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Románia kelet-európai politikájában, amelyet döntően külső tényezők befolyásol-
nak, rövid távon folyamatosság várható. Szomszédos országai közül Moldovában 
az európai uniós társulási szerződés tavalyi aláírásával elindult egy bizonytalan re-
formfolyamat, a szakadár Dnyeszter-mellék pedig erőteljesebben összefonta sor-
sát Oroszországgal, s Moszkva más konfliktusok kezelésére is mintának szánja 
tiraszpoli jelenlétét. A Kijev és Bukarest közti politikai kapcsolatokat – a konfliktusok 
kerülése érdekében – befagyasztották. A térség fő kihívása az odesszai feszült hely-
zet, a biztonsági kockázati tényezők határokon keresztül való mozgása.

Romániai belpolitikai háttéR

A román belpolitika fő mozgatóereje az elkövetkező évben a jobboldali állam-
fő és a baloldali kormány közötti politikai súrlódás lesz, ez viszont nem befo-
lyásolja majd az ország külpolitikájának prioritásait, amelyek közé tartozik az 

uniós és atlantista kapcsolatainak elmélyítése, a politikai térnyerés Moldovában, a 
globális gazdasági nyitás és az energiabiztonság erősítése. Jelentős politikai mér-
földkő lesz az amerikai rakétaelhárító rendszer 2015. nyári romániai telepítése.

moldova nyugati integRálása

Moldovában az uniós társulási szerződés tavalyi aláírásával elindult egy 
lassú és bizonytalan csatlakozási és reformfolyamat, a szakadár Dnyesz-
ter-mellék pedig választás elé került: Moldova részeként kereskedelmi 

könnyítéseket kapjon az EU-tól (a társulási szerződéssel együtt járó szabad ke-
reskedelmi DCFTA-egyezmény alapján), vagy az EU-viszonylatban még az addigi 
kereskedelmi könnyítéseket (Autonomous Trade Preferences) is elveszítse. Ez utób-
bi azt jelenti, hogy Tiraszpol számára jelentősen drágul az EU-ba irányuló – főleg 
acél- és textiláru – kivitele. Az európai piac elvesztése súlyos következményekkel 
jár: nemcsak exportkiesést jelent, hanem hosszú távon a versenyképesség csök-
kenését is eredményezi. A tiraszpoli vezetés 2014 végén mégis úgy döntött, hogy 
áruiknak Oroszországban keresnek új piacokat, tehát nem tartanak Chişinăuval a 
nyugati úton. Ez a fordulat Moszkva számára azt is eredményezheti, hogy gazda-
sági eszközökkel határt szabhat Moldova euroatlanti integrációjának.

Abban az esetben, ha az új moldáv kormány – külső nyomásra – határozottabb 
lépéseket tenne a NATO-integráció felé, Moszkva térségbeli politikájának átértel-
mezése várható. Ez azt jelenti, hogy Moszkva hivatalosan elismerheti a Dnyesz-
ter-mellék állami függetlenségét, lemondva az egységes Moldova elvéről. Sőt, azt 
sem lehet kizárni, hogy Tiraszpol az Oroszországi Föderáció részévé akar válni, és 
ennek „enged” Moszkva. Moldovának a NATO-hoz való közeledése várhatóan a 

http://www.hotnews.ro/stiri-international-19312853-strategia-securitate-lui-obama-prevede-sprijinirea-moldovei-georgiei-ucrainei.htm
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Dnyeszter-melléki orosz haderő megerősödését vonja maga után, ami az USA vá-
laszintézkedését eredményezheti Romániában. A román kormányzat a különböző 
megnyilatkozásaiban előre is üdvözölt egy ilyen szcenáriót.

A román társadalom többnyire passzív, inkább a belügyekre figyelő attitűdje 
mellett a román politikai elit a Moldovával való uniót támogatja, mivel abból sze-
rintük az egész román nemzet profitálhat, mert regionális középhatalmi státusz-
ban könnyebben alakíthatja az ország például a kulcsfontosságú energia- és inf-
rastruktúra-politikáját. Bukarest a nemzeti, unionista céljaik elérése előtt Moldova 
euroatlanti integrációját szeretné elérni. Ennek részeként vállalja az Oroszország-
gal felmerülő politikai konfliktusokat, és az atlantista elkötelezettségét erősíti. Ez a 
folyamat a román politikai gondolkodás központi témája, ebből következik Romá-
nia számos más kül- és biztonságpolitikája is. Bár komoly erőfeszítések történtek, 
a belpolitikát eddig nem lehetett hatékonyan a Moldova-politikára hangolni. Példa-
ként felhozhatók a két állam közötti energiavezetékek összekapcsolásának nehéz-
ségei vagy a román állampolgárság adományozásánál jelentkező adminisztrációs 
problémák. (A gyenge adminisztrációs képességek és a korrupció miatt hivatalo-
san eddig csupán hozzávetőleg kétszázezer moldávnak sikerült román állampol-
gárságot adniuk.). Románia térségbeli politikájának fő problémája mégis az, hogy 
rajta kívül álló, általa nem befolyásolható folyamatok alakítják a Prut folyótól kelet-
re eső területek sorsát.

