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ElőzményEk

Victor Ponta kormányfő 2015. november 4-i lemondását megelőzően, szep-
tember 17-én a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) vádat emelt a 
szociáldemokrata párti (Partidul Social Democrat, PSD) politikus ellen kor-

rupció és okirat-hamisítás gyanújával. A törvényhozás ugyan szeptember végén 
nem szavazta meg a kormány elleni bizalmatlansági indítványt, de Liviu Dragnea, a 
PSD elnöke több interjúban is neheztelésének adott hangot Ponta „elhamarkodott 
és felelőtlen” politizálása miatt: indokolatlan külföldi utazásokra, az egyeztetések hi-
ányára és a szenvedélyes kormányfői nyilatkozatokra hivatkozott. Dragnea a 2016. 
decemberi országos választásokra igyekszik felkészíteni pártját, és a politikai hátte-és a politikai hátte-a politikai hátte-
rét jelentő dél-romániai és moldovai megyei vezetők és üzletemberek a kormányzati 
részvétel folyamatosságát várják el, és Pontánál jobb „húzóerőt” szeretnének látni 
a párt vezetőségében.

Bár a fogyasztás növekedése és az adócsökkentés 40-45 százalék körülire 
emelte a PSD társadalmi támogatottságát, s így szeptemberre utolérte fő riváli-
sát, az ellenzék vezető erejét, a Nemzeti Liberális Pártot (Partidul Naţional Liberal, 
PNL), de a baloldali kormányzat október folyamán újból veszített a népszerűsé-
géből. Ennek hátterében elsősorban a korrupciós ügyek (például Sorin Oprescu 
bukaresti főpolgármester csúszópénzbotránya) álltak. Ez tovább csökkentette 
a baloldal Pontába vetett – a tavaly őszi sikertelen elnökválasztás után eléggé 
megcsappant – bizalmát.

Victor Ponta a lemondását azzal indokolta, hogy így szeretné csillapítani a 
Colectiv nevű bukaresti táncklubban kialakult tűzeset és tragédia kapcsán tüntetők 
jogos felháborodását. A háttérben azonban mélyebb okok rejlenek.

A román politikai elit kemény magját az államfő által elnökölt nemzetbiztonsá-át az államfő által elnökölt nemzetbiztonsá- az államfő által elnökölt nemzetbiztonsá-
gi tanács foglalja magában, amelyben hagyományosan jelentős szerepük van a 
titkosszolgálatoknak. Nem meglepő tehát, hogy a hatalmi harc a titkosszolgálati 
közösségben jelent meg először. George Maior, a belföldi titkosszolgálat (SRI) volt 
igazgatója már 2014 nyarán egy rendhagyó sajtónyilatkozatában aggodalmát fejezte 
ki amiatt, hogy egyes pártok csoportérdekek alapján akarják befolyásolni a szolgála-
tokat. A küzdelem a feltétlenül Amerika-barát, oroszellenes, Moldovát mihamarabb 
bekebelezni kívánó csoportok, illetve az óvatosabban atlantista, Németországgal és 
Franciaországgal is jó kapcsolatokra törekvők táborai között jelenik meg. George 
Maiort tavaly a parlament nyomására leváltották – a sajtómagyarázat szerint az 
irányítása alá tartozó szolgálat tevékenységének az indokolatlan kiterjesztése miatt –, 
ám később a Klaus Johannis államfő által elnökölt nemzetbiztonsági tanács jóvol-a Klaus Johannis államfő által elnökölt nemzetbiztonsági tanács jóvol-által elnökölt nemzetbiztonsági tanács jóvol-elnökölt nemzetbiztonsági tanács jóvol-
tából washingtoni nagyköveti pozícióba került. A SRI új vezetősége (Eduard Hellvig 
igazgató, Florian Coldea aligazgató) és az államfő tanácsadó testülete kiemelten 
kezeli a Németországgal való kapcsolatokat is, míg a Mihai Răzvan Ungureanu által 
vezetett külföldi hírszerzés (SIE) elkötelezetten Amerika-barát.

