vezetésű Eurázsiai Vámunióhoz a 
lakosság 42 százaléka csatlakozott volna. Ez az arány jelentősen romlott a 2015-ös 
banksikkasztási botrány után: az Európa-pártiak aránya 38 százalékra csökkent, 
míg az oroszbarát tábor támogatottsága 45 százalékra nőtt. Az IPP nevű moldáv 
politikatudományi intézet szerint 2016 végére tovább csökkent a nyugatosok ará-
nya: az EU-integrációt pártolók aránya 30,9, az Eurázsiai Vámunióhoz csatlakozni 
vágyóké 44 százalék volt. Ezek a felmérések azt mutatják, hogy a lakosság fo-
kozatosan elveszíti a bizalmát a kormányzat és a politikai osztály iránt, és egyre 
passzívabbá válik.

A 2016 végi felmérés érdekes adatokat hozott nyilvánosságra a Romániához 
való viszonnyal kapcsolatban is: a moldávok 15 százaléka szavazna az egyesülésre, 
63,8 százalék ellene. Ez az arány megegyezik az 1990-es évek elején mért prefe-
renciákkal: akkor is a moldáv függetlenség hívei voltak döntő többségben. Bukarest 
nagyromán projektje, több évtizedes széles körű igyekezete tehát nem volt sikeres. 
Sajnos, Románia erre a kihívásra nem egy racionálisabb, demokratikusabb nem-
zetpolitikával reagál, hanem a propagandát és a politikai nyomásgyakorlást fokozza 
a Moldovával való egyesülés érdekében. A moldovai román befolyás felfutása és 
a korrupciós botrányok kipattanása idején, 2009–2010-ben Radu Timofte akkori 
moldáv elnök tanácsadója a román diplomata, korábbi román külügyminisztériu-
mi államtitkár, Dan Dungaciu volt. Ő 2017 januárjában bukaresti politológusként, 
akadémiai intézetvezetőként azt nyilatkozta, hogy a moldáv, a magyar és az orosz 
titkosszolgálatok szövetkeztek, és összeesküvést szőnek Románia ellen, annak te-
rületi felosztása érdekében. A közvéleménynek ez a manipulálása egy jól felépített 
román információs támadás része, amelynek több célja is van:

• Félelmet és gyűlöletet kelteni a moldáv és a román közvéleményben, hogy 
aztán egy későbbi erőteljes román fellépésre igazolásul szolgáljanak vele. 
A félelem légkörében kis provokációval is nagy eredményt tudnak elérni (pl. 
a bombamerénylet vádja a Székelyföldön).

• A moldovai (gyenge) nagyromán érzelmeket igyekeznek erősíteni, ahhoz el-
lenségképet teremteni. A román nemzettudat nem a saját értékeiből épít, 
hanem ellenségkereséssel próbál fegyelmezni, és korrupt/titkos hálózatokat 
épít. E hálózatok zártak, hogy ne lehessen kívülről befolyásolni; fő ideológiá-
juk a sajátosan értelmezett történelem.

• Zsarolni és befolyásolni a moldáv politikai elitet.
• Növelni Romániának mint a nyugati érdekek kizárólagos regionális letétemé-

nyesének a fontosságát a NATO és az amerikai partnerek előtt.
• Magyarország elszigetelése, rágalmazása a nemzetközi közösségben.
• Kompromittálni a magyar nemzetpolitikát.

http://www.timpul.md/articol/(sondaj)-54-din-moldoveni-sunt-pentru-aderarea-r--moldova-la-uniunea-europeana-82497.html
http://www.infoeuropa.md/comunicare/sondaj-de-opinie-moldova-continua-sa-oscileze-intre-est-si-vest
http://www.infoeuropa.md/comunicare/sondaj-de-opinie-moldova-continua-sa-oscileze-intre-est-si-vest
http://adevarul.ro/international/europa/exclusiv-dan-dungaciu-chisinaul-intra-axa-moscova-budapesta-1_5884d9645ab6550cb8b0ea96/index.html
http://adevarul.ro/international/europa/exclusiv-dan-dungaciu-chisinaul-intra-axa-moscova-budapesta-1_5884d9645ab6550cb8b0ea96/index.html
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Magyarország pedig nem ellenfele a román nemzetpolitikának, inkább közös ér-
dekeink vannak térségünkben, mint azt az ukrajnai együttműködésünk is bizonyítja. 
A fent említett információs támadás komoly károkat okoz, hiszen Moldova, Románia, 
Magyarország sikere, haladása döntően azon múlik, hogy szorosan együtt tudunk-e 
működni a gazdaságban, a politikában és a nemzetpolitikában. Románia elsőrendű 
problémája, hogy gyengék a gazdasági kapcsolatai a térségében, és infrastruktú-
rája sincs összekötve a környezetével. Az információs hadviselésre alapuló román 
politika felfutóban van, emellett az USA Ukrajna, illetve a fekete-tengeri biztonság 
fenntartása érdekében szükséges kapacitásokat hoz létre Romániában – például 
IT-fejlesztések jöttek létre a biztonság területén.