dnyeszteR-mellék

Moldova várhatóan fokozatosan csökkenti a gazdasági kapcsolatait a 
Dnyeszter-melléki szakadár területtel, és Tiraszpol moszkvai kötődé-
se tovább erősödik, ahogy Chişinău egyre jobban kötődik az euroatlanti 

intézményekhez. A Dnyeszter-melléki jelentős orosz acélipari, gépgyártási, energia-
ügyi befektetések azt jelzik, hogy Moszkva egyúttal mintának is szánja tiraszpoli 
jelenlétét. A jelenlegi szakadár területek (Abházia, Dél-Oszétia, Kelet-Ukrajna, 
Dnyeszter-mellék) közül az utóbbi rendelkezik viszonylag a legjobb gazdasági 
boldogulási lehetőségekkel. A terület ötszázezer lakosának a fele máris orosz állam-
polgár, s tavaly átvették az új orosz jogrendszert. Szakírók szerint az 1700-2000 fős 
orosz békefenntartó kontingens a szakadár területen marad, de várhatóan erősödik 
majd az orosz különleges egységek és titkosszolgálatok tevékenysége is. Ennek 
egyik politikai oka az lehet, hogy Moszkva – a donbaszi válság súlyosbodása ese-
tén – számításba veheti Odessza térségének a destabilizálását. Mindez azt jelenti, 
hogy Oroszország hosszú távon rendezkedik be a Dnyeszternél. A Dnyeszter-mel-
lék helyzete azért is sajátos, mert az 1991–92-es polgárháború után csupán kisebb 
konfliktusok által tarkított interetnikus béke valósult meg – a lakosság 35 százaléka 
orosz etnikumú, de a kétharmados többség az oroszt anyanyelvként beszéli –, s ezt 
Moszkvában egyféle sikeres Pax Russicának vélhetik.

http://www.marshallcenter.org/
http://www.oxfordanalitica.org/
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A térségbeli politikai-gazdasági folyamatok tehát nem kedveznek az EBESZ, az 
EU és a nemzetközi közösség által a Dnyeszter-mellék rendezésére tett erőfeszíté-
seknek, és egyre inkább kétoldalú – Moszkva–Tiraszpol – keretben maradnak. En-
nek megfelelően a román kormányzatnak szembesülnie kell azon kihívással, hogy 
Tiraszpol Európától való távolodása hogyan hat a Chişinău és Bukarest közti kap-
csolatokra.

az ukRajnai válság hatása

Románia és Ukrajna kétoldalú kapcsolatait az elmúlt években egy sor komoly 
ügy terhelte: a Duna határszakaszának és a tengeri talapzatnak a megosztá-
sa, az utóbbi energiaforrásaihoz való hozzáférés, kisebbségi ügyek, Moldova 

problémájának megoldási módja, illetve a rendezetlen adósságok. Az oroszok Uk-
rajnában és a Baltikum egén folytatott katonai, biztonsági tevékenysége erősíti Ro-
mánia atlantista elkötelezettségét, a kijevi kormánnyal való szolidaritását, de nem 
tágítja a gazdasági, politikai cselekvőképességét. Kijev és Bukarest korábbi politikai 
kapcsolatait – a konfliktusok elkerülése érdekében – jelenleg szüneteltetik.

Bukaresti nyilatkozatok azt sejtetik, hogy Románia ugyan nem számít nagy 
fegyveres konfliktusra Kelet-Európában, de növelni szeretné a katonai erejét. 
E mögött az a felismerés is meghúzódhat, hogy a NATO nem tud maradéktalanul 
megfelelni a kelet-ukrajnai válság jelentette kihívásnak, így Románia nem érezheti 
teljes biztonságban magát. Miután Lengyelország kisebb fegyverkezésbe kezdett, 
s modern fegyverzeti rendszereket, például tankelhárító rakétákat vásárol, Romá-
nia 2014. decemberében bejelentette, 20 százalékkal növeli a katonai költségve-
tését, és ezzel kapcsolatban kéri az IMF-et és az EU-t a költségvetési szigortól 
való részleges eltekintésre – tehát a kormányzati deficit növekedésére számíta-
nak. Tavaly Romániának nem sikerült megállapodásra jutnia hitelügyekben az IMF 
és az EU illetékeseivel, és a jelenlegi külpolitikája sem kedvez e megállapodások 
létrejöttének. Komoly veszély tehát az ország hitelképességének erodálása.

