
E L E M Z É S E K

A 2015. májusi moldovai
belpolitikai válság és

pénzügyi botrány háttere
Barabás T. János

E-2015/17.



KKI-elemzések
A Külügyi és Külgazdasági Intézet időszaki kiadványa

Kiadó:
Külügyi és Külgazdasági Intézet

Szerkesztés és tördelés:
Tevelyné Kulcsár Andrea

A kiadó elérhetősége:
H-1016 Budapest, Bérc utca 13-15.

Tel.: + 36 1 279-5700
Fax: + 36 1 279-5701
E-mail: info@ifat.hu

http://kki.gov.hu

© Barabás T. János, 2015
© Külügyi és Külgazdasági Intézet, 2015

ISSN 2416-0148



E-2015/17.

 A 2015. májusi moldovai belpolitikai válság 3

2015 májusában Moldova a nemzetközi figyelem előterébe került, mert többéves 
gazdasági növekedés és az EU-integrációban elért sikerek (társult tagság) után 
az ország komoly pénzügyi és politikai válság tüneteit mutatja. A banksikkasztási 
ügyek ellen tüntetők már lényegi politikai reformokat is követelnek.

Geopolitikai háttér

A 2009-es tavaszi parlamenti választások előtt a kormányzó kommunis-
ta párt (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, PCRM) vezetői olyan 
nyilatkozatokat tettek, melyek szerint az ország az EU-integráció mellett az 

Oroszország vezette eurázsiai struktúráknak is tagja kellene hogy legyen, és eluta-
sították a NATO-val való szorosabb együttműködést. Az Amerikai Egyesült Államok 
számára ezzel Vladimir Voronin kormánypártja a térségbeli atlantista törekvések 
ellenfele lett. A 2009-es referendumot a kormányzati csalások miatt a nemzetközi 
megfigyelők érvénytelennek ítélték, az Európai Unió a választások megismétlését 
javasolta, az áprilisban kitört chişinăui tüntetések zavargássá fajultak, amit a román 
média Románia-párti forradalomnak állított be. A sajtó szerint a Voronin-ellenes 
megmozdulások és a Nyugat-barát pártok egyik finanszírozója Ilan Shor, egy helyi 
üzletember volt, a tüntető fiatalok internetes, mobiltelefonos mozgósítását („Twitter-
forradalom”) amerikai szakemberek segítségével végezték.

A megismételt választásokon a Nyugat-barát tábor győzött; megalakult a Pro 
Európa nevű kormánykoalíció, Ilan Shor pedig a hatalomra került barátai révén ve-
zető gazdasági pozíciót nyert el. Így sikerült a belföldi bankpiac egyharmadát lefedő 
három bankot – részben állami hitellel – megvásárolnia, repülőtéri duty free bolto-
kat elnyernie. A kormánykoalícióban a Nagy-Romániát támogató politikusok kevés 
vezető pozíciót kaptak. Mindezekből arra is lehet következtetni, hogy az Egyesült 
Államok – bár partnerként és szövetségesként együttműködik Bukaresttel – a 
moldáv belpolitikai átalakulás szempontjából Romániát igyekezett a háttérben tar-
tani. Ennek oka az lehet, hogy az Egyesült Államok tartott a nacionalista, revíziós 
törekvésektől, mert értékelésében regionális összefüggésben a destabilizálás ká-
rosabb lenne az érdekeire nézve, mint az az által esetleg elérhető nyugati térnyerés.

Belpolitikai háttér

A moldáv belpolitika 2009 óta egyenlő arányban megosztott a jobboldali-libe-
rális Nyugat-párti és a baloldali oroszbarát erők között. Bár mindkét tárborban 
fellelhetőek a moldáv identitást hangsúlyozó nacionalisták, az Igor Dodon ve-

zetése alatt álló, ellenzékben lévő szocialisták (Partidul Socialiştilor din Republica 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-5570323-update-participare-redusa-protestele-din-chisinau-voronin-avem-probe-privind-implicarea-romaniei-proteste.htm
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Moldova, PSRM) nyíltan oroszpártiak, a Mihai Ghimpu vezette újdonsült ellenzéki 
liberálisok (Partidul Liberal, PL) pedig Nagy-Romániát akarnak.

