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Belpolitikai háttér

A 2015. júniusi moldovai kormányátalakítás reményt ad arra, hogy az ország-
ban egy konszolidáltabb kormányzás várható. Az új vezetés rövid távú sikere 
nagymértékben az IMF-fel való megegyezésen múlik. 2015. június 12-én 

Chiril Gaburici miniszterelnök a kormányával együtt lemondott, miután a ható-
ságok az egyetemi bizonyítványai hamisságát állapították meg. A chişinăui sajtó 
kommentárjaiban az ez év eleji, 1 milliárd eurós banksíbolási botrány nyomozati 
folyamatával val� é�dekütk�zéssel és a ko�mányfőnek a �lad �la�otni�� oliga���á�ával val� é�dekütk�zéssel és a ko�mányfőnek a �lad �la�otni�� oliga���á� é�dekütk�zéssel és a ko�mányfőnek a �lad �la�otni�� oliga���á-
val fennálló konfliktusával magyarázták a kormány bukását. Tény, hogy a Gaburici 
ellen eljá�� főügyészt �la�otni��, a ko�mánykoalí�i�s demok�ata pá�ti (�D) vezető 
javaslatára nevezték ki. Az is igaz, hogy Gaburici a rövid miniszterelnöksége alatt 
vizsgálatot indított a chişină�i �epülőté� p�ivatizálása ügyében is. A �epülőte�et és 
szolgáltatásait az az Ilan Shor nagyvállalkozó kapta meg, akinek a bankjain keresztül 
zajlott az éves nemzeti �sszte�mék egynegyedé�e �úg� banksikkasztás. �la�otni�� 
és Shor az egész moldáv politikai spektrummal üzleti vagy szponzori kapcsolatban 
van. Gab��i�i ko�mányfő b�kása az �tán k�vetkezett be, �ogy a ko���p�i�s ügyek-
ben érintett hivatalos személyeket nyilvánosan lemondásra szólította fel, valamint a 
�égt�lajdonosok val�s nevének a �egiszt�álását előí�� t��vényt javasolt.

A Gaburici-kormány lemondása azt jelzi, hogy a moldovai bankok nemzetközi 
pénzmosása tovább folytat�dik, az o�szágot ��al� �á�om�négy oliga���a – pl. �lad 
Filat, a ko�mánykoalí�i�s demok�ata libe�ális pá�t (�LD) eln�ke; az ellenzéki �ladimi� 
�o�onin komm�nista vezető fiának üzleti �sopo�tja; valamint �lad �la�otni��) – 
�atalma t��etlen. A �ale�i� St�eleţ (�LD) vezette új ko�mány menedzselni t�dja a 
��o E���pa elnevezésű ko�mánykoalí�i� évek �ta �úz�d� vitáit, de a belpolitikai 
feszültséget lassan felülírják a térség biztonsági problémái.

Moldova térségében a Nyugat és Oroszország közötti geopolitikai küzdelem zaj-
lik. A Nyugat érdeke az, hogy bármi áron, de belpolitikai stabilitás legyen Chişinăuban. 
A moldáviai ellenzéki, o�oszba�át politikai e�ők (pl. a Moldovai Köztársaság Szo-
�ialistáinak �á�tja, �SRM) a ko�mányzat ko���p�i�ja ellen ígé�nek fellépést. Az év 
első felében t�megtüntetések voltak a fővá�osban, amelyeket a �ománba�át politikai 
e�ők má� nem t�dtak az elvá�ásaiknak megfelelően befolyásolni. A St�eleţ�ko�mány 
ebben a �elyzetben a belső stabilitás�a és a k�ltségvetésnek az IMF�segítséggel 
való konszolidálására összpontosít, a korrupcióellenes eljárások száma megcsap-
pant. A megbékélés politikáját e�ősítette a nem�ég lezajlott �ely�at�sági választás 
is, amely az oroszbarát pártok további háttérbe szorulását eredményezte � csök-át eredményezte � csök-t eredményezte � csök-
kent tehát a társadalmi elégedetlenség veszélye. Ugyanakkor az uniós csatlakozási 
folyamatnak az előző ko�mányok �észé�ől tapasztalt lendülete is alább�agyott, 
vontatottabban haladnak az EU által elvárt igazságügyi, vállalkozásbarát, illetve ok-
tatásügyi reformok. Ez utóbbi jeleként fogja fel a moldáv nyilvánosság a komoly 
reformokat beindító oktatásügyi miniszter, Maia Sandu lemondatását.

