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A novemberi választások után a kormányzó Pro Európa Koalíció tagjai az erőszak-
szervezetek feletti befolyás kérdése és a banki korrupciós ügyek miatt nem tudtak 
megegyezni a további együttműködésről. Az új, kisebbségi kormány a románbarát 
Liberális Párt nélkül alakult meg 2015. február végén, a kommunisták ellenzéki tá-
mogatásával. A térség biztonsági helyzetéről szóló nemzetközi megnyilatkozások 
azt jelzik, hogy javában zajlik egy kommunikációs háború. A biztonsági környezet 
kiszámíthatatlansága nem csökken, ez pedig hosszú távon senkinek sem állhat az 
érdekében, hiszen Oroszország is konszolidálni szeretné a gazdaságát. Bukarest-
ben az is aggodalmat kelt, hogy az új moldovai vezetés az autonómia kérdésében 
tárgyalni akar a gagauzokkal. Rövid távon az államra nézve a legnagyobb veszélyt a 
helyi korrupció jelenti. Amíg az EU-nak nem lesz közös energiapolitikája, nem várha-
tó az erőteljesebb nyugati befolyás érvényre jutása sem Moldovában.

Belpolitikai háttér

A 2014. novemberi parlamenti választások során a kormánypártok csupán a 
szavazatok 46 százalékát kapták, de a magas bejutási küszöb miatt az erővi-
szonyok a 101 tagú parlamentben a javukra alakultak.

A Pro Európa Koalíciót (Coaliția Pro-Europeană) alkotó pártok:
• az egyre inkább moldáv nacionalista, jobboldali Moldovai Liberális Demokra-

ta Párt (PLDM), amely 23 helyet szerzett;
• a baloldali nacionalista Demokrata Párt (PD), 19 mandátummal;
• valamint a Nagy-Romániát óhajtó Moldovai Liberális Párt (PLM), 13-mal.
Az ellenzék:
• az oroszbarát Moldovai Köztársaság Szocialistáinak Pártja (PSRM), 25 hellyel;
• illetve a nacionalista Moldovai Köztársaság Kommunistáinak Pártja (PCRM), 

amely 21 helyet tudhatott magáénak.

Ez év elején úgy tűnt, a rubelválság miatt legyengült, az ukrajnai események-
kel lekötött Oroszország kevésbé összpontosít Moldovára, és folytatódhat a kor-
mánykoalíció Nyugat-barát reformpolitikája. Az utóbbi hónapokban viszont a két 
nagyobbik koalíciós párt (PLDM, PD) a kulisszák mögötti tárgyalásokon nehezmé-
nyezte Iurie Leancă PLDM-es miniszterelnök románbarát politikáját és azon szán-
dékát, hogy a banki korrupciós botrány felderítését sürgetve nagyobb befolyást sze-
rezzen a titkosszolgálatok és az igazságügyi minisztérium felett. Moszkva érzékelte 
a chişinăui Nyugat-barát tábor elbizonytalanodását, és mediatikus, üzleti, pártpoli-
tikai eszközökkel igyekezett hatást gyakorolni a kormányalakítási folyamatra. Mind-
ezen céljait nyíltan is vállalta a különböző nagyköveti, politikusi nyilatkozatokban. 
A nyugati orientáltságú kurzus válságát az is előidézte, hogy a lakosság elégedet-
len – bár 4-5 százalékos volt a gazdasági növekedés az elmúlt években –, nem ta-
pasztalt életszínvonal-emelkedést. Az EU és Moldova közötti társulási szerződés 

https://janes-ihs-com.ezproxy.members.marshallcenter.org/CustomPages/Janes/DisplayPage.aspx?DocType=News&ItemId=+++1737332


E L E M Z É S E K

4 Barabás T. János

2014. júniusi aláírása sem váltotta ki a közvélemény osztatlan derűlátását. Ennek 
egyik oka az lehet, hogy az ország lakosságának egyharmada külföldön dolgozik, 
mégpedig a nagyobb részük Oroszországban, így a moldávok úgy érzik, jelentős 
mértékben függnek még az Oroszországi Föderációtól. További oka a Nyugat-ba-
rát kormányzat támogatottságában bekövetkezett csökkenésnek az orosz média 
masszív jelenléte, de helyi vállalkozók (így pl. a tíz éve Moldovában élő izraeli Ilan 
Shor nagyvállalkozó) médiabirodalma is a Kreml ízlését tükrözi.