A 2014. novemberi választásokon a nyugati orientáció hívei (Moldovai Liberális 
Demokrata Párt, PLDM; Demokrata Párt, PD; Liberális Párt) nyertek, kis előnnyel, de 
a nagyromán eszméket valló Liberális Párt kimaradt a kormányalakításból. Az ellen-
zéki PCRM külső támogatásával 2015. februárban megalakult kisebbségi kormány 
tapasztalatlan kormányfője, Chiril Gaburici nehezen tudja stabilizálni a belpolitikát, 
és a gazdaságot irányító oligarchacsoportok között egyensúlyoz.

a főBB érdekcsoportok

Ilan Shor nagyvállalkozó

Ilan Shor, az izraeli születésű üzletember volt az utóbbi években a belpolitika egyik 
fő alakítója. Apja, Miron Shor az 1970–80-as években vállalatvezető és üzletember 
volt a szovjet Moldovában, majd a család egy időre Izraelbe vándorolt ki. Shor a 
többségi tulajdonosa a Banca de Economii (BEM), az Unibank, valamint a Banca 
Socială nevű bankoknak, és számos más vállalkozásba is kezdett (sportklub, 
média, ingatlan). Jó kapcsolatokkal rendelkezik kelet felé is: felesége a moszkvai 
tévéműsorok sztárja, de romániai érdekeltségei is vannak. Közeli barátja és fő üz-
lettársa a bukaresti politikusok kedvence, Gabriel Stati üzletember, a 2009. áprilisi 
tömegmegmozdulások egyik vezéregyénisége. Statit családi kapcsolatok fűzik a 
kormánykoalíciós Demokrata Párt elnökéhez, valamint egyik üzletfele a szintén PD-
vezető Vlad Plahotniuc oligarcha is, aki a kommunista pártvezér, Vladimir Voronin 
fiának a fő üzlettársa. Ezek az összefonódások jelzik, hogy egy közösen vállalkozó, 
szűk körű moldáv politikai, gazdasági elit létezik.

Vlad Filat PLDM-elnök csoportja

Filat, a kormánykoalíciós liberális demokraták (PLDM) pártelnöke, egy moldovai 
üzlethálózat vezető személyisége, építkezésben, mezőgazdaságban, a BEMOL 
olajtársaságban, illetve a bankrendszerben érdekelt. Filat az 1990-es évek elején 
a Romániában tanuló moldáv diákok egyesületének a vezetője volt, a bukaresti 
kormányzat építette fel a politikai, gazdasági hátterét. Szintén a kilencvenes évek-
ben cigarettacsempészésért vád alá helyezték Romániában. A korabeli ügyészségi 
vád szerint a csempészést a román hadsereg repülőin végezték, az ottani katonai 
repülőterekről. Jelenleg is komoly romániai gazdasági – főleg kereskedelmi – ér-
dekeltségei vannak. Vlad Filat csalódás a román nacionalista lapok számára, mert 
pártja egyre inkább moldovai nacionalista, Romániáétól elkülönülő nézeteket vall.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ilan_Shor
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Vlad Plahotniuc nagyvállalkozó

A Demokrata Párt alelnöke a Victoria Bank, az ASITO biztosító, számos szálloda, 
gyár, mezőgazdasági vállalat tulajdonosa. Üzleti karrierjét Oleg Voronin oligarcha 
bizalmasaként kezdte. 2010 óta már nem a kommunisták fő pénzembere. Akkori-
ban lett a román–osztrák Petrom kőolajipari vállalat helyi képviselője. Bizalmasai 
vezető funkciókat töltenek be a főügyészségen, a titkosszolgálatban, ezért is kike-
rülhetetlen a belpolitikában. Shor jelentős mértékben függ Plahotniuc jóindulatától, 
aki a jelenlegi kormány fő anyagi támogatója.

Oleg Voronin csoportja

Az ellenzéki kommunista párt elnökének a fia az ingatlanpiacban, a vendéglátásban 
és a FinCom bankban érdekelt; Az oroszbarát és moldáv nacionalista beállítottságú 
Voroninnak közös vállalkozása van a Filat- és a Shor-csoporttal. Az ő cége uralja a 
moldáv alkoholipart, fő piaca Oroszország.

a BankBotrány

Idén februárban a moldovai korrupcióellenes ügyészség (Centrul Naţional de 
Anticorupţie, CNA) azzal vádolta meg Ilan Short, hogy a The Economist becslése 
szerint 2014 novemberében a Banca de Economiin keresztül mintegy 1,2 milliárd 

dollárt utalt át a Banca Socialăhoz, az utóbbi pedig ezt az összeget egy lettországi 
bankon át brit és hongkongi offshore cégekbe menekítette. A tranzakciók következ-
tében a nemzeti jövedelem 16 százalékát kitevő pénznek látszólag nyoma veszett. 
Shor három bankja a csőd szélére került, csupán a Moldovai Nemzeti Bank gyors 
beavatkozása (Iurie Leancă akkori miniszterelnök közbenjárására) mentette meg 
a pénzintézeteket az összeomlástól és a moldovai gazdaságot a súlyos válságtól.

