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Az alábbi elemzés a romániai főbb politikai feszültségforrások jellegének és viszo-
nyának vizsgálatával igyekszik értékelni a közeljövőre kiható folyamatokat. A román 
belpolitikát alakító főbb hatalmi törésvonalak:

1. a Klaus Johannis jobboldali-liberális jelölésű államfő és Victor Ponta szociál-
demokrata kormányfő közötti hatalmi küzdelem;
2. a kormánykoalíciós szövetség, valamint a Nemzeti Liberális Párt által domi-
nált törvényhozási ellenzék ellentétei;
3. a kormányzó koalíción belüli feszültségek: a 2014. novemberi elnökválasztási 
kudarc miatti hatalmi átrendeződés a vezető kormánypárton (PSD) belül, vala-
mint koalíciós súrlódások;
4. a jobboldali ellenzék megosztottsága, a Nemzeti Liberális Párton belüli hatal-
mi harc;
5. a korrupcióellenes ügynökség, a titkosszolgálatok és a törvényhozás ellent-
mondásos viszonya;
6. a magyar pártok útkeresése.

1. Az állAmfő és A kormányfő hAtAlmi küzdelme

A román belpolitika fő mozgatóereje az elkövetkező évben a Nemzeti Liberális 
Párt (Partidul Naţional Liberal, PNL) által támogatott jobboldali államfő, Klaus 
Johannis és a Szociáldemokrata Párt (Partidul Social Demokrat, PSD), a Kon-

zervatív Párt (Partidul Conservator, PC), a nacionalista Nemzeti Szövetség Románia 
Fejlődéséért (Uniunea Naţională pentru Progresul României, UNPR) és a Liberális 
Reform Párt (Partidul Liberal Reformator, PRL) képviselői alkotta baloldali kormány 
közötti politikai súrlódás lesz. Ez azonban nem befolyásolja majd az ország külpoliti-
kájának a prioritásait: az uniós és az atlantista kapcsolatok elmélyítését, a moldovai 
politikai térnyerést, a globális gazdasági nyitást és az energiabiztonság erősítését. 
Johannis szavazói a politikusi kaszt korruptsága ellen is lázadtak, az új államfő 
viszont nem akarja folytatni elődje kormányellenes, konfrontatív politikáját, és re-
formcéljai elérése érdekében inkább együttműködésre törekszik a kormányfővel. 
A Johannisnál jobb taktikai manőverezési képességekkel megáldott Victor Ponta 
(PSD) ügyesen terelte az államfőt a külpolitika felé, feladatok elé állítva az elnöki 
hivatalt a Moldovával és Ukrajnával kapcsolatos ügyekben, s így gyorsan nagyobb 
teret kapott a belpolitikában. Johannisnak pedig lassan le kell mondania az elnök-
választási kampányban hangoztatott, Románia újjáteremtése iránti elképzeléséről, 
hiszen már a törvényhozás sem támogatja teljes mértékben a korrupcióellenes és 
az államreformra vonatkozó elveit.

http://www.revista22.ro/invierea-lui-ponta-54793.html
http://www.revista22.ro/invierea-lui-ponta-54793.html
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2. A kormány és Az ellenzék küzdelme

A Victor Ponta vezette kormányzó koalíció az elmúlt hónapokban sikere-
sen szorította vissza a már kormányváltásra készülő jobboldali ellenzékét. 
Új, vonzó kormányprogrammal állt elő, amely demagóg módon átvette a 

