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 Romániai politikai körkép 2018 őszén 

Összefoglalás: Romániában továbbra is folytatódni fog a belpolitikai bizonyta-
lanság, a kormányzati politika kiszámíthatatlansága, mert ezek fő oka a két nagy 
hatalmi csoport – a jogalkotás eszközét használó kormány és a mögötte álló dél-
romániai üzleti körök, valamint az államfő által képviselt titkosszolgálatok és az 
utóbbiakkal összefonódó vállalkozók – küzdelme. Az EU-elnökség 2019. januári 
átvételéig a belpolitika váratlan fordulatokat vehet, de a Szociáldemokrata Párt és 
a Liberálisok és Demokraták Szövetségének koalíciója nagy valószínűséggel meg-
marad, ugyanis fontos közös gazdasági projektjeik vannak, köztük a fekete-tengeri 
gáz kiaknázása. Ugyanakkor 2019 januárjában a politikai igazodást Nyugat vagy 
Kelet felé befolyásoló választások lesznek a Moldovai Köztársaságban, és hasonló 
fontosságú voksolás zajlik majd Romániában 2019 végén az államfő személyéről, 
amely az ország atlantista kötődését is befolyásolhatja. A román belpolitika tét-
je tehát magas, a helyi politikai táborok képlékenyek. A pártpolitikai csatározások 
mögött azonban felsejlik az ország igazi tragédiája: növekszik a lakosságnak a po-
litika iránti passzivitása, csökken az állam intézményeibe vetett bizalom, folytatódik 
a kivándorlás. Elemzésemben a helyzet ismertetése mellett a lehetséges várható 
folyamatokat is igyekszem felvázolni.

Abstract: We are witnesses of a longstanding domestic political uncertainty in 
Romania coupled with the unpredictability of government policies, the main cause 
of which is the struggle between the two major power groups. The government is 
using the tool of legislation and the South-Romanian business circles are behind it; 
on the other side there are the secret services represented by the head of state and 
the allied entrepreneurs. Until the EU Presidency’s January 2019 take-over, domestic 
politics may take unexpected turns, but the coalition of the Social Democratic Party 
and the Alliance of Liberals and Democrats will most likely remain in place because 
they have important joint economic projects, such as the exploitation of Black Sea 
gas. The January 2019 elections in the Republic of Moldova and the Romanian 
presidential elections in late 2019 will have impacts on the Western or Eastern 
political alignment of our region. In Romania, the stake of the domestic politics is 
high, the political camps are pliable. But behind the party and political battles lies 
the real tragedy of the country: the growing passivity of the population towards 
politics, the diminishing trust in the institutions of the state, and the continuity of 
the emigration. In my analysis, I attempt to describe possible prospects besides 
describing the situation.
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BELPOLITIKAI KÖRKÉP

A román belpolitikai erőviszonyok a független CURS intézet szerint már egyre 
kevésbé kiegyensúlyozottak, a kormánykoalíció népszerűsége 31 százalékra 
esett.

1. táblázat
A romániai pártok támogatottsága 2018 júniusában és augusztusának végén

*  a kormánykoalíció tagja
** ellenzéki párt

A KORMÁNYPÁRTOK: A PSD ÉS AZ ALDE

A kormánykoalíció nagyobbik pártja, a támogatottságából két hónap leforgá-
sa alatt mégis 8 százalékot veszítő Szociáldemokrata Párt (Partidul Social 
Democrat, PSD) inkább a vidékiek, az idősebbek és a Regátban (az Erdélyen 

kívüli Románia vagy Ó-Románia) élők körében népszerű. Ez a réteg hagyományos 
társadalmi értékrendet képvisel, gyanakvó a nem románokkal és a nem ortodoxok-
kal szemben, tart a változásoktól, jóformán csak a saját kapcsolatrendszereiben, 
közösségi kötődéseiben bízik meg, és kevésbé fontos számára a szakmai teljesít-
mény, amikor a politikusokra szavaz. A román társadalom éles kettészakadását 
tükrözi, hogy az ellenzéki pártok támogatói inkább a városban élők, a fiatalok, a ma-
gasabban képzettek és az erdélyiek. Ez a tábor nyitottabb a Nyugat felé, toleránsabb 
a nem románokkal, nem ortodoxokkal. Ugyanakkor hiba lenne morális értékítéletet 
mondani bármely táborról is, mert a vidéki baloldali szavazók gyakran etikusabban, 
méltányosabban viselkednek például a csoportjukon belül, míg a városi jobbolda-
li-liberális tábor gyakran közönyös a közösségi témák iránt, és a fogyasztói világ 
dolgai kötik le. Jellemző, hogy az ez utóbbiakhoz tartozó városi fiatalok nehezen 
mennek el szavazni, de az interneten zajló politikai felhívásokat követik, akár tünte-
téseken is szívesen részt vesznek.