A 2013. március óta hivatalban lévő Iurie Leancă moldovai miniszterelnök idén 
február 26-án bejelentette, hogy helyettesével, Eugen Carpovval és még néhány 
miniszterrel együtt kilép a kormányból, és elhagyja a vezető kormánypártot, a de-
mokrata liberálisokat (PLDM) is. Lemondásának kiváltó oka az volt, hogy a par-
lamenti bizalmatlansági indítványon megbukott, az Európa-barát kormánykoalí-
ciónak, vagyis kormányzati társainak egy része is ellene szavazott. Moldovában 
nehéz válaszvonalat húzni a pártok és az üzletemberek csoportjai között, a szűk 
körű elit a politikai hovatartozásra való tekintet nélkül üzletel egymással. Így a kor-
mányalkotó pártok közül a PLDM és PD vezetői összefonódtak a kommunisták-
hoz közel álló üzletemberekkel, ezért a kormányzat egyre több engedményt tett 
az ellenzéki PCRM-nek.

A belpolitikai zavaros összefonódásokat tükrözi az is, hogy a PD egyik vezető-
je, az üzletember Vladimir Plahotniuc együtt vállalkozik a kommunista párt elnöké-
nek a fiával, s közben pártja közös parlamenti obstrukciós technikával politikai szö-
vetségben volt eddig a románpárti liberálisokkal (PLM) – ez utóbbiak Vladimir Filat 
társkoalíciós PLDM-ét akarták ezzel gyengíteni, és ezáltal politikai teret nyerni.

A román sajtó szerint Bukarest nagymértékben beleveszett a moldovai politikai 
intrikák labirintusába, sőt a moldáviai csempészet és banksíbolás a román titkos-
szolgálat, a pártok és a szabadkőművesek révén Romániába is elért. Plahotniucot a 
titkosszolgálati kapcsolatokkal rendelkező Viorel Hrebenciuc román szociáldemok-
rata (PSD) képviselő vezette be a román kőműves páholyba – jelenleg mindkettőjü-
ket korrupciós ügyekben vádolják. A Romániában zajló korrupció elleni kampány, a 
titkosszolgálatok élén történő váltások Bukarest Moldova-politikáját is átrendezhe-
tik, de a román hivatalos kommunikáció ebben az átmeneti periódusban is nemze-
ti kohéziós eszközként használja a magyarellenességet.

A PLDM–PD-páros a kommunisták kormányon kívüli, törvényhozási támoga-
tásával kisebbségi kormányt hozott létre folyó év február végén, amely megkapta 
a 101 tagú parlament 60 képviselőjének a támogató szavazatát. Vlad Filat PLDM-
elnök kapcsolata, a távközlési menedzser Chiril Gaburici lett az új miniszterelnök, 
aki első hivatalos útjára Brüsszelbe ment, hogy uniós partnereit EU-s elkötelezett-
ségéről biztosítsa. Gaburici kezei azonban meg vannak kötve, mert a kommunisták, 
akiknek a szavazataitól függ a kisebbségi kormány sorsa, nem akarnak uniós tag-
ságot, csupán még nem pontosított együttműködést az EU-val. Vladimir Voronin 
pártelnök kommunistái egyszerre szeretnének az Eurázsiai Unió tagjai is lenni és 
uniós keretekben is működni.
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Belpolitikai Béke a jövő évi államfői választásokig