A kormány felkérte az angol Kroll auditáló céget, hogy vizsgálja ki a banksí-
bolási ügyletet, amely a lakosság, az állam, az önkormányzatok megtakarításának 
a jelentős részét tüntette el, és amiért Moldova kénytelen az IMF segítségét kérni – 
hosszú évtizedekre az adósság béklyójába verve a társadalmat. A 2015. május 
7-én nyilvánosságra került Kroll-jelentés Ilan Short nevezi meg fő felelősként a 
pénzek eltűnéséért. A sajtó szerint azonban a jelentésben szereplő hitelfelvevő cé-
gek mögött ott van a politikai elit egy része, s nem csak kormánypárti politikusok. 
Az újságírók úgy vélik, a történtekért az addigi miniszterelnök, a románbarát Iurie 
Leancă is felelős, aki hozzájárult Shor bankjainak az állami finanszírozásához. 
A Kroll értékelése szerint a Shor vezette szűk kör összeesküdött a bankok vagyo-
nának a hirtelen likviddé tételére, majd vállalkozói kölcsönné alakítására, az összeg 
külföldre menekítésére és eltüntetésére. A brit könyvvizsgáló cég az eltüntetett ösz-
szeg visszaszerzésének érdekében egy újabb vizsgálatot javasol, valamint azt, hogy 

http://country.eiu.com.ezproxy.members.marshallcenter.org/article.aspx?articleid=883155872&Country=Moldova&topic=Economy&subtopic=Recent+developments
file:///C:/Dokumrntumok/KKI-elemz%c3%a9sek%202015/No%2017%20Barab%c3%a1s/../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/CJ0KUYN2/(http:/stiri24.md/cele-mai-mari-furturi-din-lume-vezi-pe-ce-loc-este-banca-sociala/9
http://unimedia.info/stiri/ultima-orA--raportul-kroll-a-fost-facut-public-93287.html
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szigorítsanak a bankszektor szabályozásán. A tönkrement bankok menedzselését 
a Moldovai Nemzeti Bank vette át.

A bankkorrupcióban részt vett cégek a származásuk szerint ukrajnaiak, orosz-
országiak, moldovaiak voltak, a legtöbbjük nincs is Moldovában bejegyezve, ami 
jelzi a korrupció regionális összefüggéseit. A Kroll-jelentés kitér arra is, hogy Shor 
tulajdonában van a Klassika őrző-védő biztonsági cég, amelynek gépkocsija – a 
sikkasztás dokumentumaival együtt – 2014 novemberében egy „balesetben” el-
égett. Ilan Shor 2015. május 6-án házi őrizetbe került; ügyvédje szerint ártatlan, 
és együttműködik a sikkasztás felderítésében a hatóságokkal. Maia Sandu moldáv 
oktatási miniszter 2015. május eleji nyilatkozatában annak a véleményének adott 
hangot, hogy a sikkasztás nem mehetett volna végbe állami intézmények és a nem-
zeti bank cinkossága nélkül.

a tüntetések politikai üzenete

Az eleinte csak néhány száz, főleg egyetemista fiatal résztvevővel zajlott 
chişinăui megmozdulások február óta tartanak. Szónokaik a kormányt hibáz-
tatják a bankbotrányért, és azzal vádolják Chiril Gaburici kormányfőt, hogy 

csak látszólag támogatja a nyugati integrációt. Fő üzenetük az, hogy hozzák vissza 
az elsíbolt bankvagyont, vagy addig tüntetnek, amíg a kormány le nem mond.