Párt 2018. 
június

2018. 
augusztus

PSD* 39% 31%
PNL** 18% 25%
MRI (Dacian Cioloş)**   8% 13%
USR**   9% 13%
Pro Romania (Victor Ponta)**   3%   5%
ALDE*   7%   4%
RMDSZ**   7%   4%

http://propolitica.ro/primul-sondaj-de-tomana-cifre-socante-analiza-saptamana-viitoare/
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Az a román politika lehet tehát sikeres, amelyik ezt a két fő társadalmi men-
talitást és politikai pártcsoportot a közjó érdekében összehangolja, a viszonyukat 
jól menedzseli. Ez utóbbi feladat teljesítése terén kudarcot jelent a PSD működése, 
mert inkább polarizálja a táborokat, és a gazdaság menedzselése helyett a saját 
belső vitáira és (korrupciós) ügyeire figyel. A párt politikusainak nagy része egyúttal 
üzletember is, s a fő üzleti partnereiket az állam és az önkormányzatok jelentik, 
így a korrupció része a rendszernek. A PSD választási kampányait és intézményeit 
– a csekély költségvetési támogatás miatt is – a helyi vállalkozók felajánlásaiból 
pénzelik, akik viszonzásul állami megrendeléseket kapnak. Ez a nepotizmussal és 
populizmussal kombinált rendszer viszont egy alacsony hatékonyságú államot 
eredményez, amelyben rohamosan csökken a lakosság bizalma az intézmények 
iránt. Ezt felismerve igyekszik változtatni a helyzeten a hagyományosan erős, a 
titkosszolgálatok által dominált gazdasági érdekcsoport, amely az ügyészségek 
segítségével lép fel a korrupció és a politikai ellenféllel szemben. Ez utóbbi a médi-
ában, a bankrendszerben, az energia- és gyógyszeriparban bír jelentős befolyással.

A PSD-közeli dél-romániai építőipari, ingatlan- és agrárvállalkozások prag-
matikusabban állnak a szövetségkereséshez és a kormányzáshoz (a társadalmi 
támogatottságuk függvénye az RMDSZ-szel való viszonyuk). Liviu Dragnea PSD- 
és képviselőházi elnök ellen a jövő hónapban várható korrupció miatt a második 
elmarasztaló ítélet, s az már börtönbüntetéssel járhat, ha a PSD-nek addig nem 
sikerül az amnesztiarendeletet tető alá hoznia. Az eddig Dragnea-pártinak tartott 
pártelit – köztük az igazságügy miniszter is – az Európai Parlament (EP) és az Eu-
rópai Bizottság (EB) üzenetei következtében egyre kevésbé hajlandó megvédeni a 
pártelnököt.

A PSD-ben az augusztus 10-i bukaresti kormányellenes tüntetés óta éles 
hatalmi küzdelem dúl az utódlásért, Dragnea fő kihívója a népszerű bukaresti fő-
polgármester asszony, a párt alelnöke, Gabriela Firea. A román sajtónyelv „bizánci 
politizálásnak” nevezi azt a technikát, ahogyan Dragnea a tüntetést Firea lejára-
tására akarta felhasználni, nyilvános lépésre, coming outra kényszerítve ellenfelét. 
Dragnea malmára hajtotta a vizet, hogy a bukaresti zavargásokért látszólag a fő-
polgármester volt a felelős – legalábbis a baloldali Antena nevű tévécsoport szerint.