https://www-stratfor-com.ezproxy.members.marshallcenter.org/analysis/romania-stays-course-despite-pontas-fall
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A SRI régi sérelme, hogy a SIE kisajátítja a szolgálati kötődésű üzleti vállalkozáso-
kat. A román hatalmi csoportok és érdekeik a szolgálatokon keresztül artikulálódnak 
a médiában és a parlamentben is. Így a parlament szakbizottságainak elsősorban 
a SRI szállította azokat az információkat, amelyek alapján leállították az amerikai 
és kanadai érdekeltségű verespataki bányavállalkozást, valamint a Chevron által 
folytatott dél-moldovai palagázfeltárást. Az Amerika-barát bukaresti média azt 
is kritizálta, hogy Ponta kormánya kedvezményeket adott a Lukoil romániai ter-
jeszkedéséhez, és érzékenyen reagált a kormányfőnek azon kijelentéseire, hogy 
Oroszországgal normális kapcsolatokat kíván kialakítani, valamint Ponta szocsi ki-
rándulására is.

Egyes sajtóértékelések szerint Victor Ponta kormányzása amerikai érdeket sér-
tett. Tény, hogy a tavaly őszi elnökválasztási kampány során a közvélemény-kutatók 
felmérései szerint Klaus Johannis hátránnyal indult, de a korábban az Amerikai 
Egyesült Államokban tanult tanácsadói segítségével – pl. egy Facebook-kampány 
révén – a voksolás előtti utolsó héten fordítani tudott az esélyeken. Ponta körének 
minden bizonnyal feltűnt, hogy a táncklubban pusztító tűzvész után a Facebookon 
komoly hálózatépítés zajlott ellene: a november 3-ai kormányellenes tüntetésre 24 
óra alatt harmincezer bukaresti fiatalt tudtak mozgósítani a világhálón. Ponta bi-
zonyára azt is megfontolta, hogy egy ilyen erős, általa ellenőrizhetetlen társadalmi 
mozgást meg kell akadályoznia, akár egy kormányfői lemondás árán is.

Dacian cioloş kormányalakítása és kihívásai

A szociáldemokraták (PSD), a nemzeti egységpárt (Uniunea Naţională pentru 
Progresul României, UNPR) és a Tăriceanu-féle liberálisok (ALDE) által 
alkotott koalíció viszonylagos gazdasági stabilitást tudott felmutatni, de a 2-3 

százalékos gazdasági növekedés mögött egyre inkább a bérek és fizetések növe-
léséből eredő fogyasztásemelkedés állt, és a politikai elit tudja, hogy hosszú távon 
nem tartható a jelenlegi gazdaságpolitika. Így egy olyan kormányra lesz szükség, 
amelynek nincs megkötve a keze, azaz a pártklientúra nem akadályozza az IMF és 
az EU által is sürgetett reformok – korrupcióellenes harc, fiskális fegyelem, adóre-
form, privatizálás – gyorsításában. Egy technokrata imázsú kormány tehát elvben 
szabadabb, és politikai válság idején elfogadottabb is, mint egy klasszikus, pártok 
által alkotott koalíció. Ugyanakkor Dacian Cioloş új kabinetje a megfelelő politikai 
beágyazottság híján nehezebben tudja majd keresztülvinni az akaratát a központi 
és a megyei apparátuson. Victor Ponta 2015. november 4-i lemondása azonban 
várhatóan az ország történelmének egyik tumultuózus politikai periódusa végére 
tesz pontot.

2015. november 17-én a bukaresti parlament nagy többséggel megszavazta 
Dacian Cioloş kijelölt miniszterelnök kormányának a beiktatását. Cioloş kormány-
zati programja inkább csupán programvázlat, a teendőket menet közben fogják 

http://www.ziare.com/dacian-ciolos/premier/alegerea-istorica-a-lui-dacian-ciolos-succes-1394166
http://www.euractiv.ro/documente/programul-guvernare-guvernului-ciolos.pdf
http://www.euractiv.ro/documente/programul-guvernare-guvernului-ciolos.pdf


E-2015/43.

 Dacian Cioloş kormányalakítása 5

pontosítani. Az új kabinetben a tárcavezetői posztok többségét pártoktól független 
– a magánszférából, európai intézményekből és a civil társadalomból érkező – 
szakértők töltik be. A technokrata kormány beiktatását a Szociáldemokrata Párt 
(PSD) és a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) is támogatta.

