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Összefoglalás: A 2017-es évet Moldovában a belpolitikai feszültség jellemezte, 
miközben a gazdaság lassacskán konszolidálódott. A fő konfliktusforrás az állam-
fő és a kormány (illetve az oroszbarát és a Nyugat-párti erők) ellentéte, amit tetéz 
a lakosságnak a pártokból és az igazságszolgáltatásból való kiábrándultsága is. 
Chişinău továbbra is többvektorú külpolitikát folytat majd, de a gazdaság – amely 
az IMF-fel történt megegyezésnek köszönhetően a novemberi választások után is 
stabil marad – lassan, de biztosan a Nyugat felé tereli az államot. A belpolitikai 
stabilitás erősítésében fontos feladata van az Európai Unión belüli „Moldova bará-
tai” csoportnak, amelynek hazánk is tagja. A magyar–moldáv politikai és gazdasági 
kapcsolatok kiválóak, és a V4 számos találkozóján Moldova képviselői is a meghí-
vottak között vannak.

Abstract: The last year in Moldova was characterized by domestic political tensions 
while important steps were made to consolidate the economy. The main source 
of the conflicts is the antagonism between the president and the government (or 
the Russia- and Western-oriented parties); what is enhanced by the distrust of the 
population towards the parties and the judiciary. Moldova’s foreign policy will remain 
multi-vectored, but the economy – preserving its stability owing to the agreement 
signed with the IMF in November 2016 – is slowly but surely moving the state to the 
West. Strengthening the domestic stability of Moldova is an important task for the 
EU’s “Friends of Moldova Group” as well (it includes Hungary as a member). The 
Hungarian–Moldovan political and economic relations are excellent and Moldova’s 
representatives are several times among the invited guests of the V4’s forums.

BELPOLITIKAI HÁTTÉR

A 2017-es év egy igen összetett és jelentős mértékben külföldről gerjesztett 
belpolitikai feszültség jegyében telt Moldovában, miközben a gazdaság apró 
lépésekkel konszolidálódott a 2015-ös bankválság után. A felszínen a fő 

konfliktus az Igor Dodon államfő vezette baloldali, oroszbarát ellenzék, valamint a 
Pavel Filip miniszterelnök által vezetett, EU-párti jobboldali kormány-, illetve a par-
lamenten kívüli Nyugat-barát erők között feszül. Kevésbé látható módon, de egy 
mélyebb probléma is tapasztalható: a lakosság egyre inkább kiábrándul mind a par-
lamenti pártokból, mind az igazságszolgáltatásból. Pedig egy állam működésének 
nehezen mérhető, de alapvető feltétele a társadalomnak az intézményekbe vetett 
bizalma. Moldovában éppen ez a lakossági bizalom segítette elő a bankrendszer 
konszolidálását, mert az emberek a banksikkasztási botrányok után sem követelték 
tömegesen a megtakarításaikat a pénzintézetektől.

Aggasztó viszont, hogy az utóbbi években fokozatosan nőtt a politikailag pasz-
szívak aránya: a felmérések szerint jelenleg a szavazásra jogosultak mintegy fele 
nem menne el szavazni, illetve nincs pártpreferenciája. Többek között az elmúlt 
évek románbarát, az uniós integrációt előtérbe helyező kormányainak a korrupciós 

http://kki.hu/hu/szakmai-anyagok/kki-elemzesek/a-moldovai-koztarsasag-2017-tavaszan/58
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botrányai is közrejátszottak abban, hogy 20 százalékra csökkent a román–moldáv 
egyesülés híveinek az aránya, míg 33 százalék az Oroszországgal való integrációt 
támogatja.

Moldova immár a kelet-európai geopolitikai küzdelem csataterévé vált, és a 
hibrid hadviselés jelei is felismerhetőek a média gyakran uszító hangnemében, a 
számos utcai tiltakozó megmozdulásban, valamint az orosz és román vonatkozású 
diplomáciai feszültségekben. A 2018. novemberi törvényhozási választás kampá-
nya pedig várhatóan tovább fogja élezni a helyzetet.