A jövendő politikai trendeket befolyásolja, hogy a kormánypárti média (Antena-
csoport, România Liberă lap) gyenge a világhálón, így az ellenzéki üzenetek 
dominálják az internetet. A baloldalon, akárcsak a politikában, a médiában is a 
képernyő-személyiségeké, a celebeké a főszerep, egyre kevésbé a hálózatoké, in-
tézményeké – szemben az ellenzékkel, amely a titkosszolgálatok által támogatott 
média- és NGO-hálózatokkal rendelkezik. Talán ez a legfontosabb rövid távú vál-
tozás a román belpolitikában, hiszen annak ellenére, hogy a szociáldemokraták 
örökölték meg a volt kommunista állampárt vidéki alapszervezeteit, kapcsolatrend-
szerét, ez az egységes hálózat kezd szertefoszlani az utóbbi években, s helyébe egy 
heterogén, csak ideiglenes együttműködésre képes, sok résztvevős rendszer van 
kialakulóban: szomszédunknál mostanában tetőzik a rendszerváltás.

A celebekre alapuló politika viszont a gyenge és tagolatlan nyilvánosság miatt 
egyelőre az ösztönöket tudja megszólítani, kevésbé a rációt – gyakran félelmekre, 

https://www.antena3.ro/actualitate/carmen-dan-noi-declaratii-privind-conflictul-cu-gabriela-firea-am-simtit-revolta-488954.html
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regényes összeesküvésekre hivatkozva. Ha az üzenet nem hiteles, nem profi, vagyis 
nem megfelelően manipulatív, akkor az éppen felkapott híresség veszít a támoga-
tottságából. Az internetes politikai üzenetek írói nem félnek a jövőtől, a világgal való 
kapcsolatot inkább lehetőségként látják, míg a baloldal „arcai” gondterheltek, tarta-
nak a jövőtől és a külföldtől. Pedig ha nincs egy komoly gazdasági vagy biztonsági 
válság, akkor a választók hosszú távon inkább a derűsebb üzeneteket választják. 
A PSD politikájának a középpontjában a képernyő-személyiségek üzenetei állnak, 
akiknek a politikai technikája és üzenete hosszú távon nem hatékony.

A kisebbik koalíciós partner a 2018 augusztusára 4 százalékos támogatott-
ságúra süllyedt Liberálisok és Demokraták Szövetsége (Partidul Alianța Liberalilor 
și Democraților, ALDE). A szervezet elnöke, a volt miniszterelnök, Călin Popescu-
Tăriceanu a középosztály pártját igyekezett létrehozni. A román középosztály 
gyenge, főleg a közalkalmazotti szférában dolgozók alkotják, ezért az ALDE 
igyekszik minél több minisztériumot elnyerni, hogy a klientúráját bővíthesse. Ez is 
közrejátszhat abban, hogy egyre inkább érdekellentétbe kerül a koalíciós társával, 
a PSD-vel (pl. a nagyobb állami üzletekben, köztük a fekete-tengeri szénhidrogén 
ügyében), ami hosszú távon megszakíthatja az együttműködést. Ennek azonban 
kevés a valószínűsége, mert a felek rövid távon nagyon is érdekeltek abban, hogy 
közös erővel háttérbe szorítsák a polgári titkosszolgálat (SRI) és az ügyészség 
alkotta, a korrupció ellen fellépő párost. Ezt példázza a jó kormánykapcsolatok-
kal rendelkező Gabriel „Puiu” Popoviciu ingatlanfejlesztő üzletember esete, aki 
– Tăriceanuval együtt – a bukaresti ingatlanügyekben érdekelt. A szökevényként az 
Egyesült Királyságban élő Popoviciut tavaly egy bukaresti bíróság korrupció vádjával 
jogerősen elítélte, ám az érdekében kormányoldalról mozgósították Rudolph „Rudy” 
Giuliani amerikai politikust, Donald Trump ügyvédjét, aki kontroll nélküli lehallga-
tásokra, törvénytelen nyomásgyakorlásokra hivatkozva levélben tiltakozott Klaus 
Johannis államfőnél a SRI–ügyészség-páros túlkapásai miatt. Ezt az esetet is a 
kormányzat lejáratására használták a médiában. Az ALDE üzenetei egyre kevésbé 
népszerűek, a középosztály a biztonságot, a jog érvényesülését keresi, amelynek a 
korrupciós vádak és az igazságügyi törvények módosításai nem kedveznek.