Dacian Cioloş a parlamenti beszédében kifejtette: kormánya a közigazgatás 
hatékonyságát akarja javítani, valamint visszaszerezni a társadalomnak az állami 
intézmények iránti bizalmát, s megerősíteni a román demokráciát. Azt ígérte, hogy 
a kabinet munkáját az átláthatóság, a felelősségvállalás, a párbeszédre való nyitott-
ság fogja vezérelni. Fő feladatukként a jövő évi választások korrekt megszervezését, 
a társadalmi párbeszédet, a korrupció elleni harcot, a költségvetési egyensúly és a 
gazdasági növekedés fenntartását, valamint az emberi erőforrások menedzsment-
jének a javítását nevezte meg. Cioloş az igazságügy reformjának továbbvitelével 
kezdené a kormányzását, és a kulcsfontosságú az igazságügy-miniszteri posztra 
Raluca Prunăt, az Európai Bizottság szakértőjét, a Transparency International volt 
romániai elnökét jelölte.

Liviu Dragnea, a PSD elnöke arra figyelmeztette Cioloşt, hogy a szociáldemok-
raták nem adnak „biankó csekket” a kabinetnek, hanem csak addig támogatják 
Cioloş kormányát, amíg az megőrzi a politikai semlegességét. Kijelentette: a Ponta-
kormány megemelt fizetéseket és nyugdíjakat, kisebb adókat és az általa örököltnél 
kevesebb adósságot hagy utódjára. Az új kormányfő minden bizonnyal elfogadta a 
szociáldemokraták együttműködési feltételeit, mert a miniszterelnök-helyettes és 
egyben szociális és kommunikációs miniszter egy PSD-s politikus, Vasile Dâncu 
lett. Ez a megegyezés lehet majd a kabinet legfőbb belső feszültségforrása, hiszen 
a szociáldemokraták által követelt béremelést és adócsökkentést az IMF ellenzi, és 
az nem felel meg az EB fiskális szigor szem előtt tartó elvárásainak sem.

Alina Gorghiu, a Klaus Johannis államfőhöz közel álló PNL társelnöke kifejtet-
te: azt várja a Cioloş-kormánytól, hogy vessen véget a közpénzek politikai célokra 
történő felhasználásának, de azt nem kéri, hogy a PSD embereit a PNL embereire 
cserélje a közigazgatásban. Gorghiu szerint azért volt szükség technokrata kor-
mányra, mert az emberek csalódtak a politikusokban, és a választásokig hátra lévő 
egy évben a politikustársadalomnak meg kell újulnia. A nemzeti liberálisok vezette 
jobboldal tehát távolságtartóan kivár a választásokig, és inkább általános, idealista 
jellegű üzenete lesz, mert ezzel is a megtisztult párt imázsát igyekszik kialakítani.

Az RMDSZ nevében Kelemen Hunor arra figyelmeztette a parlamentet, hogy 
a társadalmi elégedetlenség a képviseleti demokráciát veszélyezteti, és erre nem 
lehet más válasz, mint azoknak a korrekcióknak a végrehajtása, amelyeket az em-
berek joggal kérnek számon a politikusokon. Kijelentette: a Cioloş-kormánytól a 
hatályos törvények betartatását várja. „Az RMDSZ megszavazza a Cioloş-kabinet 
beiktatását, a további támogatásról pedig az egyes tervezetekről folytatandó egyez-
tetések alapján, esetenként fognak dönteni” – tette hozzá a szövetség elnöke. Az 
RMDSZ tehát az eddigi „vívmányok” megtartására összpontosít, a minisztériumi 
és a megyei pozícióit szeretné megtartani. Kérdéses, hogy ez a politika mennyire 
lesz sikeres, amikor nő a magyar választók passzivitása, és a felmérések szerint az 
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RMDSZ csupán a szavazatok 3 százalékát kapná, vagyis nem éri el a törvényhozás-
ba kerülés 5 százalékos küszöbértékét. Kelemen nehéz helyzetben van, mert úgy 
kell megújítania és megtisztítania a pártját, hogy választási kampányévben rá van 
szorulva a régi, korrupt RMDSZ-vezetők pénzügyi segítségére. Összmagyar érdek 
lenne az RMDSZ támogatása, a romániai magyar politikai csoportok összefogása, 
a romániai magyar politika megfontolt reformja.