http://country.eiu.com.ezproxy.members.marshallcenter.org/FileHandler.ashx?issue_id=563295240&mode=pdf
http://kki.gov.hu/a-2015-majusi-moldovai-belpolitikai-valsag-es-penzugyi-botrany-hattere
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a Dnyeszter-mellék

Moldova 2014-es uniós tá�s�lási megállapodása �ta O�oszo�szág C�işinău 
euroatlanti integrációját igyekszik befolyásolni a tiraszpoli kapcsolatai 
révén. 2013 után a szakadár területen felgyorsult az orosz jogrendszer 

átvétele, a Krím 2014-es annektálása után Tiraszpol hivatalosan kérte az Orosz-
o�szággal val� egyesülést. Mivel a nemzetk�zi k�zvetítői tá�gyalások nem �oztak 
e�edményt a te�ület stát�szának a �endezésében, a Dnyeszte��mellék a térség 
geopolitikai küzdelmének eszköze marad.

Moszkva � többek közt a szakadár terület fokozatos elszigetelésére adott 
válaszul � 2013 óta még inkább tiltja a moldovai termékek oroszországi import-
ját. A moldáv�orosz gazdasági kapcsolatok a Moszkva elleni nyugati szankciók 
2014-es meghirdetésével tovább romlottak. Az EU 2016-ig meghosszabbította 
a szankciók időta�tamát, feloldás�k az o�osz–�k�án konflikt�st kezelő második 
minszki egyezménynek val� megfeleléstől függ, amely�e O�oszo�szág �észé�ől ke-
vés esély van. Marad tehát a rossz viszony az EU és Oroszország között, ami nem 
segít Moldova és a Dnyeszte��mellék politikai és gazdasági stabilizálásának, �áadá�és a Dnyeszte��mellék politikai és gazdasági stabilizálásának, �áadá�politikai és gazdasági stabilizálásának, ráadá-
s�l a g���g válság is elvonja B�üsszel figyelmét a Dnyeszte� vidéké�ől.

a térség Biztonsági helyzetének alakulása

Moldova térségében a politikai feszültség folyamatos növekedésének és 
összetettebbé válásának vagyunk a tanúi most, 2015 nyarának végén. 
A folyamatot te�mészetsze�űleg a tágabb összefüggés ismeretében 

é�t�etjük meg: az �k�ajnai konflikt�s, az ene�giatémák, az EU belső p�oblémái, a 
globális �atalmi vetélkedés ke�etében. Kiind�l�pont�nk a szűkebb té�ség lesz, a 
nagypolitikai összefüggések jelzésével.

Moldova szűkebb té�ségével kap�solatban a �omán elemzők úgy értékelik, hogy 
a jelenlegi konfliktuszónák újakkal való kiterjesztése nem áll érdekében a Kremlnek, 
legalábbis a k�zelj�vőben. Élesedik viszont Moldova k��nyékén – a �ib�id �ábo�ú 
részeként � a kisebb fegyveres konfliktusok veszélye, a gazdasági ellenségeskedés, 
az informáci�s �ábo�ú C�işină� és Ti�aszpol (illetve Kijev és a Donbasz, valamint 
B�ka�est és Moszkva) között. E folyamatban fellelhetjük Moszkva azon célját is, 
�ogy gyengítse a té�ség államait. Ráadás�l Uk�ajna ez �t�bbi nélkül is – a ko���p-
ció, az infláció, a befektetések hiánya miatt � egyre inkább egy súlyosabb válság 
felé sodródik.