Az 1. táblázatból kitűnik, hogy a PSD–ALDE-kormánykoalíció folyamatosan 
veszít a támogatásából. Ez látszólag ellentmond annak, hogy jelentős gazdasági 
növekedés, valamint bér- és nyugdíjemelés tapasztalható. Az elégedetlenség okai a 
kormányzaton belüli feszültségek, a korrupció miatti elégedetlenség és – főleg – a 
városokban élő fiataloknak az életkörülményekkel szembeni kifogásai. Kérdéses, 
hogy ezt az ellenzék a 2019 őszén tartandó választásokig ki tudja-e használni, vagy 
a társadalom beleun a botrányokba, az utcai zavargásokba, és egy rendpártibb, erő-
sebb kezű politikust keres. Ez utóbbihoz viszont egy ellenségkép is szükségeltetik.
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MEGOSZTOTT ÉS ZAVAROS ELLENZÉK

A közvélemény-kutatások eredménye a fiatal, városi réteg által képviselt érté-
kek lassú térnyerésére utal. 2018. október 7-én országos referendum zajlott 
arról, hogy az alkotmányban rögzítsék-e, hogy a család csak a hagyományos 

(feleség, férj alkotta) családmodellen alapulhat. A népszavazás bukása is jelzi a nyu-
gati mentalitás előretörését. Ugyanakkor az ellenzék korántsem egységes, és eltérő 
ideológiák vezérlik, így nem képes a kormány gazdaságpolitikájának alternatíváját 
jelentő programot felmutatni. Mindezek következtében sem várható a kormány bu-
kása a 2020-as választásokig.

Az ellenzék fő ereje a 25 százalékos támogatottságú Nemzeti Liberális Párt (Par-
tidul Naţional Liberal, PNL). Vezetője Ludovic Orban (apja révén magyar származású, 
de román anyanyelvű), aki nacionalista elveket vall, Nagy-Románia bajnokaként mu-
tatja be magát, rendszeresek a magyarellenes kirohanásai, az RMDSZ-szel történő 
mindennemű kompromisszumot ellenez, sőt azzal fenyegetőzik, hogy perre megy, 
ha működni fog a marosvásárhelyi katolikus iskola és orvosi egyetem, de becs-
mérlően nyilatkozik például a március 15-i ünnepünkről is. Érdekes jelenség, hogy 
a domináns politikai technikák igen gyakran a társadalom perifériális, a többségtől 
eltérő csoportjaival szemben alakulnak ki. Így Ludovic Orban a magyarellenessége 
gyakorlása során kikísérletezett megosztó, támadó módszerét alkalmazza a ro-
mániai közügyek tárgyalása során is. Politikai ellenfeleit megbélyegzi, jelezve, hogy 
kizárólagos hatalomra tör.

A PNL gazdaságpolitikája és ideológiája is zavaros: piacpárti, de kifogásolja a 
külföldi cégek térnyerését, és ellentmondásosan nyilatkozik a hagyományos csa-
ládmodell kérdésében is. A pártelnöknek az 1930-as évek fasisztáiéra emlékeztető 
eszmefuttatásai vannak az anyaföld szentségéről, az egységes nemzetről. Mind-
ezek ellenére a PNL-t komoly demokratikus pártnak tekintik Nyugaton; tagja az 
Európai Néppártnak és a Liberális Internacionálénak is. Ez utóbbi viszont azt jelzi, 
hogy a nyugati döntéshozók egyre jobban a politikai hasznosság, nem pedig az 
értékek alapján ítélik meg a keleti partnereiket. A PNL üzenetei azt sejtetik, hogy 
a párt az elkövetkező belpolitikai kampányok során – gazdaságpolitikai monda-
nivaló híján – nacionalista oldalon igyekszik majd lekörözni a baloldalt, és ennek 
fő eszköze a magyar- és oroszellenesség lesz (ez utóbbi már csak Moldova miatt 
is), az általa vetítendő fő rémkép egy „románellenes magyar–orosz összeesküvés” 
lehet. Népszerűség terén a PNL inkább csak a kormányoldal válságából profitál: a 
politikai retorikája nem mondható sikeresnek, hiszen főleg az újabb ellenzéki pártok 
erősödtek az elmúlt évben.