jobboldali-liberális ellenzék főbb ötleteit: adócsökkentés (új adótörvénnyel), kkv-k 
támogatása, szociális háló erősítése. Az ellenzéki vezető erő, a PNL csupán az új 
kormányprogram kritikájára szorítkozott, nem tett ellenjavaslatot, nem tudott egy-
séges fellépéssel alternatívát felmutatni, így az elmúlt hónapban defenzívára szorult 
a törvényhozásban és a nyilvánosság előtt is. Ponta a bérek és a nyugdíjak növe-
lésére is ígéretet tett, várható tehát, hogy az ellenzék veszít a támogatottságából. 
A kormány eredményeket tud felmutatni a korrupció elleni küzdelemben, és a sza-
vazók számára halványodik a PNL tisztakezűségének az imázsa is. A felmérések 
szerint a jelenlegi erőviszonyok a következőképpen alakulnak: PNL 40 százalék, PSD 
37 százalék, RMDSZ (Romániai Magyar Demokrata Szövetség) 5 százalék, PLR 5 
százalék. A többi párt nem lépné át az 5 százalékos parlamenti bejutási küszöböt.

3. A kormánykoAlíción belüli feszültségek

Miután Victor Ponta kormányfő megbukott a 2014. novemberi elnökválasztá-
son, pár hónapig bizonytalanság, irányvesztettség uralkodott a kormányzat 
csúcsán. Kétségessé vált ugyanis a törvényhozási többség megőrzése, és 

az ellenzék előrehozott választást követelt. A kihívások elől Ponta egy egzotikus 
dubai üdülésbe menekült – korrupciós vádak miatt ügyészségi vizsgálat alatt álló 
barátjával, Dan Șova szenátorral együtt. Johannis elnöknek a nyilvánosság előtti, 
biztonságot sugalló, kedvező megjelenése tovább fokozta Ponta és pártja népsze-
rűségvesztését.

Február táján, az Európai Bizottság ellenőrző mechanizmusának a félévi 
országjelentését követő reakciókból viszont tisztán látszódott, hogy a Romániában 
hagyományosan döntő befolyással bíró titkosszolgálatok Ponta „megtartása” mel-
lett döntöttek, benne látják a belpolitikai egyensúly és a stabilitás fő garanciáját. Az 
említett európai bizottsági jelentés a korrupció elleni küzdelem folytatására, vállal-
kozóbarát adóreformra buzdít, de nem említ lényegi kritikát a kormány politikájával 
szemben (például már nincs utalás benne a választási reform szükségességére), 
a titkosszolgálatok pedig ellenőrizhető, tehát lassabb reformokat és változásokat 
szeretnének. Az EB a Romániára nézve az eddigieknél kedvezőbb jelentése nem 
csupán a 3,2 százalékos gazdasági növekedést és a pénzügyi fegyelmet honorálta, 
de szerepet játszhatott benne az is, hogy a német–francia páros Pontát a jobboldali 

http://www.dcnews.ro/sondaj-avangarde-cine-ar-ca-tiga-alegerile-parlamentare-chirieac-nu-tiu-daca-e-bine-sau-rau_468986.html
http://www.dcnews.ro/sondaj-avangarde-cine-ar-ca-tiga-alegerile-parlamentare-chirieac-nu-tiu-daca-e-bine-sau-rau_468986.html
http://country.eiu.com.ezproxy.members.marshallcenter.org/FileHandler.ashx?issue_id=302925214&mode=pdf
http://country.eiu.com.ezproxy.members.marshallcenter.org/FileHandler.ashx?issue_id=302925214&mode=pdf
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ellenzéknél kevésbé tartja USA-párti héjának. A belpolitikai folyamatokat lényegi-
leg alakító, korrupció elleni küzdelemhez a titkosszolgálati közösség szolgáltatja az 
adatokat az ügyészségeknek, a saját érdekeinek megfelelően adagolva az informá-
ciókat.

Ponta érzékelte a kemény hatalmi struktúrák irányválasztását, és kitűnő politi-
kai taktikusként március folyamán hamar rendet teremtett a kormánykoalícióban. 
Kizárta a pártjából a belső ellenzékét (Vanghelie–Geoană-csoport), megerősítette a 
szövetségét a koalíciós partnereivel (Călin Popescu Tăriceanu, PRL-, illetve Gabriel 
Oprea, UNPR-pártvezetővel), és kormányátalakítást hajtott végre.