Nyugati elemzők a belpolitikai stabilitás megmaradására számítanak a veze-
tő érdekcsoportok többségét integráló kormány alatt, de a térség politikai 
egyensúlyára nézve is aggodalmasnak tartják a jövő évi márciusi moldáv 

elnökválasztást, amikor is a parlament legalább 61 képviselőjének a szavazata kell 
az új államfő megválasztásához. A jelen kormánynak nincs meg ez a többsége, 
és várhatóan Leancă volt kormányfő meg tudja győzni néhány volt PLDM-társát, 
hogy álljon át ellenzékinek az ő csoportjához. A magyar politikai berendezkedéshez 
hasonlóan, Moldovában az államfőt a parlament választja, a kormányfő rendelkezik 
a döntéshozói hatalommal, de a köztársasági elnök kicsit nagyobb szerepet játszik, 
mint magyar kollégája (pl. elnökli a biztonsági tanácsot, jelentős befolyása van az 
előrehozott választások kiírására). Az új kormányzat törvényt kíván alkotni az elnök 
szerepének csökkentéséről. Rövid távon viszont a 2016-os államfői választások 
előtt – ha el kívánják kerülni a belpolitikai káoszt és az előrehozott választásokat – 
szövetségeseket kell találniuk az ellenzék soraiban. A bankkorrupciós vádak miatt, 
a modernizációs stratégiák összeférhetetlensége okán a kormány prioritása lett az 
előrehozott választások elkerülése. Erre jó esélyei is vannak az erősen manipulált 
pártélet, valamint amiatt, hogy az alkotmányos jogbizonytalanság az európai átlag-
nál nagyobb játékteret és befolyást tesz lehetővé az alkotmánybíróságnak, amelyet 
viszont a társkormányzó demokraták (PD) dominálnak.

moldova Biztonsági helyzetének külföldi megítélése

Philip M. Breedlove tábornok, a NATO európai főparancsnoka (SACEUR) 2015 
februárjában az amerikai kongresszus előtti beszámolójában elmondta: 
„A Moldovai Köztársaság az egyik állam, amelyre Oroszország a szemét veti 

Ukrajna után… Az orosz médiakampány jelenleg Moldovára összpontosít. A Mol-
dovai Köztársaságnak Nyugat-barát kormánya van, és a Dnyeszter-melléken orosz 
csapatok állomásoznak, épp azért, hogy akadályozzák Moldova nyugati útválasz-
tását.”

Angela Merkel német kancellár 2015. február végén, a román elnökkel való talál-
kozóján közölte: „Reméljük, nem ismételődik meg Moldovában az ukrajnai forgató-
könyv. Ne felejtsük el a Dnyeszter-melléki válságot, és azt, hogy eddig minden vál-
ságmegoldó kísérlet kudarcot vallott… Folytatnunk kell az erőfeszítéseket az 5+2 
formátumban [nemzetközi közvetítői tárgyalási formátum], de jelenleg a feszültség 
nő az ukrán helyzet miatt is.”

http://www.dw.de/e-deja-urgen%C8%9B%C4%83-moldova-trebuie-s%C4%83-se-g%C3%A2ndeasc%C4%83-foarte-serios-asupra-ridic%C4%83rii-gradului-de-securizare-a-%C8%9B%C4%83rii/a-18288837
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Az ukrán Rada (parlament) Petro Porosenko Blokkjának frakcióvezetője, Jurij 
Lucenko – szintén február végén – kijelentette, hogy Oroszország egy sor lázadást 
készít elő több ukrán nagyvárosban, melyek kirobbantását áprilisra időzítik. A mű-
velet az ún. „B-terv” része, amely Kijev, Harkov, Odessza (ez utóbbi város 70 km-re 
van a moldáv határtól) környékére összpontosítja a rendbontásokat. Májusra vár-
ható a „C-terv”: fegyveres konfliktusok újjáélesztése a szakadár Kelet-Ukrajnában.

James Clapper, az USA nemzeti hírszerzésének igazgatója (DNI) a washingtoni 
szenátusi meghallgatásán, 2015. február 26-án kifejtette, hogy „az ukrajnai lázadók 
nagyobb offenzívát indíthatnak tavasszal Mariupol városa bevételére, abból a cél-
ból, hogy szárazföldi összeköttetést hozzanak létre a Krímmel”.

Traian Băsescu volt román államfő március elején kijelentette, amerikai katonai 
forrásokból tudomása van arról, hogy Oroszország latolgatja a Duna-delta elfogla-
lását, mert ezzel a Duna-menti államok gazdaságát, biztonságát befolyásolhatja.