A román kormányzat az üzeneteiben reaktív, passzív magatartással vádolja a 
Nyugatot Ukrajna ügyében. Ezt a nyugati hozzáállást látja a jövőben is folytatódni a 
román fél. Bukaresti politológusok szerint Romániának nincs politikája arra vonat-
kozóan, hogy mi lesz az után, hogy 2015 második felében a nyugati országok vár-
hatóan mérsékelik az Oroszország-ellenes szankciókat. Bukarest ugyanis az orosz 
aktivitás erősödését tapasztalja Moldovában, a Dnyeszter-melléken, Ukrajnában, 
ugyanakkor azt is látja, hogy Németország és maga az EU is normalizálni szeretné 
a kapcsolatait Putyinékkal.
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Románia alakuló keleti politikája a téRségben

Bukarest azt tapasztalja, hogy a Moldovai Köztársaságban jelenleg zajló kor-
mányalakítási koalíciós tárgyalásokra jelentős befolyása van Moszkvának: 
mások mellett a szavazatok 40 százalékát bíró moldáv baloldali pártok 

révén. A várhatóan EU-párti kormánynak, bár törvényhozási többség támogatja, 
belpolitikailag bizonytalan helyzete lesz. Ennek fő oka Moldova erős gazdasági, 
kulturális kötődése a keleti birodalomhoz. Bár az ország tavaly sikeres évet zárt, 
4-5 százalékos gazdasági növekedéssel, Oroszország gazdasági gyengülése mi-
att várhatóan az az idén ez 1-2 százalékra esik vissza. Bukarest az új kormány 
részéről sem számíthat románbarát politikai áttörésre Chişinăuban, bár az számá-
ra a belpolitikai béke szempontjából elsőrendű fontossággal bírna a nagyromán 
eszmékkel szemben.

Románia Moldova-politikáját az a román médiában is gyakran közvetített vita 
alakítja, hogy Oroszország képes-e, fog-e Odessza környékén katonai vagy más 
destabilizáló akciót végrehajtani. 2014 végén több kisebb bombamerénylet történt 
az ukrajnai város térségében. A hivatalos vizsgálat még zajlik, a robbantásokat egy-
előre nem lehet Moszkvához kötni, de a célpontok helyi kormányzati intézmények 
voltak. A Dél-Ukrajnához közel tartózkodó orosz hadierő túl kicsi egy komolyabb ka-
tonai művelet végrehajtásához. Egy ilyen támadás megindítása a jelenlegi oroszor-
szági gazdasági, pénzügyi nehézségek, a nemzetközi közösség ellenállása 
miatt sem valószínű. Az orosz kormányzat nyilatkozataiból az derül ki, hogy Moszk-
va számára a Krím és Oroszország közti kapcsolat, korridor létrehozása fontosabb, 
mint az Odessza környéki orosznyelvűek felkarolása, a Dnyeszter-melléket az orosz 
területekkel összekötő korridor kialakítása. Ha Moszkva úgy dönt, hogy a térségbe-
li befolyása erősítése érdekében vagy a krími korridor létrehozására katonai akció-
ba kezd, akkor abban várhatóan valamilyen szerepet kap majd a Dnyeszter-mellé-
ki orosz katonai csoport is.

Románia keleti szomszédságában tehát a biztonsági helyzet képlékeny, nem tel-
jesen kiszámítható, s nem zárható ki egy alacsony szintű, területileg körülhatárolt 
fegyveres konfliktus sem, bár ennek politikai valószínűsége csökken. Alapvetően 
a fő kihívás a biztonsági veszélyforrások határokon keresztül való mozgása, illet-
ve Ukrajna.