A tüntetések szervezői a civil szférából jönnek. Ilyen Igor Boţan politológus is, 
a The Economist moldovai tudósítója, a román kormányzat által pénzelt chişinăui 
Publika TV munkatársa, az uniós és román pénzekből működő ADEPT nevű civil 
szervezet vezetője. A tüntetők hangadója még Nicolea Josan, az Oroszországban 
játszó moldáv futballista, a zavaros politikai hátterű Angela Aramă újságíró, 
Alexander Cozor románbarát blogger. Az író Constantin Cheianu és Constantin 
Ulianu románbarát, oroszellenes szónoklatait viszont a többi szervező nem vállalja 
fel nyíltan. A megmozdulásokat a bukaresti média kormányellenes forradalomként 
kommentálja, de a helyi szervezők láthatóan nem akarják megismételni a 2009. 
áprilisi zavargásokat, és nem biztatnak erőszakra vagy középületek elfoglalására. 
A legtöbb hangadó – például Igor Botan – a bankbotrány tisztázását tartja a tünte-
tések fő céljának.

A hatósági becslések szerint a 2015. május 3-án már húszezer fős (a román 
forrásokban: ötvenezres) fővárosi tüntetésen eleinte a banki sikkasztásokért való 
felelősségre vonást és a határozottabb nyugati integrációt követelték, de idővel 
Nagy-Románia-párti jelszavak is elhangzottak a tömegben. A tüntetés szervezője 
a fentebb említett személyiségek által vezetett DA nevű civil szervezet volt, de a 
megmozdulást a sajtó által nem ismert személyek az eredeti, DA által biztosított 
központi parkból a parlament és az orosz nagykövetség elé terelték. Az utóbbi hely-
színen már oroszellenes és románbarát szónoklatok hangzottak el. A felszólalók 
között nem volt parlamenti politikus, a tüntetők Iurie Leancát, a leváltott románbarát 
miniszterelnököt éltették, aki nemrég alapította meg törpepártját.

http://country.eiu.com.ezproxy.members.marshallcenter.org/article.aspx?articleid=883155872&Country=Moldova&topic=Economy&subtopic=Recent+developments
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külföldi reakciók

Oroszország a médián keresztül is üzent Moldovának: a moldovaiak nagy ré-
sze által fogható moszkvai TV-adásokban egy chişinăui májdán (forradalom) 
szükségéről értekeztek, „amely elsöpörné a nyugatiak korrupt bábrezsimjét”. 

Ezzel ellentétes üzenetet fogalmazott meg Vlagyiszlav Szurkov orosz elnöki ta-
nácsadó, aki Twitter-bejegyzésében kifejtette: „csak egy bűnöző kívánhat májdánt 
Chişinăuban”. Az amerikai média a Kroll-jelentést ismerteti, és belpolitikai zűrza-
vartól tart, mivel az a térség pénzügyi problémáival, az ukrajnai válság hátterével 
végzetes lehet Moldova számára. Washington üzenete: Kelet-Európa gazdasági 
válsága erősödik, ha a chişinăui bank- és belpolitikai botrány még sokáig tart. 
A román kormányfő orosz információs háborút említett Moldova vonatkozásában. 
A bukaresti kormányzat – a chişinăui tüntetőkkel való szolidaritás jegyében – ne-
heztelését fejezte ki a moldáv partnerei felé azzal is, hogy a román államfő mégsem 
adott át májusban egy állami kitüntetést Vlad Filat volt moldáv kormányfőnek.

A belpolitikai eseményekre ráépül egy nemzetközi információs háború, amely-
nek jellemzői: Moszkva félelem- és bizonytalansággerjesztő üzenetei, valamint 
románbarát elemek manipulatív megnyilvánulásai (például: a chişinăui orosz 
nagykövetség előtti tüntetésen kérik számon a moldáv bankkorrupciót). A román 
média eltekint attól, hogy a sikkasztás egy románbarát kormány idején történt, és 
az ellentáborhoz tartozó politikusokat, vezető személyiségeket teszi felelőssé a tör-
téntekért. A románbarát média sematikus üzeneteiből arra lehet következtetni, hogy 
központilag szervezett kampányról van szó.

Szembetűnő, hogy az oroszbarát erők elsősorban a 2009-ben megtapasztalt 
nyugati – internetes, mobiltelefonos hálózatra építő – módszereket használják a 
befolyásolásra, és az is, hogy az Egyesült Államok már a 2009-esnél nagyobb moz-
gási szabadsághoz segíti a románbarát erőket Chişinăuban.