Az ukrajnai és kelet-európai biztonsági helyzettel kapcsolatos nemzetközi meg-
nyilatkozások azt jelzik, hogy javában zajlik egy kommunikációs háború. Jelenleg a 
Moldovában folyó információs és mediatikus vetélkedésnek vagyunk a tanúi. Ezen 
túlmenően az Igor Dodon vezette szocialisták Moszkva érdekeinek megfelelően 
lépnek fel a parlamentben is, és a Kreml igyekszik Gagauziát (a gagauz autonómiát) 
is befolyásolni. A biztonsági helyzet kiszámíthatatlansága nem csökken, s ez hosz-
szú távon senkinek sem állhat az érdekében, hiszen Oroszország is konszolidálni 
szeretné a gazdaságát.

Bukaresti aggodalmak

A román kormány kudarcként éli meg a Gaburici vezette „oligarchák kormányá-
nak” létrejöttét, és – érdes hangvételű – hivatalos nyilatkozataiban ezt nem 
is palástolja. Felfogásuk szerint az új kormány hozzáállása miatt elnapolódik 

a Nagy-Románia-projekt. A román felet meglepte az oroszbarát pártok szavazati 
előnye (a leadott szavazatok 54 százaléka), a PLDM Bukaresttől való eltávolodása. 
Az EU-val megkötött társulási szerződésnek a nyugatos tábort kellett volna erősíte-
nie a választásokon, de az Unió keveset tett a nyilvánosság előtt való megjelenése 
érdekében. Külön aggodalmat ébreszt Bukarestben, hogy az új moldovai vezetés 
az autonómiát érintő ügyekben tárgyalni akar a gagauzokkal. Ez utóbbi a bukaresti 
sajtó szerint Gaburici kormányfőnek az „európai útról való letérése”. E kijelentés hát-
terében az állhat, hogy a gagauz vezetők közül többen a Moldovából való kiválást 
és az Oroszországgal való egyesülést sürgetik. Ebben az összefüggésben Bukarest 
hazaárulásnak tekint bármely, a gagauz hivatalosságokkal folytatott egyezkedést.
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a moldovai politikai folyamatok értékelése

A következő kormánynak, ha tanul a Leancă-kormány kihívásaiból, emelnie kell 
az életszínvonalat, ami elsősorban a közszférában dolgozók javadalmazá-
sának növelését jelenti. Ez utóbbit viszont ellenzi a Nemzetközi Valutaalap és 

a Világbank. Bár az orosz piac részben meg fog nyílni a moldáv agráráruk előtt, a 
többi nagy külkereskedelmi partner – az EU, ezen belül Románia, valamint Ukraj-
na – várhatóan nem akar nagyságrenddel több moldáv árut fogadni. A térségbeli 
gyengülő nemzeti fizetőeszközök és az elmaradó külföldi befektetések is rosszul 
érintik majd Chişinăut, s nem lesz tartható az eddigi gazdasági fejlődés. Mindez 
az orosz politikai nyomás erősödését vonhatja maga után, megzavarva az uni-
ós társulási folyamat reformjait. Könnyen elképzelhető, hogy a jövő évi államfői 
választások előtt oroszbarát erők megpróbálják eltéríteni az országot a nyugati 
integráció útjáról.

Az Egyesült Államok már eddig is jelét adta, hogy nem támogatja feltétlenül Ro-
mánia Moldova-politikáját, így pl. ellenzi Bukarest részvételét a Dnyeszter-melléki 
közvetítői tárgyalásokon. A bukaresti kötődésű volt miniszterelnök, Leancă párta-
lapítása növelheti a belpolitika kiszámíthatatlanságát, így a román diplomáciának 
dolgoznia kell azon, hogy érveiket elfogadják Washingtonban.