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Emil+Hurezeanu+Rusii+au+nevoie+de+crearea+unor+adversari
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a konfliktus folyamata

Dmit�ij Rogozin o�osz eln�k�elyettes a 2015. májusi nyilatkozatában egy, a 
Dnyeszte��mellék elleni �k�án–moldáv �ssze�angolt fellépés�ől beszélt, 
amelynek so�án Kijev és C�işină� a �atá�fo�galom és az á���se�e visszafogá�şină� a �atá�fo�galom és az á���se�e visszafogá�ină� a �atá�fo�galom és az á���se�e visszafogá�ă� a �atá�fo�galom és az á���se�e visszafogá�u a határforgalom és az árucsere visszafogá-

sával, gazdaságilag aka�nák elso�vasztani a szakadá� te�ületet. A Dnyeszte��mellék 
gazdasági válságban van: nemzeti jövedelme a The Economist szerint 10 száza-
lékkal csökkent az elmúlt év során, külkereskedelmi forgalma egyharmaddal esett 
vissza, az állami alkalmazottak akadozva kapják a bérüket, és felgyorsult a ki-és felgyorsult a ki-felgyorsult a ki-
vándorlás. Ezzel szemben Moldova a súlyos korrupció és a banksíbolási botrány 
ellenére is eredményeket tud felmutatni, még ha csak szerényebbeket is: gazdasága 
5 százalékkal nőtt az elmúlt évben, és sikerült stabilizálni a költségvetést.

A média torz tükre ellenére elmondható, hogy nincsenek komolyabb etnikai 
konflikt�sok a �égi�ban. Az o�osz nyilatkozat�ábo�út e�ősítve Sze�gej Zseleznyák, a 
D�ma eln�k�elyettese máj�s végén kijelentette: elképzel�ető, �ogy Ti�aszpol gaz-
dasági elszigetelése miatt O�oszo�szág a Dnyeszte��mellék�ől kiind�lva támadja 
meg Uk�ajnát. Az ilyen megnyilván�lásokb�l az is kik�vetkeztet�ető, �ogy Moszkva 
a fenyegető üzeneteiben kül�nbséget tesz Uk�ajna és Moldova k�z�tt – vél�etően 
azért is, hogy gyengítse a két állam szolidaritását. A bonyolult információs háborús 
összefüggések miatt Chişinău nem reagált az orosz vádakra.

St�eleţ moldáv ko�mányfő júli�s végén békülékeny geszt�sokat tett o�osz pa�t-
nerei felé: azon szándékának adott hangot, hogy mihamarabb találkozni szeretne 
moszkvai kollégájával, továbbá reményét fejezte ki, hogy az orosz szankciókat 
feloldják, és Moldova újból exportálhat agrártermékeket. Azt is kijelentette, hogy 
a kétoldalú kapcsolatokat megne�ezítő többi témát is kész megtárgyalni az orosz 
partnereivel. Mindezek ellenére sem várható közeledés a moldáv és az orosz kor-
mány k�z�tt, s a p�oblémák fo��ásait (Dnyeszte��mellék, e��oatlanti integ�á�i�, 
ene�giaügyek) nem le�et még k�zéptávon sem felszámolni. Az eddigi kétoldalú 
tá�gyalásokon a felek �sszek�t�tték a Dnyeszte��mellék ügyét a gazdasági kap�so�ét a gazdasági kapcso-t a gazdasági kapcso-
latokkal, így a két téma kölcsönösen blokkolja egymást.