A 2017. év végi közvélemény-kutatás szerint az ellenzéki erők közül a Moldovai 
Köztársaság Szocialistáinak Pártjának (Partidul Socialiştilor din Republica Mol-
dova, PSRM) mintegy 25-30, az uniós integrációt támogató, románbarát Akció 
és Szolidaritás Pártnak (Partidul Acţiune şi Solidaritate, PAS) 10-13 százalékos a 
támogatottsága. A kormánykoalíció nacionalista, Nyugat-barát tagját, a Moldova 
Demokrata Pártját (Partidul Democrat din Moldova, PDM), valamint a zavaros hát-
terű, parlamenten kívüli szervezetet, a populista Méltóság és Igazság Platformot 
(Platforma Demnitate şi Adevăr, PDA) a szavazók nagyjából 6 százaléka támogatja. 
A jelenlegi erőviszonyok szerint a legnagyobb esélye annak van, hogy a szocialis-
ták alakítanak majd kormányt az év végi választások után, de nem valószínű, hogy 
többséget szereznek a törvényhozásban (a biztos választók körében 40-44 száza-
lék körül mozog a támogatottságuk), így csak a PDM-mel koalícióban kerülhetnének 
hatalomra (és nem a románbarát pártokkal). A politikai spektrum közepén elhelyez-
kedő PDM-nek jó kapcsolatai vannak Washingtonnal, és elkötelezetten támogatja 
az EU-integrációt.

A 2017 nyarán megszavazott vegyes választási rendszer mind országos listás, 
mind kerületi szavazatokat figyelembe vesz. Az Európa Tanács (ET) tanácsadó 
szerve, a Velencei Bizottság kifogásolta a választási rendszer átalakítását, mert 
meglátásuk szerint az a politikai klientúra rendszerét erősíti. Valószínűsíthető, hogy 
a novemberi választások során a médiatulajdonosok, a vidéki üzletember-politiku-
si hálózatok – a sajtó szóhasználatában: az oligarchák – érdeke érvényesül majd 
fokozottabban. Ez stabilabbá teszi ugyan a belpolitikát, de nem feltétlenül kedvez 
a reformoknak. A belpolitikai küzdelemben az állam legfontosabb vállalkozója, 
Vladimir Plahotniuc által vezetett PDM van előnyben, a többi párt számára pedig 
felértékelődött a külföldi segítség. Az üzletember tulajdonában van a moldáv média 
hozzávetőleg egyharmada, a tévénézők 40 százaléka rendszeresen nézi az orosz 
adókat, a többiek pedig az állami és a román média hívei. A médiapreferenciák kö-
zelítenek a felmérések eredményeként kirajzolódott pártpreferenciákhoz. A politikai 
erőviszonyokat elsősorban az elektronikus média befolyásolja; az országnak a 
külföld felé való kitettségét jelzi, hogy a legharcosabb politikai üzenetek az oroszor-
szági és a romániai adókon tapasztalhatók.

Mindezen folyamatokból arra következtethetünk, hogy a belpolitikai feszültséget 
növelő tényezőket (külföldi befolyás a médiában, pártfinanszírozásban) várhatóan 
részben kiegyensúlyozza majd az, hogy a leendő parlament kevésbé lesz fragmentált, 
mert a kisebb pártok kiesnek, s így egyszerűsödik a belpolitikai képlet. A bizony-
talan kormányzás viszont megmarad 2018 után is, mert egyik politikai tábor sem 

https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/sondaj-cetac-enii-republicii-moldova-mai-apropiac-i-de-rusia-decat-de-romania.html
http://unimedia.info/stiri/sondaj-Pentru-ce-partide-ar-vota-moldovenii-daca-duminica-ar-avea-loc-alegeri-parlamentare-144613.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
http://kki.hu/assets/upload/09_KKI-elemzes_MDA_Barabas_20170427.pdf
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olyan erős, hogy a másikon felül tudna kerekedni. Moldova problémáinak a lényege 
a választások után inkább az lesz, hogy egy gyenge államnak kell megküzdenie a 
jelentős geopolitikai kihívásokkal. A leírt médiaviszonyokból is kiderül, hogy a tér-
ségbeli hatalmi versengés során Moldovát gyakran használják eszközként a felek. 
A geopolitikából adódó feszültséget tetézi, hogy az állam szociális nehézségekkel 
(kivándorlás, elöregedés) is küszködik.

A POLITIKÁT ALAKÍTÓ GAZDASÁG

A PDM vezető politikusáé, „Vlad” Plahotniucé az ország legfontosabb vállalko-
zói hálózata, és az elektronikus médiát is ő dominálja. Ezért amennyiben az 
oroszbarát Dodon és pártja, a PSRM kerül hatalomra, várhatóan a PDM-et 

választja koalíciós partnernek, így nem valószínű, hogy – a retorikán kívül – lénye-
gileg felerősödne az orosz befolyás, inkább csak a nyugati integrálódás folyamata 
lassulna le.