értékElés

Az új kormányalakítás máris erősíti a belpolitikai nyugalmat, megszűntek az 
utcai tüntetések. A belpolitikát mostantól nem annyira a költségvetés tető 
alá hozása fogja lekötni, mint inkább a jövő évi választások megszervezé-

se. A gazdaságban az elvárás az EU-projektek hatékonyabb megszervezése lesz; 
az eddigi elképzelések módosulnak, és az Európai Unió válik a modernizáció fő 
motorjává. Az EU-finanszírozás jobb hasznosítása érdekében viszont – mivel eddig 
csupán 60 százalékos hatékonysággal használták fel Romániában az EU-pénzeket – 
adminisztrációs reformra van szükség. Erre azonban korlátozottak a lehetőségek, 
hiszen a kormányzat folyamatos egyeztetésre szorul a vidéki politikai-gazdasági 
hálózatokat védő parlamenti pártokkal. Az ország tehát jó irányba indul, erősíti a 
reformjait, de nem valószínű, hogy a kormányzat meg tud majd felelni a nagy tár-
sadalmi elvárásoknak.

Az új külügyminiszter, Lazăr Comănescu a külpolitika folyamatosságát biztosítja 
majd. Ezt jelzi az is, hogy a kormányválság idején töretlenül zajlott a közép-európai 
államfőknek a jövő évi NATO-csúcsértekezletet előkészítő bukaresti találkozója. 
A megbeszélésen a román külpolitika jól érzékelte, hogy a térségben energia- és 
biztonságpolitikai területen is közelednek a vélemények és az érdekek (pl. az Északi 
Áramlat II, illetve Ukrajna és Moldova megsegítése ügyében), várható tehát, hogy Bu-illetve Ukrajna és Moldova megsegítése ügyében), várható tehát, hogy Bu-ében), várható tehát, hogy Bu-ben), várható tehát, hogy Bu-
karest több energiát fektet a regionális kapcsolatai fejlesztésére. A nyugat-európai 
hatalmak által képviselt Oroszország-politika elbizonytalanodásának függvényében 
nőhet az Egyesült Államok figyelme is a térségünk felé. A kétoldalú kapcsolatokban 
a Ponta-féle színes nyilatkozatok helyett korrekt hangnemű párbeszéd várható.

Románia számára a gazdasági feladatok lesznek a legnehezebbek. Az IMF-
megállapodás elhúzódása elriasztja a külföldi befektetőket. Az üzleti világ képviselői 
továbbra is a korrupció és a zavaros szabályozási rendszer miatt ódzkodnak vál-
lalkozni. A külföld által várt gyors intézkedéseket azonban nem lehet egykönnyen 
átvinni azon a törvényhozáson, ahol minden egyes ügyben hosszas egyeztetéseket 
kell folytatni. A kormányfő felismerte, hogy reformlehetőségei korlátozottak, ezért 
máris módosította a 13 oldalas kormányprogramját. Az eredeti dokumentumból 
kiiktatta az államfő-, illetve a parlamenti és a helyhatósági választások összevoná-
sáról szóló javaslatot, és letett arról az elképzeléséről is, hogy a polgármestereket és 
a megyei tanácselnököket kétfordulós rendszerben válasszák meg.
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A román politikai elit köreiben elbizonytalanodás érzékelhető a követendő nemzeti 
stratégiával kapcsolatban. Az Egyesült Államok nem támogatja Moldova annektálá-
sát: Barack Obama elnök az augusztus végi üzenetében Moldova szuverenitásának 
a fontosságát emelte ki. Bukarestnek Chişinău ügyében paradigmaváltásra van 
szüksége – olyan körülmények között, amikor Németország és az Európai Unió 
egyre kevésbé figyel a moldáv ügyekre. Bebizonyosodott, hogy az Amerikai Egye-
sült Államok nem tud lényegileg segíteni az energiafüggetlenség és a gazdaság 
modernizálása területén sem – bár a főbb uniós partnerek sem nyújtanak kész 
megoldásokat. A modernizációs és nemzetpolitikai feszültségek megjelennek a 
román hatalom központjában, és várhatóan meg is maradnak a jövő év végi válasz-
tásokig.