Az IPP utóbb említett felméréséből az is kitűnik, hogy a moldávok csupán 10 
százaléka szavazna a NATO-tagságra – úgy tűnik tehát, hogy a többség a semle-
gességben látja inkább az ország biztonságának a zálogát. A Nyugat, sajnos, nem 
tudta meggyőzni a moldávokat arról, hogy szavatolni tudná a biztonságukat, és eb-
ben közrejátszhat az ukrajnai válság is. A chişinăui lapok gyakran cikkeznek arról 
(külföldi ráhatásra), hogy a „Nyugat, miután kirobbantotta a kijevi forradalmakat, 
cserbenhagyta Ukrajnát”. Az ehhez hasonló, manipulált médiaanyagok jelzik, hogy 
Moldova a globális információs hadviselés csataterévé vált.

A közvélemény tehát a Vlad Filat és a Iurie Leancă vezette korrupt kormányokat 
büntette azzal, hogy részben elfordult az EU-tól. Filat és Leancă románbarát kor-
mányának egy része ellen banksikkasztás és egyéb korrupciós ügyek miatt emeltek 
vádat – az előbbi emiatt jelenleg is börtönbüntetését tölti. E kormányok tagjai Ro-
mániában végeztek tanulmányokat, több miniszterük is nyíltan a Romániával való 
unióért lépett fel, bukásuk így a nagyromán projektet is visszavetette.

A felmérésekből az is kiderül, hogy a moldáv szavazók nagyjából fele-fele 
arányban állnak a Nyugat, illetve Oroszország mellett. Bármilyen kormány jön is 
tehát a 2018-as választások után, nehéz lesz elfordulnia az energiaügyekben do-
mináns Kremltől, mert egy modernizációs program legalább minimális társadalmi 
békét feltételez. A Nyugat érdeke, hogy a mostani Filip-kormány kitartson a válasz-
tásokig, hogy eredményeket felmutatva erősítse az európai tábort. Moszkva érdeke 
nem ennyire egyértelmű: függ az ukrajnai folyamatoktól és a szankciós rezsim el-
leni aktuális orosz politikától. Egyelőre nincs jele, hogy Dodon államfő oroszbarát 
politikájának gazdasági hozadéka lenne. Az IMF tavaly ősszel létrehozott hitelkerete 
viszont máris érezhetően csökkentette a pénzügyekre nehezedő nyomást: a lej, a 
nemzeti valuta árfolyama 2017 elején stabilizálódott. Moldova azonban továbbra is 
nagymértékben el van szigetelve gazdaságilag, és csekély a külkereskedelme.

A nyugati kapcsolatok növekvő szerepét a Kreml várhatóan a legköltség-
hatékonyabb eszközével fogja kompenzálni: információs hadviseléssel, kisebb 
provokációkkal. Mindkét nagy külföldi politikai tábor a moldáv választókat igyekszik 
tehát befolyásolni, de eltérő módon. A vetélkedésben felülkerekedő fél eredménye 
és politikai technikája hatással lesz térségünk folyamataira is. A moldáv belpolitika 
kanyarjai azt jelzik, hogy egyre inkább ismeretlen, kiszámíthatatlan a külföldi befo-
lyásolási kísérletek kimenetele.