Az éles oroszbarát fordulat elmaradásának oka meglátásom szerint az, hogy 
kormányzati pozícióban szükségszerűen mérsékeltebbek lesznek a szocialisták, és 
nem nélkülözhetik az EU-s támogatást. Ez utóbbit ugyanis nem csupán a társult 
tagságból származó, illetve az EU keleti partnerségi projektje révén kapott (hozzá-
vetőlegesen évi 150-200 millió eurós) juttatást jelenti, hanem az uniós felvevőpiacot 
is, hiszen az ország kivitelének tavaly már több mint 60 százaléka a Nyugat felé 
valósult meg.

Bár Igor Dodon államfő még 2016 végén, a moszkvai látogatása során felvetette 
a moldáv–orosz gazdasági kapcsolatok javítását, az nem történt meg: a gáz ára 
nem csökkent, az Oroszországba irányuló moldáv export pedig csökken, és tavaly 
az összkivitelben 10 százalék alá zsugorodott. Tavaly kismértékben növekedett 
ugyan az orosz gazdaság, de nem várható a két ország gazdasági kapcsolatainak 
a felfutása.

2016-ban Moldova elnyerte az uniós társult tagságot, és az azzal járó sza-
badkereskedelmi jogokat. 2016 júniusában a mély és átfogó szabadkereskedelmi 
övezetet (Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA) kiterjesztették a 
Dnyeszter-melléki szakadár területre is. Ez jelentősen javította Moldova és – ki-
sebb mértékben – Transznisztria gazdasági kapcsolatait az EU-val, s ellensúlyozta 
a szankciók miatt csökkenő orosz vásárlóerőt. A nyugati büntetőintézkedések káro-
san érintették/érintik Moldovát, mert Oroszország kevesebbet vásárol, és az orosz 
piac beszűkülése miatti kárpótlásra a szabadkereskedelem lehetőségén kívül nincs 
más konkrét nyugati elképzelés. Chişinău Nyugat felé fordulása összességében 
mégis sikeres volt eddig. Idén viszont már a reformok hiánya és a belpolitikai fe-
szültségek is akadályozzák a társult tagságból és a DCFTA-ból adódó lehetőségek 
további kiaknázását.

A moldáv politikának az államfő oroszbarát és a kormány Nyugat-párti irányult-
sága okán tapasztalható bénultsága még szembetűnőbb. Az államfő és a kormány 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/4011/EU-Moldova relations, Factsheet
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közötti együttműködés blokkolása, valamint az új moldovai választási rendszer 
pedig még jobban elmélyítik az EU vezetőinek a geopolitikai feszültségek miatt 
Chişinău iránt érzett bizalmatlanságát. Ezen okokat is figyelembe vehette az Eu-
rópai Bizottság (EB), amikor 2017 végén visszatartotta a Moldovának szánt, éppen 
esedékes támogatás folyósítását. Chişinăunak ugyanis a pénzügyi és adminisztra-
tív reformok végrehajtásához joga van évente közel 100 millió eurónyi uniós segély 
lehívására. Az uniós csapok elzárásának a hivatalos indoka a moldáv igazságügyi 
reform elmaradása volt. Az EB tehát a reformokhoz és a korrupció elleni küzdelem 
folytatásához köti a támogatás folyósítását.

A DCFTA mellett azonban növekszik a fontossága az EU európai szomszédság-
politikája részeként megvalósuló keleti partnerségi programnak is. Ez utóbbinak a 
célországai közé tartozik 2009 óta Moldova is. A főleg politikai reformokról szóló 
együttműködés részeként 2017-ben egy évi 79 millió eurós segélykeretet ajánlott 
fel az EB Moldovának, amelynek felhasználási területei közül prioritásként nevezte 
meg az adminisztráció és a rendőrség reformját, a vidékfejlesztést és a határőrizet 
modernizálását. Magyarország szakértői fórumokon kezdeményezte, hogy a pro-
jekt a gazdasági együttműködés felé is nyisson. Hazánk számára a délszláv válság 
egyik tanulsága, hogy az európai politikai projektek nem működnek, ha nem társul-
nak gazdasági kapcsolatokkal is, továbbá hogy a térségbeli országoknak össze kell 
fogniuk a gazdasági érvényesülés érdekében, különben a nagy világcégek nélkülünk 
nyernek piacot (mint ahogy tették azt a Balkánon).