értékelés

A növekvő részvételű, radikalizálódó, külföldről egyre inkább befolyásolt 
chişinăui tüntetések elhúzódó belpolitikai válságot vetítenek előre, még akkor 
is, ha a kormány gyorsan intézkedett: nyilvánosságra hozta a Kroll-jelentést, 

letartóztatta Ilan Short, valamint hitelfelvételi tárgyalásokat kezdett az IMF-fel. 
A megmozdulások fő üzenete az, hogy a közvélemény nem éri be a bankbotrány 
felelőseinek a megbüntetésével, hanem mélyreható reformokat vár el a Gaburici-
kormánytól (például – a nyugati elvárásoknak is megfelelően – egyre többen a 
média szabadságát követelik). A média viszont, akárcsak a bankok, az oligarchák 

http://www.noi.md/md/news_id/60485#close
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-07/did-this-28-year-old-banker-help-steal-1-billion-from-moldova-
http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-20112729-victor-ponta-summitul-regional-securitate-cibernetica-este-mare-oportunitate-pentru-romania-dezvolte-domeniul-securitatii-cibernetice-impreuna-sua-siguranta-tara-cea-mai-avansata-acest-domeniu-princip.htm
https://www.stratfor.com/analysis/how-currency-woes-undermine-georgia-moldovahttp:/ro.wikipedia.org/wiki/Ilan_Shorhttp:/ro.wikipedia.org/wiki/Ilan_Shor
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tulajdonában van, akiknek nem áll érdekükben a tulajdon- vagy stílusváltás. A kor-
mányzati intézkedések rövid távon nem tudnak megfelelni a lakosság alapvető 
elvárásainak, marad tehát a feszült, bizonytalan belpolitikai légkör, amit a jövő évi 
elnökválasztás is kiélez.

Habár a tömegmegmozdulások folytatására nagy az esély, a vezető külföldi 
nagyhatalmaknak elvileg nem áll érdekükben a moldáv belpolitika destabilizálódá-
sa. Ezt erősíti Igor Botannak, a tüntetés főszervezőjének a mérsékelt hozzáállása is. 
Nem várható tehát a 2009-es forradalom megismétlése. Az elkövetkező hónapok 
történései ugyanakkor kiszámíthatatlanok, már csak azért is, mert a jogos felhábo-
rodás hátterében szélsőséges, kalandor csoportok is aktivizálódtak. Renato Usatii, 
a Che Guevara nyomdokain járó és a legutóbbi parlamenti választásoktól eltiltott 
politikus bejelentette, hogy Bălţi városában indul a júniusi önkormányzati válasz-
tásokon. A mostani kormányzatnak a politikai palettán sem tőle jobbra, sem balra 
nincs alternatívája, így ha Gaburici belpolitikai háttere erodálódik, akkor tartós bel-
politikai válság várható a jövő évi elnökválasztásig.

Bukarest kezdheti elölről a moldovai románbarát tábor felépítését: az ellenzékbe 
rekedt nagyromán liberálisok nem tudják áttörni a 10 százalék körüli támogatott-
ságot, és komoly szocialista kihívójuk lesz a chişinăui polgármesteri székért, Iurie 
Leancă volt kormányfő pedig a korábbi ügyek miatt támadható. A mostani tünteté-
seken a szónokoknak egy kis része volt csak a Romániával való egyesülés pártján, 
de a zászlók, feliratok zöme már azt sugallta. A román befolyás növekedésének 
azonban megvannak az esélyei hosszú távon. A Romániában képzett moldovai Li-
berális Párt tagjai jelen vannak a titkosszolgálatokban, a médiában, az igazságügyi 
minisztériumban, a kétoldalú kereskedelem pedig lefedi a moldáv összforgalom 
egynegyedét. Az Oroszországban dolgozó moldávok száma és aránya csökken a 
Nyugaton munkát vállalókhoz képest, így Moszkva veszít e befolyásolási lehetősé-
géből. Moldova déli részén és Chişinăuban a kiskorúak már egyre kevésbé tudnak 
oroszul.

Ugyanakkor Oroszország befolyása nem csökken: a moldávok nagy része az 
orosz adásokat nézi, az ország gazdaságának egyharmada, energiaellátásának 
nagy része az oroszoktól függ. Gagauzia (gagauz autonóm terület) Moszkva-párti, 
és az utóbbi időben egyre több oroszbarát szervezet, politikai erő aktivizálódik a 
térségben. A Kreml Odessza státuszának a kérdésével igyekszik sakkban tartani 
a Nyugatot és a kijevi vezetőséget, Moldova geopolitikai szerepe nő, ugyanakkor 
egyre nehezebben tudja a chişinăui kormány ellenőrizni a belső folyamatokat.