http://independent.md/putin-a-invins-sua-si-germania-au-abandonat-din-nou-ucraina/#.WNkHFaKQm1s
http://independent.md/putin-a-invins-sua-si-germania-au-abandonat-din-nou-ucraina/#.WNkHFaKQm1s
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A Nyugat gazdasági stabilizálási igyekezete megbicsaklódhat. A moldáv lejt és 
a költségvetést sikerült stabilizálni ugyan, de nincs kizárva, hogy a helyzet változni 
fog. Az energiaárak gyorsabban növekednek Moldova számára, mint az exportja 
(az előbbiek évi átlag 5-10 százalékkal nőttek, szemben a tavalyi 3-5 százalékos 
exportnövekedéssel). Az ország az említett okok miatt pedig várhatóan nem tud 
jelentősen többet exportálni a térségébe. Mindez egy újabb infláció veszélyével 
fenyeget idén. A tavalyi 2,5 százalékos gazdasági növekedést akkor lehet idén is 
folytatni, ha a növekvő globális élelmiszerárakból és a kisebb orosz gazdasági új-
jáéledésből profitálni tud Moldova. A kormányzati külkapcsolatok viszont nem egy 
tervszerű, koordinált külgazdasági offenzívának a jeleit mutatják, sőt a kormány 
és az elnöki hivatal is eltérő agendát követ. A 2014-es banksikkasztási ügy hosz-
szú évekre megterheli a gazdaságot, s csak egy markáns, több mint 3 százalékos 
gazdasági növekedéssel lehetne kilábalni a rossz örökségből – és a jövővel kap-
csolatban bizalmat adni az állampolgároknak.

Újból aggodalomra ad tehát okot az ország helyzete, de a problémák már fo-
kozottabban külföldi gyökerűek, s ezek megmaradnak még akkor is, ha a kormány 
esetleg példaszerűen vezényli le a tervezett reformokat. Ezen összefüggések alap-
ján Moldova egyben növekvő fontosságú tényező lesz a térség geopolitikájában is.

HogyAn tovább?

A volt szovjet térség több államához hasonlóan, a moldovai politikum és civil 
társadalom gyenge ahhoz, hogy változtasson a jelenlegi koncentrált hatal-
mi helyzeten. Aggasztó a kivándorlás nagy mértéke, amely szintén a nyugati 

irányultságú demokratikus pártokat és a civil társadalmat gyengíti. Ugyanakkor a 
mostani kormányzat stabilizálta a gazdaságot, az idén már szerény életszínvonal-
növekedés várható, ami kiegyensúlyozhatja a belpolitikát. A 2018-as elnökválasztásig 
nem várható olyan belföldi társadalmi nyomás, amely változtatna a jelenlegi hely-
zeten.

Moldova határos a háborús Ukrajnával és a súlyos gazdasági válságban lévő 
Dnyeszter-mellékkel, ami szintén elriasztja a külföldi befektetőket. A térség instabi-
litása a szervezett bűnözést is elősegíti. Az ország megmarad alacsony biztonsági 
kockázatnak a térségünkben, amit egy regionális együttműködéssel, a nyugati szö-
vetségi rendszerek közreműködésével lehetne kezelni. Ezt segíthetné elő egy 
román–magyar, román–V4 kormányzati együttműködés is.

A román- és Nyugat-barát politikai tábor korrupciós ügyei miatt visszaesett a 
nyugati integráció támogatottsága ugyan, de középtávon várhatóan az uniós gazda-
sági kapcsolatok és a társult tagságból fakadó előnyök elősegítik a nyugatos tábor 
erősödését. A moldáv belpolitika fő kérdése, hogy a politikai-ideológiai küzdelem 
milyen irányba dől el a 2018-as választásokig. Az EU-tól való teljes elfordulás nem 
várható, mert Dodon államfő januári moszkvai útja során is kiderült, hogy az ország 

http://country.eiu.com.ezproxy.members.marshallcenter.org/Moldova
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elég csekély gazdasági támogatást kaphat onnan. Ha viszont az Oroszország elleni 
EU-s szankciók életben maradnak 2018 után is, akkor Moszkva számításba vehet 
egy keményebb moldovai fellépést, mert csökken a Kreml-nek az EU-val szembeni 
megfelelési kényszere.

2016-ban a moldáv kivitel 60 százaléka az EU-ba irányult, az oroszországi 
exportjuk 8 százalékkal csökkent. Az IMF stabilizálta a pénzügyeket. E tényezők 
várhatóan megakadályozzák az államfő oroszbarát fordulatának megvalósulását. 
Így 2018 utánra is egy több vektorú külpolitika valószínűsíthető. Annak a mene-
dzselése viszont nehéz lesz a moldovai elit számára, mert két nagy kihívással is 
szembe kell néznie: a regionális hatalmi törekvésekkel, valamint a belföldi mentali-
tás éles különbségeivel.