Talányosan keveredik az új és a régi a kisebb ellenzéki pártokban, tisztázatlan a 
programjuk és a progresszióra való képességük. Dacian Cioloş volt miniszterelnök 
pártja, a Románia Együtt Mozgalom (Mișcarea România Împreună, MRI) az Em-
manuel Macron francia elnök vezette európai liberális-populista mozgalom tagja. 
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Gazdasági, társadalmi, politikai programja semmitmondó, vázlatos, a stratégiája a 
média segítségével lehetővé váló gyorsreagáló nyilatkozatokra alapul. Fő belföldi 
támogatója a polgári titkosszolgálathoz (Serviciul Român de Informaţii, SRI) közeli 
média, így a DIGI24 médiacsoport. Ciolos magyar ügyekben ritkán nyilvánul meg, de 
támogatja a vonatkozó liberális nyugati politikát; kormányfőként a nyilvánosságban 
kerülte a magyar témájú konfliktusokat, ugyanakkor a magyar kisebbség diszkrét, 
de határozott háttérbe szorítását támogatta (l. a kormánypénzek elosztása, a kézdi-
vásárhelyi terrorista ügy, az orvosi egyetem kérdése). Ez annyiban is érdekes, hogy 
világosabb, mire számíthat az RMDSZ egy SRI-közeli politikától.

Habár a zöld/liberális politikai doktrínájú Mentsük meg Romániát Szövetség 
(Uniunea Salvati Romania, USR) ellenzéki párt 13 százalékosra emelte a támoga-
tottságát, inkább csak a bukaresti fiatalok „cool” protestmozgalma marad, kevésbé 
érthető idealista üzenetekkel (pl. minden állami tevékenységnek transzparensnek 
kell lennie). LMBT-párti, korrupcióellenes és környezetvédő megmozdulásai vannak, 
de nem áll komolyabb alapszervet, média vagy NGO mögötte. Nem egyedülálló Eu-
rópában, hogy egy párt megjelenése anélkül történik, hogy valódi struktúrája lenne.

Victor Ponta (aki 2015-ben volt egy rövid ideig szocialista kormányfő) és pártja, 
a Pro Romania főleg a PSD-t elhagyó politikusoból alakított frakciót a parlament-
ben. A szervezet egyszerre definiálja magát üzlet- és a szegénypártinak, és fő elve a 
„Románia mindenekelőtt”, jelezve, hogy erőteljesen merít az amerikai populizmus-
ból. Liviu Dragneát izraeli és magyar ügynöknek nevezi, és nincs olyan hét, hogy 
ne tárna fel valamilyen összeesküvést. Ponta a magyar témák kapcsán gyűlölködő 
hangnemet üt meg, ami azt jelzi, hogy a választási kampányban igyekszik majd a 
nacionalista retorikát kisajátítani. Feltételezem, ezt mindaddig megteheti, amíg egyes 
vezető román gazdasági-politikai csoportoknak szükségük van arra, hogy a PSD-t 
zsarolják – hiszen a Pro Romania üzenetei ez utóbbiak médiájában jelenik meg.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a romániai magyarság 
különböző autonóm, területi, politikai és rétegszervezeteinek az érdekvédelmi kö-
zössége, amely országos és helyi szinten ellátja a magyar kisebbség politikai és 
közképviseletét, egyezteti és ösztönzi a társadalmi szerveződés különböző formáit. 
Az RMDSZ a választások során a magyar szavazók nagy többségének a bizalmát 
élvezi, a kisebb magyar pártokkal – sikeresen együttműködve – közös listán in-
dulnak. Ezt elősegíti az RMDSZ és a magyar kormány közötti jó kapcsolat, de a 
szervezetnek az országos előrejutás érdekében a román pártok és a Nyugat köre-
iben kell szövetségest keresnie. A román szervezetekkel való közös érdekek közé 
tartozik, hogy az erdélyi megyék rendszeres nettó adóbefizetők, mégis alig kapnak 
vissza valamit a központi kormánytól – és ezt már az erdélyi románok is nehezmé-
nyezik. A megújulás érdekében új kommunikációra és a külkapcsolatok erősítésére 
lenne szükség. Mindezekre alkalmat ad a 2019 januárjában kezdődő román EU-
elnökség, a közigazgatási törvény tárgyalása, valamint a közelgő választás. Az 
RMDSZ folyamatosan nehéz helyzetben van, mert az alkotmányban az egységes 
nemzetállam szerepel, a nyilvánosság előtt gyakran ellenségként festik le a szövet-
séget, és mindez széles körű lehetőséget biztosít az erőszakszervezeteknek és a 
nacionalista román politikusoknak a párt elleni támadásokra.