E kihívásokra Románia az atlantista együttműködés erősítésével igyekszik vá-
laszolni. Oroszország, Kazahsztán, Örményország, Belarusz, Kirgizisztán részvéte-
lével folyamatban van a biztonságpolitikai feladatokat is ellátó Eurázsiai Unió lét-
rehozása. Erre válaszul Bukarest eredetileg egy amerikai segítségű lengyel–török 
együttműködés megteremtését szerette volna elérni, később kibővítve azt a balti ál-
lamokkal és másokkal. Törökország oroszbarát politikája, a georgiai NATO-befolyás 
csökkenése azonban a román stratégia átgondolását igényli.

http://country.eiu.com/romania
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oRoszoRszág a keleti téRségben

A román–orosz kapcsolatok feszültségét jelzi, hogy 2014 májusában, a má-
sodik világháborús emlékünnepségre Tiraszpolba igyekvő Dimitrij Rogozin 
orosz miniszterelnök-helyettes repülőgépének kényszerleszállást kellett vég-

rehajtania Chişinăuban, mert a román hatóságok nem engedték át a légterükön. 
A román vezetés értékelése szerint rövid távon feloldhatatlan érdekkülönbségeik 
vannak Moszkvával, főleg Moldova és a Dnyeszter-mellék ügyében. Az elmúlt év-
tizedben Moszkva vonatkozó politikájának a lényege az volt, hogy egy föderatív, 
semleges Moldova létrejöttét támogatta, amelynek része lett volna a Dnyeszter-
mellék is. Ezt viszont a román és a románbarát moldáv fél ellenezte, mert az orosz 
tervezet szerint a Dnyeszter-mellékieknek vétójoguk lett volna a fontos közös dön-
tésekben. Egy föderatív Moldova a román felfogás szerint döntő befolyást adna 
Moszkvának.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a román fél az erdélyi magyar autonómiák, kö-
zösségi jogok ügyében, nyakatekert módon, szintén a fenti indoklással érvel a nyu-
gati partnerei előtt, vagyis azzal, hogy a NATO és az EU befolyása csökkenne, míg 
Moszkváé erősödne egy székely autonómia esetében. Felfogásuk és érveik szerint 
a kommunizmus ideje alatt működő székely autonóm területet Sztálin nyomására, 
orosz kezdeményezésre hozták létre, azaz orosz „képződmény” volt.

Más megfontolásból viszont Moszkvának azért is érdekes a Dnyeszter-mellék, 
mert ha a befolyását egy kis békefenntartó kontingens és a gazdasági jelenlét segít-
ségével is biztosíthatja, akkor az egy áttételesebb, kifinomultabb hatalmi technikát 
jelentene, mint a kelet-ukrajnai válságban tapasztaltak. Az ottani keményebb és a 
Dnyeszter-melléki puhább hatalmi technikák közötti választást egy sor más ténye-
ző is befolyásolja, amelyek közül egyesek kiszámíthatóak, például a nyugati szank-
ciók, mások kevésbé, például a kelet-ukrajnai milíciák tevékenysége. A politikai logi-
ka azt sugallja, hogy a súlyosbodó orosz gazdasági problémák esetén meg fog nőni 
a kiszámíthatóbb, Dnyeszter-melléki modell fontossága.

Románia keleti politikája és a balkán

Az orosz gazdasági zavarok és a kelet-európai események megváltoztathatják 
Bukarest Balkán-politikáját. A Balkánon való befolyásért erőteljes vetélkedés 
zajlik az EU és Oroszország között. Szerbia és Bulgária hagyományosan is 

jó kapcsolatokat ápol Oroszországgal, de Moszkva hiteleket, energiaügyi együtt-
működést és befektetéseket ígért a félsziget többi állama számára is. Oroszország 
térségbeli elbizonytalanodása (a Déli Áramlat megépítésének felfüggesztése, a 
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kelet-balkáni uniós integrációs folyamat kiteljesedése) nem feltétlenül Románia 
erősödését jelenti, mert a hatalmi-gazdasági vákuum kitöltése már zajlik Török-
ország, Németország, Kína és mások részéről is. Ankara és Moszkva gazdasági, 
politikai, biztonsági kapcsolatai erősödnek, saját energiapolitikai alternatívával álltak 
elő ez év elején. Ez azt is jelenti, hogy az orosz regionális pozícióvesztésből Bu-
karest nem profitál, olyan együttműködések jönnek létre, amelyekből az ország 
kimarad. A Déli Áramlat vezeték tervének bukása nem jelent közvetlen rövid távú 
előnyt Románia számára, csupán késztetést alternatív energiapolitikák keresésére.

Magyarország hagyományosan politikailag és gazdaságilag is jelen van a Bal-
kánon, a román politikai elemzők tehát felvethetik azt a lehetőséget, hogy Budapest 
Bukarest nélkül alakít együttműködéseket a térségben. Románia meglepődött, és 
sértve érezte magát a szerb–magyar politikai, kisebbségügyi közeledés miatt, és a 
román lapok feltették a kérdést: hogyan kaphattak autonómiát a szerbiai magyarok, 
miközben a baráti ország, Románia néptársai nyelvhasználati jogokkal sem rendel-
keznek a Timok völgyében.

http://www.republika.md/