Az elmúlt években 4-6 százalékkal bővült moldáv gazdaságban az idén stag-
nálás várható. A bankbotrány szűkíti a moldovai pénzpiacot, gyengíti a befektetői 
bizalmat, és visszaveti a gazdasági fejlődést. Moldova, akárcsak Georgia, a nyugati 
integrációt választotta, de gazdaságilag jelentősen ki van téve Moszkvának. Kiszol-
gáltatottságát fokozza az ukrajnai konfliktus, valamint a térség pénzügyi zavara. 
A moldovai pénznem az elmúlt évben 25 százalékot veszített az értékéből a dollár-
hoz viszonyítva. A gazdasági, pénzügyi nehézségek végső soron, sajnos, az ország 
európai integrációját nehezítik – tehát megfelel az orosz érdekeknek. Moszkvának 
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érdekében állhat Chişinău nyugati integrációjának a fékezése, de a gazdasági csőd-
je már nem. A moldovai lej elértéktelenedése kisebb mértékű, mint az orosz rubelé, 
és a moldáv gazdaság a mérete miatt is rugalmasabb, alkalmazkodóbb.

A moldovai kormányra komoly felelősség hárul tehát, hiszen jelentős uniós for-
rások állnak a rendelkezésére, és a gazdaság helyzetén már rövid távon javítani 
lehet. A kibontakozást nehezíti a belpolitika megosztottsága: a kisebbségi kormány 
nehezen tud konszenzust létrehozni a törvényhozásban. A moldovai gazdasági 
folyamatok sem teljesen előreláthatóak. Ennek oka többek között az, hogy a költ-
ségvetés jelentősen függ a külföldön dolgozók hazautalásaitól, és a Moldován kívül 
munkát vállalók harmada Oroszországban talál állást, így Moszkva ezzel az esz-
közzel is bizonytalanságban tarthatja az országot. Oroszország másik befolyásolási 
eszköze a moldáv áruk behozatalának a gyakori letiltása. Ezen a területen az idén 
azonban gesztusokat tett a Gaburici-kormánynak.

MaGyar vonatkozások

Magyarország Romániával, a V4 többi államával és a baltiakkal együtt tagja 
az Európai Unió „Moldova barátai” körének, és kiemelten pártoljuk az or-
szág uniós integrálását – ez utóbbi lehet a moldáv válság megoldásának a 

legfontosabb eszköze hosszú távon. Ugyanakkor Magyarországot az akaratán kívül 
felhasználják a moldáv információs háborúban. Az elkövetkező hónapokban nem 
zárható ki, hogy kísérlet történik a chişinăui civil megmozdulások románbarát felke-
léssé változtatására. Moldovában a lakosságnak csak kis része osztja a nagyromán 
eszméket, ennek kompenzálására, a nemzeti egység mesterséges létrehozására 
használják a magyarellenes gyűlöletkeltést.

Az elmúlt hetekben ugrásszerűen megnőtt a magyarellenes anyagok száma a 
román médiában, így például vezető napilapok cikkeznek állítólagos második világ-
háborús magyar vérengzésekről. Ezzel párhuzamosan a bukaresti kormány súlyos 
kifogásokat talál a magyar kormányzati politikával kapcsolatban, és nyomást gya-
korol a székelyföldi önkormányzatokra. Elképzelhető, hogy Bukarest tőle nyugatra 
is a Moldovában tapasztalt hatalmi technikákat óhajtja alkalmazni. Az Amerikai 
Egyesült Államok egy fokkal jobban tolerálja a bukaresti kormány nacionalista tö-
rekvéseit kelet felé, de Románia kockáztat, amikor nyugat felé is élesíti a hangnemet. 
Alapvető közös érdekünk a kölcsönös bizalom és megértés erősítése, hiszen gazda-
ságaink, társadalmaink egyre inkább összenőnek, egyre inkább függnek egymástól. 
Az ideológiai gyűlölet, a szélsőséges manipuláció hosszú távon kontraproduktív a 
térségünkben-sorsközösségünkben. Ezt bizonyítja a moldovai helyzet is.
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