A KÜLFÖLDI HÁTTÉR

Moldovát szerencsétlen módon sújtotta mind az orosz vásárlóerőnek a 
Moszkva elleni szankciók miatti megcsappanása, mind a török gazdasá-
gi válság, valamint a donbaszi konfliktus és a Nyugatnak a térség iránti 

viszonylagos passzivitása, érdektelensége. A moldávok életképességét és találé-
konyságát dicséri, hogy az elmúlt három évben 30 százalékkal növelték a kivitelüket 
Ukrajnába és Belaruszba. A továbblépés viszont az EU-integráció szorosabbra fű-
zése lenne.

2017 elején Pavel Filip kormányfő belpolitikai pozíciója kismértékben megren-
dült, amikor az államfőnek sikerült megfigyelői státuszt elnyernie az orosz vezetésű 
Eurázsiai Gazdasági Unióban. Dodon Oroszország-politikáját a felmérések szerint 
a moldávok fele támogatja. A kormányfőnek a kihívásra adott válasza a nyugati in-
tegráció felgyorsítása volt – e szándékát több nemzetközi fórumon is hangoztatta. 
A 2018 februárjában, immár 54. alkalommal megrendezett Müncheni Biztonságpo-
litikai Konferencián a felszólalásában arra világított rá, hogy Moldova térségének a 
helyzete egyre kiszámíthatatlanabb, s ennek három oka van:

• csökken az ott élőknek az intézményekben való bizalma, nagy a politikai zűr-
zavar és korrupció, hiányoznak a strukturális reformok, és mindez elriasztja 
a befektetőket;

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/moldova/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/moldova/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/4011/EU-Moldova relations, Factsheet
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/moldova_en
http://kki.hu/hu/szakmai-anyagok/kki-elemzesek/moldova-ukrajna-es-belarusz-kozos-utakon/441
https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/moldova-granted-observer-status-in-eurasian-union/
http://gov.md/ro/content/premierul-pavel-filip-la-conferinta-de-securitate-de-la-munchen-este-interesul-comun-de
http://gov.md/ro/content/premierul-pavel-filip-la-conferinta-de-securitate-de-la-munchen-este-interesul-comun-de


E-2018/10

7

KKI
E L E M Z É S E K

 Moldova a 2018-as választási évben 

• Kelet-Európa a Nyugat és Kelet közötti geopolitikai konfrontáció terepe;
• az ott lévő államoknak feszültségekkel terhes a viszonyuk Oroszországgal.

Pavel Filip szerint a megoldás érdekében egységes fejlődési irányt kellene kap-
nia a térségnek. Véleményem szerint ezzel a nyugati integrációt sürgette, illetve az 
Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok döntéshozóinak a határozottabb ke-
let-európai politikája mellett érvelt.

A moldáv kormányfő által említett regionális problémák jelentkeznek a saját 
hazájában is. A geopolitikai küzdelem áll a hátterében pl. a honvédelmi miniszter 
tavalyi kinevezése körüli huzavonának, ami miatt az államfő működését a parla-
ment ideiglenesen fel is függesztette. Idén januárban ez utóbbi ismét megtörtént; 
az indok az volt, hogy Dodon – az alkotmányt megsértve – többszörös felkérésre 
sem írta alá azt a propagandaellenes törvényt, amely szűkíti az orosz média jelen-
létét Moldovában. E politikai küzdelmek azt vetítik előre, hogy Dodon szocialistáinak 
a győzelme esetén az államfői hatalom bővítése lesz a fő vitatéma az elnöki hivatal 
és a törvényhozás között.

A DNYESZTER-MELLÉK SÚLYOSBODÓ HELYZETE

Moszkvának a tiraszpoli politikára való – eddig is döntő súlyú – befolyá-
sa tovább növekedett, az orosz segélyek egyre fontosabbak a szakadár 
kormány számára. A terület gazdasági teljesítménye csökkent az elmúlt 

években, meglódult az infláció, felgyorsult a kivándorlás. A Krím 2014-es annektálá-
sa után a tiraszpoli vezetőség kérelmezte ugyan az Oroszországi Föderációhoz való 
csatlakozást, de Moszkvának más tervei vannak a területtel. A Dnyszter-mellékkel 
kapcsolatos, továbbra is megoldatlan problémák erősítik Moszkva térségbeli befo-
lyását – már csak azért is, mert a befagyott konfliktus nehezíti a nyugati integrációt, 
és elriasztja a befektetőket Moldovából is. Bár a nagyhatalmi közvetítői tárgyalások 
javítottak Tiraszpol és Chişinău viszonyán, a status quóban nem várható lényegi 
változás, mert Moszkva hosszú távon igyekszik megtartani a térségbeli befolyását. 
Fennáll viszont annak a veszélye, hogy a rosszabbodó életkörülmények és a növek-
vő kivándorlás miatt válságossá válik a belpolitika.