Az ügyészségi zaklatások, valamint a kormányzati források nehéz elérhetősége 
miatt a PSD vidéki vezetői ez év elején nyílt kritikával illették a kormányt és a párt 
vezetőségét, leváltásukat követelve. A 41 megyei PSD-vezető és a megyei közgyűlé-
sek szocialista vezetőinek többsége korrupciós vádak miatt ügyészségi kivizsgálás 
alatt áll, vagy már le is van tartóztatva. A helyzetük abszurd, mert ugyanakkor a 
bukaresti pártvezetőség rendszeres – nem hivatalos – pénzbeli küldeményt vár el 
tőlük (pl. kampánycélokra), amit a vidéki vezetők csak irányított közbeszerzésekkel, 
csúszópénzrendszer működtetésével tudnak biztosítani. A választási reform (a két-
fordulós helyhatósági választás, illetve a – külföldön élő, főleg ellenzéki érzelműek 
számára fontos – levelező voksolás) elhalasztásával a kormány üzent a vidéki párt-
klientúrának: tűrjék el a bírósági vegzálásokat, mert a pozíciójukat Ponta hosszú 
távon igyekszik megvédeni.

4. A jobboldAli ellenzék megosztottságA

A PNL-en belül tisztázatlan a vezetés struktúrája és a követendő politikai irány. 
Vasile Blaga társelnök, a PNL-hez csatlakozott demokrata liberálisok (PDL) 
vezetője eltűnt a nyilvánosság elől, ügyészségi eljárás indult ellene. A másik 

társelnök, Alina Gorghiu gyenge frontember, elitista megnyilvánulásai nem talál-
nak visszhangra. Mindketten külön vidéki klientúrával rendelkeznek, akik gyakran 
nem tudnak megegyezni a pártüzletek és -pozíciók elosztásáról. A PNL leendő 
kormányfőjelöltje, Cătălin Predoiu sem szerepel meggyőzően a közvélemény előtt: 
a volt igazságügyi miniszter a szavazók számára érthetetlen jogi csűrés-csava-
rással próbálja támadni a kormányt. Romániában hiányzik az a középosztály, 
kis- és középvállalkozói réteg, amely alakítani tudná a politikát, a PNL mögötti veze-
tő üzletemberek, oligarchák pedig elbizonytalanodtak. Traian Băsescu volt államfő 
pártocskája, a Népi Mozgalom Párt (Partidul Mișcarea Populară, PMP) vezető arca, 
Elena Udrea volt miniszter asszony korrupció miatt letartóztatásban van, a politikai 
formáció pedig nem tud kitörni törpepárti helyzetéből.

A jobboldali ellenzék feladta azon szándékát, hogy közös programot alkosson, 
és felkészületlenül áll a 2016-os parlamenti választások előtt. Rövid távon helyzetét 
inkább a kormányzat esetleges hibái erősíthetik.
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5. A korrupció elleni küzdelem, biztonsági kérdések

Jelentős politikai mérföldkő lesz az amerikai rakétaelhárító rendszer idén nyári 
romániai telepítése. A NATO-erők európai főparancsnoka, Philip M. Breedlove 
tábornok a 2015. áprilisi eleji bukaresti útján kijelentette, hogy már tervezik 

amerikai nehézfegyverzet rövid időn belüli Romániába telepítését is. Breedlove 
tábornok és Johannis államfő megbeszélése után jelentették be, hogy májusban 
kiberbiztonsági konferenciát tartanak Romániában, jelezve, hogy az USA ezen a te-
rületen is vezető szerepet szán a régióban Bukarestnek.