Tavaly Moldova má� t�bbet expo�tált Romániába, mint O�oszo�szágba: a moldáv 
gazdaság kivitele nyugati irányt vett. Bukarest jól érzékeli a Chişinău és Moszkva 
közötti viszony blokkolódását, és látványos gesztusokkal igyekszik növelni a befo-
lyását a ���t foly�n túl: �i�to� �onta �omán ko�mányfő újabb 100 milli� e���s segély 
foly�sítását ígé�te C�işină�ban, az a�g�szt�s 2��i moldáv nemzeti ünnep alkalmá�şină�ban, az a�g�szt�s 2��i moldáv nemzeti ünnep alkalmá�ină�ban, az a�g�szt�s 2��i moldáv nemzeti ünnep alkalmá�ă�ban, az a�g�szt�s 2��i moldáv nemzeti ünnep alkalmá�uban, az augusztus 27-i moldáv nemzeti ünnep alkalmá-
b�l. A moldovai vezetőség egy�e szo�osabban �sszefon�dik a biztonságpolitikában 
is Bukaresttel. Az új chişinăui kormány honvédelmi minisztere és a titkosszolgálat 
új főn�ke is nyíltan �ománpá�ti; �omán katonai delegá�i�k �endsze�esen tá�gyal-
nak Moldovában, ezért az orosz nyilatkozatokra adott, visszafogott moldáv reakció 
vél�etően nem ellenkezik a �omán állásponttal sem. A moldovai katonapolitikai 

http://www.dw.com/ro/rusia-planific%C4%83-s%C4%83-atace-ucraina-din-transnistria/a-18493804
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kapcsolatokat a román és az amerikai fél egyezteti, mintegy munkamegosztásban 
– az Ame�ikai Egyesült Államok katonai �epte�et műk�dtet má� a k�ztá�saság te�ü-
letén �, de a nyugati fél kerüli az oroszokkal való konfrontatív megnyilvánulásokat a 
moldovai jelenléte során � így pl. eddig nem volt nagyobb hadgyakorlat.

Uk�ajna viszont felvette a kesztyűt. Az Uk�án Nemzeti Hatá�ő�ség pa�an�sno-
ka, �ikto� Naza�enko 2015 júli�sában kijelentette: a Dnyeszte��mellék és Uk�ajna 
határvidékén „bonyolulttá vált a helyzet”, Kijevnek „katonai és technikai fenyege-
téssel kell itt szembenéznie” � mintegy ezzel indokolta az ukrán oldalon tervezett 
�sapate�ősítéseket, illetve a védelmi á�kok építését. �álasz�l a ti�aszpoli �ezsim 
július-augusztus folyamán rendszeressé tette a hadgyakorlatokat, és magasabb 
katonai készültséget rendelt el.

Az információs háború részeként o�osz �í�fo��ások �ábo�ús veszély�ől �ikkez-
nek. Az orosz honvédelmi minisztérium egyik közleménye azzal vádolta meg 2015 
júni�sában Romániát, �ogy az katonai inte�ven�i��a készül a Dnyeszte��mellék 
ellen. A ti�aszpoli szakadá� vezetőség �a��iasan tá�s�lt az o�osz ko�mányzati nyi-
latkozathoz: kijelentette, hogy �tveneze� fős �adse�ege képes megvédeni a hazáját 
mind a moldávok, mind pedig az �k�ánok ellen, de a NATO�tag Románia támadá�á-
sával szemben Oroszország segítségére is számíthatnak. Bogdan Aurescu román 
külügyminiszter nevetségesnek nevezte a moszkvai és ti�aszpoli vádaskodást; 
a hivatalos román álláspont szerint kizárólag az 5+2 nemzetközi tárgyalási keret 
(O�oszo�szág, Moldova, a Dnyeszte��mellék, az EBESZ, Uk�ajna + az EU és az USA 
mint megfigyelő) illetékes a szakadá� te�ület ügyeinek a �endezésé�e.