A GAZDASÁG HELYZETE

Ahogy arról korábban szó volt, Moszkva az elmúlt években nem tudta javítani 
a gazdasági kapcsolatait Chişinăuval, s a moldáv külkereskedelemből való 
részesedése 15-ről 10 százalék alá csökkent 2015 óta. Ugyanakkor a moldáv 

gazdaságot jelentős mértékben stabilizálta a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) 2016. 
novemberben létrejött hitelkeret-szerződés, valamint a 2016-ban az EU-val kialakult 
társult partnerség, mert az állam újból hitelképes lett. A gazdaság magához tért: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/4011/EU-Moldova relations, Factsheet
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/4011/EU-Moldova relations, Factsheet
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/moldova/
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2016-ban 4,1, 2017-ben 4 százalékos gazdasági növekedés volt tapasztalható. 
A 2018-as év nagy tétje a választások utáni új kormány geopolitikai iránya, továbbá 
hogy folytatódjon a gazdasági növekedés. Ha követni tudják a jelenlegi trendeket, 
vagyis mindent elkövetnek a pénzügyi viszonyok normalizálása, a kiegyensúlyozott 
költségvetés, a munkaerőpiac konszolidálása és az ország külföldi megítélésének 
a javítása érdekében, akkor az elemzők szerint 2018 és 2022 között tartós növeke-
dési pályán maradhat a moldáv gazdaság. A kereskedelmi deficit csökkenése miatt 
idén már alacsonyabb lett az infláció. A gazdasági növekedés és a bankszektor 
erősödése jótékonyan hat a költségvetési deficit csökkentésére, és enyhülni fog az 
adósságteher is. Mutatkoznak tehát kedvező jelek a gazdaságban, a helyzetet még-
is bizonytalanná teszik a belpolitikai problémák és a külföldi partnerek ingadozásai. 
A fő gazdasági kockázati tényező rövid távon az energiahordozók világpiaci árának 
az alakulása lesz.

1. táblázat
A fő gazdasági mutatók

2016 2017 2018
(várható)

2019
(várható)

Valós GDP-növekedés 4,1% 4,0% 5,4% 5,4%

Infláció 6,6% 5,5% 5,5%

Államháztartási hiány -1,9% -2,7% -2,2%

Folyó fizetési mérleg -7,8% -5,6% -5,2%

Munka-nélküliség 5,0% 4,2% 4,1% 4,1%

1 dollár értéke (váltási arány) 18,50 lej 16,49 lej 15,52 lej
Megjegyzés: Az államháztartási hiány és a folyó fizetési mérleg esetén a GDP arányában számított 
érték szerepel. A valós munkanélküliség nagyobb a jelzett 4 százaléknál, mert a lakosság zömét 
kitevő falusiak nagy része a nyilvántartásban alig vagy egyáltalán nem adózó kisvállalkozóként 
szerepel. A nyugati valutákhoz gyakran csak a drágább feketepiacon lehet hozzáférni.

MAGYAR–MOLDÁV KAPCSOLATOK

A hazánk és Moldova közötti politikai kapcsolatok kitűnően alakulnak az utób-
bi években. Tavaly májusban a moldáv államfő, előtte pedig amelyet Andrei 
Galbur külügyminiszter látogatott Budapestre. 2016-ban Kövér László házel-

nök járt Chişinăuban, és a szakértői szintű találkozók évi rendszerességgel zajlanak. 
A visegrádi négyek fórumain több alkalommal volt jelen Moldova képviselője is, pél-
dául – magyar kezdeményezésre – 2017 augusztusában, a V4 külügyminisztereinek 
varsói találkozóján. A magyar–moldáv viszonyt mintegy 60 kétoldalú szerződés 
szabályozza, a közlekedés, a befektetések, a kereskedelem, a mezőgazdaság és a 
migráció területén. Hazánk fontos kaput jelent Moldova számára a világ felé.