Az USA biztonságpolitikája számára egyre növekvő fontosságú Romániában 
oly mértékű biztonsági kockázatként értékeli Washington a korrupciót, hogy leküz-
dése érdekében határozott és konkrét üzeneteket küld Bukarestnek a nagykövetük 
révén is. A román kormányzat és a politikai elit a nemzetpolitikai, a gazdasági és a 
regionális hatalmi céljai érvényesítésében főszerepet szán amerikai szövetségesé-
nek, ezért ha kelletlenül is, de igyekszik szabad kezet adni a román korrupcióellenes 
ügyészségnek (Direcţia Naţională Anticorupţie, DNA) és a pénzügyminisztérium 
alárendeltségében a pénzügyi visszaéléseket vizsgáló ANAF-nak. A folyamat ered-
ménye a politikusi társadalom megújulása lesz, ami nem ellenkezik sem Johannis, 
sem Ponta érdekeivel. Ponta ugyan generációváltást szeretne a pártjában és a 
hatalmi elitben – mert jelenleg a kezét megköti a régi pártelit –, de a DNA nyomo-
zása az ő pozícióját is veszélyezteti. Közeli szövetségesének, Darius Bogdan Valcov 
pénzügyminiszternek, az Olt megyei oligarchának a csúszópénzügyek miatti letar-
tóztatása a vidéki és a központi adminisztráció maffiaszerű működésére irányítja 
a reflektorfényt. A DNA működését a parlamenti képviselők már a politikai establish-
ment elleni támadásként élik meg, ezért nem szavazták meg Valcov mentelmi 
jogának felfüggesztését. Szintén a korrupció elleni küzdelem határait sejteti Eduard 
Hellvignek a belföldi titkosszolgálat (SRI) élére történő kinevezése. Hellvig ugyanis 
a politikai pályáját Dan Voiculescunak, a volt szekuritátés tisztnek és korrupcióért 
elítélt médiatulajdonosnak köszönheti.

6. A mAgyAr pártok útkeresése

Nem mondható sikeresnek Kelemen Hunornak, a Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség elnökének a párt megújítását és az autonómiakoncepció 
érvényesítését célzó terve. Ezt jelzi, hogy a szenátusban az RMDSZ képviselői 

a korrupcióval vádolt politikustársaik segítségére siettek, valamint az is, hogy a szak-
bizottságokban közülük többen nem támogatták a párt elképzeléseit – előbbre téve 
az érdekcsoportok iránti elkötelezettségüket, mint a demokrácia és a törvényesség 

http://www.ziare.com/politica/ambasador/dincolo-de-securitate-coruptie-sau-investitii-noul-ambasador-sua-trebuie-sa-arunce-o-privire-si-peste-prut-1355469
http://www.ziare.com/politica/ambasador/dincolo-de-securitate-coruptie-sau-investitii-noul-ambasador-sua-trebuie-sa-arunce-o-privire-si-peste-prut-1355469
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erősítését. Kelemennek az RMDSZ fórumain is blokkolódnak a politikai elképzelései. 
A párt pénzügyi hátterét egy veterán politikusokból álló csoport uralja, akiknek a 
befolyása a kampányköltségek miatt egyre nő a választások közeledtével. Parla-
menti ellenzékben lévén, az RMDSZ kevesebb központi forráshoz jut, de kevesebb 
gesztust is kell tennie a kormányzat felé, így esély lenne a magyar szolidaritás erősí-
tésére. Ha a magyar pártoknak nem sikerül együttműködniük pl. a marosvásárhelyi 
helyhatósági választásokra való felkészülésben, Kelemen Hunor belső ellenzéke 
várhatóan a PSD-vel való szövetség felé tereli az RDMSZ-t.

értékelés

A belpolitikai konfliktusokban a játékosok nem egymás kiiktatására, hanem 
háttérbe szorítására törekednek. Ennek fő oka, hogy a hatalmi folyamatossá-
got mutató kemény struktúrák (a titkosszolgálat, a nemzetbiztonsági tanács, 

a nemzeti bank elnöke) kezében van a végleges politikai döntés, az ország gazda-
ságát pedig tizenöt-húsz nagyobb érdekcsoport uralja, akik többsége szekuritátés 
múltú. Ezek a befolyásos emberek kölcsönösen függnek egymástól, és csak látszó-
lag szakadtak külön politikai táborokra.