https://www.digi24.ro/cautare?q=ciolos
https://www.usr.ro/
http://proromania.eu/tag/victor-ponta/
https://www.activenews.ro/stiri-politic/Ponta-spune-ca-Dragnea-ar-fi-omul-unui-grup-de-interese-Israel-Ungaria-si-probabil-Rusia.-Fostul-premier-mai-afirma-ca-Dragnea-a-insistat-ca-Laura-Kovesi-sa-ajunga-sefa-DNA-dupa-ce-Kovesi-l-a-iertat-de-trimiterea-in-judecata-pe-Iliescu-149856
http://rmdsz.ro/page/magunkrol
https://renasterea.ro/judetul-timis-sponsorul-de-lux-al-olteniei-si-moldovei/
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AZ ELNÖKVÁLASZTÁS TÉTJEI
2. táblázat

A 2019. novemberi államfőválasztás lehetséges jelöltjeinek
a jelenlegi támogatottsága

Az alkotmányban lefektetett elveknek megfelelően Románia félelnöki köztár-
saság: Klaus Johannis hivatala határozza meg a kül- és biztonságpolitikai 
stratégiát, az államfő elnököli a nemzetbiztonsági tanácsot, és szerepe van 

az ügyészek, bírók kinevezésében is. Johannis, akárcsak elődje, Traian Băsescu, a 
titkosszolgálatok embere, tevékenysége megfelel az SRI éves jelentéseinek és gaz-
dasági érdekeinek. A polgári titkosszolgálat és annak tábornokai egyúttal az ország 
legnagyobb vállalkozói közé is tartoznak: jelen vannak az energiaiparban, a médiá-
ban, a bankszektorban, a gyógyszer-kereskedelemben – és pártkapcsolataik révén 
jelenleg a fő ellenzéki erőt képviselik.

A jövő év végi kétfordulós elnökválasztás tétje nem csupán ennek az érdekcso-
portnak a védelme, hanem az ország atlantista elkötelezettségének a fenntartása 
és a korrupció elleni küzdelem szelektív továbbvitele is. A fő esélyes a mostani 
államelnök. Az ellenzékiek együttesen már most több mint 2/3-os támogatottsá-
got élveznek, tehát a várható második fordulóban a közös jelöltjük előnyt élvezhet. 
Ha ismét Johannis győz, a belpolitikai válság a 2020-as parlamenti választáso-
kig folytatódik. A kormány oldalán Tăriceanu ALDE-elnöknek van a legnagyobb 
népszerűsége, de a PSD támogatásának az ára nem tisztázott még: a kulisszák 
mögött ingatlan- és energiaüzletek várnak döntésre. Amíg ezekben nem születik 
megállapodás, a PSD végrehajtó bizottsága nem tudja meghatározni az elnökvá-
lasztási stratégiáját. Ehhez viszont a PSD-n belüli kompromisszumkészségre és a 
három-négy nagyobb versengő párttábor – a Dragnea dél-romániai oligarchái, a 
Firea körüli ingatlanvállalkozók, a moldvai és erdélyi klientúra – közötti békekötésre 
is szükség lesz.

Feltűnő az ország valós vezetőjének, Liviu Dragnea PSD-elnöknek az alacsony 
támogatottsága, ami azt jelzi, hogy a politikusi napjai meg vannak számlálva, mert 
a PSD-t domináló vidéki politikus vállalkozóknak hosszú távon már nem lehet hasz-
nukra. Dragnea nem adta meg magát: bár látszólag visszavonult az elnökválasztási 

Jelölt 2018.
június

2018.
augusztus

Klaus Johannis (PNL) 25% 23%
Călin Popescu-Tăriceanu (ALDE) 13%   9%
Laura Codruţa Kövesi (USR) 10%   8%
Dacian Cioloş (MRI)   7%   7%
Liviu Dragnea (PSD)   4%   4%
Nem tudja/nem válaszol 36% 44%

http://propolitica.ro/primul-sondaj-de-tomana-cifre-socante-analiza-saptamana-viitoare/
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küzdelemtől, de áttételesen befolyásolja a folyamatot, amihez a fő eszköze a hozzá 
hű belügyminisztériumi titkosszolgálat. Ez utóbbi is egy ismeretlen tényezőt jelent-
het a politikai küzdelemben, így az összességében jelenleg nem kiszámítható, mert 
meglepetéseket tartogathat.

KÜLPOLITIKAI KÖRNYEZET

A román külügyminisztérium nyilatkozatai főleg a jövő évi EU-elnökségre és a 
Moldovai Köztársaságra összpontosulnak – jelezve, hogy a külpolitikát rö-
vid távon ezek kötik teljesen le. E periódusban megmarad a rossz viszony 

Oroszországgal, amit az amerikai fegyverzet tervezett romániai telepítése várható-
an tovább ront majd.