A román külpolitika igyekszik a háttérben összekapcsolni az ukrajnai válságot 
kezelő második minszki megállapodást a Dnyeszte��mellék pa�ifi kálásával, O�osz�második minszki megállapodást a Dnyeszte��mellék pa�ifikálásával, O�osz-
országtól való eltávolításával, de a román politikusok ez irányú nyilatkozataira 
a nyugati partnerek nem reagáltak még hivatalosan. Egy másik román álláspont 
szerint az EBESZ nem tudja teljesíteni a kötelességét Ukrajnában, Moldáviában 
és Geo�giában az ott ta�t�zkod� külf�ldi (o�osz) katonai e�ők miatt. A��es�� �k-
rán kollégája tovább megy a Dnyeszte��mellék �endezésének ügyében. Uk�ajna 
chişină�i ügyvivője kijelentette, �ogy nemzetk�zi e�ővé kell változtatni a jelenleg 
orosz dominanciájú dnyeszter-melléki békefenntartó missziót. Oroszország viszont 
bevallottan nem aka� lemondani dnyeszte�i jelenlété�ől: nélküle gyengülne a befo-
lyása Chişină�ban és az Odessza k��nyéki o�osz nyelvű k�z�sségben, a szakadá� 
területen fut át a Balkánra irányuló gáz- és áramvezetéke, és maga Tiraszpol vára 
és városa jelkép is az orosz nacionalizmus számára. Tiraszpolt fel lehet fogni a 
szevasztopoli tenge�észeti bázis elő�etolt védelmi vonalaként, és elvesztése elbá-
to�talanítaná a Balkánon még meglévő o�oszba�át politikai �sopo�tokat is.

Egyes ny�gati elemzők osztják a Dnyeszte��mellék és té�ségének biztonsá-
ga miatti orosz aggodalmat. A Financial Times a��a �ívja fel a figyelmet, �ogy a 
Dnyeszte��mellék Uk�ajna és Moldávia általi elszigetelése regionális katonai konf-
liktushoz vezethet. Arra is emlékeztet, hogy 2015. május 21-én az ukrán parlament, 
a Rada felfüggesztett minden katonai együttműk�dést O�oszo�szággal, így o�osz 
e�ők nem t�dnak �k�án te�ületen elj�tni a Dnyeszte��mellék felé. Az o�oszok te�át 

http://www.hotnews.ro/stiri-international-20209140-post-armatei-ruse-sustine-romania-analizeaza-posibilitatea-unei-interventii-transnistria.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-international-20209140-post-armatei-ruse-sustine-romania-analizeaza-posibilitatea-unei-interventii-transnistria.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20209909-bogdan-aurescu-informatia-romania-analizeaza-interventie-militara-transnistria-profund-ridicola.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20209909-bogdan-aurescu-informatia-romania-analizeaza-interventie-militara-transnistria-profund-ridicola.htm
http://www.paginaderusia.ro/planul-kievului-de-incercuire-a-armatei-ruse-din-transnistria/
http://blogs.ft.com/the-world/2015/06/transnistria-shapes-up-as-next-ukraine-russia-flashpoint/
http://blogs.ft.com/the-world/2015/06/transnistria-shapes-up-as-next-ukraine-russia-flashpoint/
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csak légi úton láthatják el utánpótlással, élelemmel és munícióval a mintegy 1800 
fős „békefennta�t�” kontingensüket a szakadá� te�ületen – e��ez viszont �asznál-
niuk kell a moldáv légteret, mert a térségben csak Chişinăuban kaphatnak repülési 
engedélyt: Románia és Uk�ajna ezt nem segíti elő.

A moldovai ko�mányzat időnként felta�t�ztat és visszaküld Moszkvába (gyak�an 
�ivilnek ál�ázott) o�osz katonákat, akik a ��işinăui reptérre érkeznek és Tiraszpolba 
utaznának tovább. Ezen utasok feltartóztatásának a periódusában rendelte el az 
illetékes orosz állami élelmiszer-egészségügyi intézmény a moldáv agrártermé-
kek (gyüm�l�s, z�ldség, tejte�mékek) impo�tjának �észleges tilalmát. 2015 nya�án 
szállítási engedélyt csupán olyan moldovai vállalatok kaptak, amelyek orosz vagy 
gagauz kisebbségek által is lakott járásokból származnak � a Kreml számításaiba 
tehát az etnikai konfliktus szítása is belefér.