https://tradingeconomics.com/moldova/forecast
https://tradingeconomics.com/moldova/forecast
http://www.dw.com/ro/%C3%AEn-2017-economia-moldovei-a-stagnat/a-41906742
http://www.mfa.gov.md/cooperare-bilaterala/hu/
http://www.mfa.gov.md/cooperare-bilaterala/hu/
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Tavaly az egy évvel korábbihoz képest 25 százalékkal, 90 millió euróra növeke-
dett a kétoldalú kereskedelem a két ország között, így hazánk Moldova kilencedik 
legjelentősebb külgazdasági partnere. Hazánk Moldovába irányuló exportjának ér-
téke 70 millió euró körül volt tavaly. Ez azt jelenti, hogy erős aktívumunk van, ami 
annak is köszönhető, hogy a magyar bőr-, gyógyszer- és gépipari termékeknek, 
agrártechnológiáknak jó hírnevük van. Moldovából bor, műanyag- és édesipari 
termékek érkeznek. Utoljára 2016-ban ülésezett a kormányközi gazdasági együtt-
működési tanács, amely több (fogyasztóvédelmi, technikai segítségi) megállapodás 
létrehozásában bábáskodott.

ÉRTÉKELÉS

A 2018. novemberi parlamenti választások után Moldovának döntenie kell Nyugat 
és Kelet között, mert az EU a társult tagsághoz kötődő elvárások teljes mértékű 
teljesítését kéri, Moszkva pedig az EU- és a NATO-integráció leállítását látná 

megfelelőnek. Ez utóbbit jelzi az is, hogy a chişinăui orosz nagykövet azt javasolta 
a moldávoknak, hogy rendezzenek népszavazást a követendő geopolitikai irányról. 
A belpolitika működőképességét még egy esetleg létrejövő szocialista–demokrata 
kormány is biztosítani tudná, mert az ország fő gazdasági érdekcsoportja Nyugat-
párti, de a külpolitikai orientáció biztosításához szükség lesz többek között az EU-n 
belül létrejött csoport, az úgynevezett „Moldova barátai” (Románia, Lengyelország, 
Magyarország, Csehország, Szlovákia, Bulgária és a balti országok) támogatására.

Mindez igen bonyolult feladat, mert például a moldáv alkotmányból nem derül ki 
egyértelműen, hogy Igor Dodon államfőnek joga volt-e tavaly megfigyelői státuszt 
kérni az orosz vezetésű Eurázsiai Gazdasági Unióban. Az EB és a Moldova barátai 
csoport nem véletlenül javasol tehát igazságügyi és alkotmányos reformot, hiszen 
az tisztázná (szűkítené) az államfői hivatal hatáskörét is. Ez utóbbi lesz a letétemé-
nyese az ország további sorsának, s Magyarország ebben a folyamatban tudna 
rövid távon a leginkább segítségére lenni Moldovának. Egy ilyen jellegű együttmű-
ködés erősíthetné a gazdasági kapcsolatainkat is.

Meglátásom szerint a belpolitikai erőviszonyok kiegyensúlyozottsága miatt Mol-
dovának hosszú távon is megmarad a többvektorú külpolitikája, de a háttérben a 
gazdaság lassan a Nyugat felé tereli az államot. A gazdaság valószínűleg továbbra is 
stabil lesz, mert az uniós támogatásoknak a novemberi parlamenti választások utáni 
esetleges kieséseit pótolja, hogy az IMF-fel 2016 novemberében aláírt megállapodás 
értelmében Moldova megőrzi a hitelképességét a nyugati pénzügyi intézményeknél. 
Az IMF a megállapodás részeként egy 3 évre szóló, 180 milliós dolláros hitelkeretet 
nyújtott Chişinăunak, amit az még korántsem teljes mértékben használt ki. Az IMF 
főleg infrastrukturális projekteket támogatna, így az Magyarország számára is be-
kapcsolódási lehetőséget jelenthet. Az oroszbarát belpolitikai tábornak tehát az az 
igyekezete, hogy az országot – többek között a brüsszeli finanszírozás megnehezíté-
sével – eltávolítsa a Nyugattól, nem lesz sikeres. A belpolitikai stabilitás erősítésében 
fontos feladata van a Nyugatnak – és a „Moldova barátai” európai uniós csoportnak.

http://www.mfa.gov.md/cooperare-bilaterala/hu/
http://www.mfa.gov.md/cooperare-bilaterala/hu/
http://www.mec.gov.md/sites/default/files/iii_ungaria_protocol_semnat.pdf
http://www.mec.gov.md/sites/default/files/iii_ungaria_protocol_semnat.pdf
http://www.mfa.gov.md/press-releases-en/510867/