Az Európai Parlament novemberre várható elmarasztaló Románia-jelentése, 
valamint az EB együttműködési és ellenőrzési mechanizmusának (MVC) decem-
beri jelentése komoly kifogásokat fog tartalmazni az igazságügyi függetlenség 
megsértése és a korrupció elleni küzdelem hiányosságai miatt. Ez azt jelenti, hogy 
szomszédunk nem reménykedhet a közeli schengeni tagságban, a befektetői biza-
lom sem fog növekedni, és marad az erős atlantista elköteleződés.

A német Ostpolitik rugalmas változása tapasztalható a térségünkben, így 
Romániában is. Az EB-nek növekvő politikai kihívást jelent a jogállamiság értelme-
zésével kapcsolatban Lengyelország, Magyarország és Románia, de Berlin emellett 
más frontokon is ütközik Közép- és Kelet-Európával. Az Amerikai Egyesült Államok 
folyamatos katonai jelenléttel rendelkezik Lengyelországban és Romániában, ami 
árnyékot vet Berlin Moszkvával szövetséges energiapolitikájára. Németországot 
növekvő aggodalom töltheti el amiatt, hogy a térségbeli befolyása csökken. Annak 
ellenére, hogy a brexit és az euróövezet kérdései Berlin figyelmét nyugatra terelik, 
Németország egyre inkább rákényszerül arra, hogy jobban jelen legyen Kelet-Euró-
pában. E célból kért tagjelöltséget a Balti-, a Fekete- és az Adriai-tenger országainak 
fórumába, a Három Tenger Kezdeményezésbe.

ÉRTÉKELÉS

A román vezető kormányerő, a Szociáldemokrata Párt 2018. szeptember 21-i 
végrehajtó bizottsági szavazása megerősítette a pártelnököt, Liviu Dragneát 
a tisztségében, miután a párt egyes tagjai, akik a leváltását szerették volna 

elérni, lemondtak e szándékukról. Maga az ülés is azt mutatja, hogy a közelmúltban 
zajlott kormányellenes utcai tüntetések, a népszerűségvesztés, valamint a Romá-
niával szembeni nemzetközi bírálatok miatt a pártban növekszik a feszültség, és 
nyílt hatalmi harc folyik. Az EP bírálata és a belpolitikai nyomás arra ösztönözheti a 
kormányt, hogy lassítsa az igazságszolgáltatás és a korrupcióval kapcsolatos jog-
szabályok reformját.

http://mae.ro/taxonomy/term/491/1
http://www.ziare.com/tudorel-toader/ministrul-justitiei/oficiali-ai-comisiei-europene-vin-la-ministerul-justitiei-pentru-o-serie-de-discutii-privind-mcv-ul-1505878
http://three-seas.eu/
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Az elmúlt két évben Romániában állandósult a belpolitikai válság, amelyet a 
szereplők több szinten való tagoltsága és a köztük levő feloldhatatlan feszültség 
okoz; a versengő felek nem igazán keresik a kompromisszumos megoldásokat, in-
kább a teljes hatalmat akarják megszerezni. Klaus Johannis államfő, aki az elmúlt 
évtizedben megerősödött titkosszolgálatokhoz közel álló üzleti érdekcsoportot 
képvisel, ellenzi a hatalmi viszonyok átrendeződését, a kormányzó dél-romániai 
politikus-üzletember csoport előretörését. Johannis ennek érdekében fog fellép-
ni a hatalmi ágak szétválasztásáért, a korrupció ellen és a jogállam védelmében. 
Az erőviszonyokon változtatni akaró Liviu Dragnea pedig növelné a pártjának az 
állami intézmények – köztük a titkosszolgálatok, ügyészségek, bíróságok – fe-
letti befolyását is. Bár a PSD támogatottsága 2018 őszére 31 százalékra esett, a 
Johannishoz közel álló PNL által vezetett parlamenti ellenzék sem tud lényegileg 
előretörni. A pártpolitikai csatározások mögött viszont ott rejlik az ország igazi 
tragédiája: növekszik a lakosság passzivitása a politika iránt, csökken az állam in-
tézményeibe vetett bizalom és folytatódik a kivándorlás.