Az elmúlt ��napok n�vekvő feszültségét tapasztalva Ba�a�k Obama ame�ikai el� n�vekvő feszültségét tapasztalva Ba�a�k Obama ame�ikai el� feszültségét tapasztalva Barack Obama amerikai el-ét tapasztalva Barack Obama amerikai el- tapasztalva Barack Obama amerikai el-
n�k Moldova nemzeti ünnepe alkalmáb�l j�kívánságai mellett egyé�telmű üzenetet 
küld�tt Ni�olae Timofti moldáv államfőnek: az USA garantálja Moldova területi ép-
ségét és szuverenitását. Hasonl� üzenete volt a német, a f�an�ia és a b�it államfőnek 
is. Az ünnepi távi�atok é�telme világos: a té�ségben le kell �űteni a szepa�atista és 
az unionista kedélyeket is. Ugyanakkor több részletet feltár a Nyugat aggodalmairól 
T�o�bjø�n Jagland, az E���pa Taná�s főtitká�a a The New York Times augusztus-
ban megjelent egyik cikkében. Értékelésében Moldova egy korrupt oligarchák által 
fogva tartott állam, ahol a politikusi réteg nagymértékben kompromittálódott, és ez 
a valós biztonsági kihívás.

Moldova és a Dnyeszte��mellék so�sa viszont elválaszt�atatlan az �k�ajnai 
eseményektől, a �atalmi politikák nagy�égi�s, globális biztonsági elképzeléseitől. 
Nagyhatalmi nyilatkozatokból arra lehet következtetni, hogy az USA, Németország 
és Franciaország nyomást gyakorol az ukrán vezetésre, hogy az különálló státuszt, 
a�ton�miát adjon a Donbasznak – a jelenlegi te�ületi status quo alapján �, és 
isme�je el a k�zelgő �elyi választásokat a szakadá� Donye�k és L�ganszk ta�to-
mányokban. Az �k�án Rada eddig �sak valami �omályos kül�nleges stát�szt ígé�t 
e te�ületeknek. Az előző ��napok�oz képest visszafogottabb a�g�szt�si o�osz nyi-
latkozatoknak is az az oka, hogy Moszkva arra vár, az Egyesült Államok megpuhítja 
Kijevet. Szergej Lavrov orosz és John Kerry amerikai külügyminiszter augusztus fo-
lyamán kétsze� is találkozott (a�g�szt�s elején Kata�ban, valamint a K�ala L�mp���i 
ASEAN�é�tekezleten, a�g�szt�s 5�én), amiko� is az �k�ánké�dés komp�omissz�mos 
megoldásáról tárgyaltak. Az amerikai fél kijelentette, az iszlamista veszély elleni kö-
zös fellépés jelenleg a legfontosabb feladat a világpolitikában, ezzel jelezve, hogy az 
�k�ajnai válság megoldását alá kell vetni a magasabb é�dekeknek. A magas szintű 
tárgyalások viszont nem jelentik azt, hogy az információs háború alábbhagyna.

http://www.deschide.md/ro/news/politic/18557/Nicolae-Timofti-felicitat-de-Iohannis-Obama-Putin-%C8%99i-Hollande.htm
http://www.deschide.md/ro/news/politic/18557/Nicolae-Timofti-felicitat-de-Iohannis-Obama-Putin-%C8%99i-Hollande.htm


E L E M Z É S E K

8 Barabás T. János

információs háBorú

A donbaszi fegyveres konfliktus augusztus eleji felforrósodása idején újból 
megélénkült a Dnyeszte��mellék és Moldova kap�sán az info�má�i�s �á�kapcsán az információs há-
ború. Nina Stanszki tiraszpoli „külügyminiszter” az orosz nyilatkozatokhoz 

hasonlóan elítélte szomszédjait és Mihail Szaakasvili volt georgiai elnök kinevezését 
Odessza tartományi kormányzójának. Ez is jelzi, hogy Moszkva és Tiraszpol szoro-
san egyezteti a politikáját.