A megnevezett hat feszültségforrás viszonya ugyanakkor erős dinamikát ad a 
politikai folyamatoknak; pontosabban: turbulens belpolitikai élet várható. Ez azt is 
jelenti, hogy erősödik a közvélemény manipulálása, ami kihat a magyar ügyekre 
is. A jobboldali ellenzék nem tudja majd a szándékainak megfelelően használni 
Johannis államfőt Ponta kormányfő megbuktatására, a kormánynak nem sikerül 
teljesen megvédenie a vidéki klientúráját az ügyészségektől, a titkosszolgálat pedig 
a törvényhozás ellenállása miatt nem lesz képes drámaian kiterjeszteni a befolyá-
sát. A román belpolitikát mozgató, fent leírt feszültségforrások egyike sem éleződik 
ki a 2016-os választások előtt, marad tehát a belpolitikai stabilitás. Ponta kormányfő 
túljutott már a népszerűségvesztés hullámvölgyén. A PSD vezette kormány várha-
tóan a jövő évi választásokig hatalmon marad.

A Nemzetközi Valutaalap és az Európai Bizottság értékelése szerint Románia 
maga mögött hagyta a 2008-ban kirobbant válság hatásait, gazdasága tartós növe-
kedési pályára lépett. Belpolitikai okokból viszont a választások előtti évben megnő 
a kormányzat jóléti költekezési kényszere, ami könnyen megbonthatja a jelenlegi 
pénzügyi egyensúlyt. A korrupció elleni fellépés, az igazságügyi reform oly súlyos 
kihívások előtt áll, amelyek pár év alatt nem kezelhetőek. Emiatt sem várható tehát 
pl. az uniós alapok felhasználásának a javulása, bár annak a fejlődés fő motorjává 
kellene válnia. A gyenge adminisztráció, a korrupció, az elavult infrastruktúra sem 
teszi vonzóbbá az országot a befektetők számára – a jövő tehát bizonytalan marad, 
és nem csökken Románia fejlettségi hátránya a Nyugattal szemben.

A gazdasági, társadalmi problémái miatt Bukarest érzékeli, hogy a magyar 
ügyekben nehezen tudja növelni a politikai eszközei hatékonyságát, és emiatt a 
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kétoldalú kapcsolatokban való egyezkedés helyett inkább egy regionális bizton-
ság- és energiapolitikai offenzívával igyekszik a „középhatalmi” szerepét növelni, 
és ezáltal közvetve Budapestre hatni. Bukarest regionális ellenfélnek tekinti Buda-
pestet, a magyar politikát veszélyes alternatívának tartja pl. a nemzetpolitikájában, 
energiaügyekben és a kelet-európai számításaiban. A magyar válasz az lehet, hogy 
a kétoldalú kapcsolatokban rejlő sikerek lehetőségeit érvényesíti, illetve regionális 
kezdeményezésekkel készül fel arra az esetre, ha a román fél eltávolodik a kapcso-
latok kétoldalú keretétől. Meg kellene tanulnunk az információs egymásra hatásban 
is sikeresnek lenni.

Az amerikai katonai jelenlét erősödése minőségi változást hoz a román belpoli-
tikába: támogatja a korrupció elleni küzdelmet, kiterjeszti a román titkosszolgálatok 
regionális befolyását. Az USA jelenléte ugyanakkor állandósítja az Oroszországgal 
való politikai feszültségeket, és ez lehetőséget teremthet a magyar közreműködésre, 
így a közös biztonság erősítéséhez történő hozzájárulásra. Magyarország és Romá-
nia hosszú távú érdekei között több a közös kihívás (energiaügyek, gazdasági nyitás, 
megosztott biztonságépítés, kisebbségek fogyása, vízügyek, környezetvédelem, 
EU-reformok, infrastruktúra, a fejlődő világ migrációs nyomása), mint a partikuláris 
érdek. A jelenlegi konfrontatív szemlélet fenntartása hosszú távon nem racionális.