Regionális biztonsági összefüggésben Magyarország számára is aggodalomra 
adhat okot a Moldova körüli helyzet. Ha az ukrajnai polgárháború kiújul, esetleg az 
oroszpárti erők létre akarnak hozni a Krím felé egy szárazföldi korridort, akkor felér-
tékelődik Odessza és a Dnyeszter-mellék stratégiai fontossága is. Szakértők szerint 
nem zárható ki egy alacsony intenzitású, földrajzilag korlátozott, városi környezet-
ben zajló fegyveres konfliktus Odessza környékén. Egyéb olyan, összetettebb kö-
vetkezményekkel járó konfliktusról is írnak, amely menekültproblémával, energia-
politikai kihívásokkal járna.

A chişinăui médiából nem derülnek ki, így a moldávok nem érzékelik a rájuk ne-
hezedő regionális biztonsági és belpolitikai veszélyeket, vélhetően azért, mert rég-
óta hozzászoktak a válságos állapotokhoz.

Az EU nemtetszését fejezte ki amiatt, hogy Gaburici kormányfő kinevezése után 
elakadt a korrupció elleni fellépést sürgető főügyész kinevezése. Az is aggályos a 
Nyugat számára, hogy az új miniszterelnök nyitni akar Kelet felé. Moszkva egyelő-
re nem mutat különösebb érdeklődést e közeledési szándék iránt, sőt bejelentette a 
gázár közeljövőbeli drágulását, amit távolról sem tud kompenzálni az újból engedé-
lyezett moldáv gyümölcsexport. A GAZPROM nagyhatalomként lép fel Moldovában, 
fő energiaszállítói státusza mellett 50 százalékos tulajdonos a moldáv gázszolgál-
tató cégben, a MOLDGAZ-ban. Oroszország mintha többet akarna Moldovától, mint 
amit Gaburici kormányfő felajánlott: kiegyensúlyozott viszonyt Kelet és Nyugat kö-
zött. 1991 óta valahányszor Moldova ellenszegült az orosz politikai akaratnak, a 
Kreml nyomásgyakorlással válaszolt, többnyire a GAZPROM révén.

http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Bswords%5D=8fd5893941d69d0be3f378576261ae3e&tx_ttnews%5Bany_of_the_words%5D=moldova&tx_ttnews%5Btt_news%5D=43163&tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&cHash=d286c7862af098a27ef82fcdb47dd287#.VNtVly5SLn8
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Bswords%5D=8fd5893941d69d0be3f378576261ae3e&tx_ttnews%5Bany_of_the_words%5D=moldova&tx_ttnews%5Btt_news%5D=43163&tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&cHash=d286c7862af098a27ef82fcdb47dd287#.VNtVly5SLn8
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A legnagyobb veszély az államra nézve rövid távon mégis a helyi korrupció. 
A néhány száz fős politikai-gazdasági elit, amely minden pártban képviselte-
ti magát, törvénytelen módon vett fel vissza nem térítendő kölcsönöket a két állami 
banktól, oly mértékben, hogy csupán az e tételek által okozott kár az éves nemzeti 
jövedelem felére rúg. A korrupt politikára példa Ukrajna, ahol a függetlenség 23 éve 
alatt jelentősen lezüllesztették az államot. Kérdéses, mennyire tudja érdekeltekké 
tenni az EU a moldáv oligarchákat (akik pártvezetők is egyben) a nyugati integrá-
cióban. A moldáv üzletemberek (pl. a már említett Vlad Plahotniuc) nyilatkozata-
ikban azt hangsúlyozzák, hogy olcsó keleti nyers- és üzemanyaggal termelnének 
javakat a nyugati piac számára, tehát kiegyensúlyozott külkapcsolatokban érdekel-
tek. Amíg nem lesz tehát az EU-nak közös és erős energiapolitikája, nem várható a 
moldáv üzleti világra ható erőteljesebb nyugati befolyás sem.

Mivel a moldovai választók nehezen tesznek majd különbséget a Plahotniuc- és 
Filat-szerű üzletember-politikusok között, és ennek megfelelően a pártok között is, 
ez tovább csökkenti az Európa-párti politika hatékonysági esélyeit, az állam erejét, 
és egyféle „erős kéz” iránti nosztalgiát kelthet. Ez viszont az ukrajnai válság kime-
netelének függvényében is egy veszélyes folyamat, aminek összefogásra, közös 
fellépésre kell késztetnie Romániát, Magyarországot és szövetségi rendszereinket.