Az o�osz ko�mányzat�oz k�zeli Cybe�Be�k�t nevű �a�ke��sopo�t azt állítot-
ta 2015 júniusában, hogy feltörte Soros György internetes levelezését. A Soros és 
�et�o �o�osenko �k�án eln�k k�z�tti állít�lagos levelezés egy olyan elképzelt ame�i-
kai �sszeesküvés�ől „�ántja le a leplet”, amely Kelet�E���pa �atalmi át�endeződését 
szolgálná. A CyberBerkut szerint az Amerikai Egyesült Államok Soroson keresztül 
olyan fegyve�zetet ígé�, amellyel az �k�ánok le t�dják majd győzni az o�oszokat. 
A �sopo�t azt állítja, �ogy So�os az �k�án pénzügyi �endsze� feletti ellenő�zés átvé-
telé�ez is segítséget ajánl, és az EU jelentősebb segítségnyújtását szo�galmazza. 
Arra hivatkoznak, hogy Soros már 1990-ben létrehozta a Nemzetközi Újjászületés 
Alapítványt (IRF), amelynek Kijev a szék�elye, és Ny�gat�ba�át politikákat fi nanszí�és Ny�gat�ba�át politikákat fi nanszí�Ny�gat�ba�át politikákat finanszí-
rozott Ukrajnában. A CyberBerkut, a Zero Hedge és más orosz internetes források 
hasonló hírei azt jelzik, hogy Moszkva kész bevetni az antiszemitizmust is az érdekei 
érvényesítése érdekében.

A té�ség info�má�i�s �ábo�úja végső so�on az egyik vagy a másik tábo��oz 
való csatlakozást gyorsítja fel. Míg az orosz fél a saját kormányzata által gyakorolt 
kizá��lagos ellenő�zést te�emtette meg a médiában és a nyilvánosságban a Dnyesz-
ter-melléken is, addig a moldovai sajtó a nagy nyugati és román médiacégekkel és 
intézményekkel műk�dik együtt. A sok és színes Ny�gat�ba�át inte�netes �í�po�tál 
és tévé sikeresen ellentételezte a banksíbolási botrány kipattanásának idején a nyu-
gati orientációjú kormányzattal szemben megnyilvánult lakossági elégedetlenséget.

értékelés

Cs�kkenő gazdasági n�vekedéssel és ala�sony befektetői bizalommal a 
hátté�ben, a St�eleţ�ko�mány megbékélési, a �efo�mokat elke�ülő politikája 
hosszú távon nem lehet sikeres. Így fennáll annak a veszélye, hogy pár év 

múlva a belpolitikai válság válik újb�l a fő ki�ívássá, főleg �a a ko�mányzati intéz�újb�l a fő ki�ívássá, főleg �a a ko�mányzati intéz�a fő ki�ívássá, főleg �a a ko�mányzati intéz-
kedések elma�adása veszélyeztetni fogja az �ni�s tá�s�lási sze�ződéssel megnyíl� 
szabadke�eskedelmi le�etőséget. Az új ko�mány nemzetk�zi nyitással igyekszik 
e�ősíteni az állam �elyzetét: megbeszélések zajlanak B�üsszellel, Moszkvával, 

http://www.activenews.ro/externe/Ghici-cine-decide-soarta-Ucrainei-Hackerii-au-spart-e-mailul-lui-George-Soros.-Sunt-gata-sa-l-chem-pe-seful-Trezoreriei-din-America-115285
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Bukaresttel, és folyamatban van az IMF-segélyegyezmény is. Ez utóbbit a nemzet-
közi pénzügyi intézmény a banksíbolásban érintett, amúgy is veszteséges három 
bank októberi felszámolásához kötötte. Ez a megoldás elfogadható kompromisz-
szum lenne a moldáv politikai-gazdasági elit számára is.

Az Amerikai Egyesült Államok célja Moldova térségének stabilitása, ebben 
partnere lehet Oroszország � bár az ukrajnai biztonsági folyamat nem teljesen 
kiszámít�at�, me�t példá�l a kelet��k�ajnai szakadá�ok felett nin�s teljes ellenő�-
zése Moszkvának. Egy kiélesedő �k�ajnai konflikt�s magával �ánt�atja a Dnyeszte� 
vidékét is. Ez �t�bbi val�színűsége nem múlik el a k�zelj�vőben, de nem is e�ős�-
dik. Moszkvának és Washingtonnak egyre több oka van a kapcsolatuk javítására, 
a nemzetk�zi ene�giaügyek, biztonsági ki�ívások együttműk�dés�e se�kent�etik a 
feleket.


