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Összefoglalás: A legtöbb nyugati elemző szerint 2018 a nagy ellentmondások éve 
lesz Romániában, mert a makrogazdasági mutatók jóknak tűnnek, de a társadalom 
mély struktúráiban egyre nagyobbak a feszültségek, megugrott a kivándorlás, aka-
doznak a kormányzati fejlesztések, és az infláció erodálja a bérnövekedést. A román 
sajtóban elszaporodtak a „valami rossz fog történni” témájú publicisztikák – ami 
szerintem inkább azt jelzi, hogy szomszédunk nyilvánossága erőteljesen manipu-
lált. A kormányzaton belül tisztázatlan a modernizációs program. Erre utal, hogy 
eltérőek a kormány és az elnöki hivatal középtávú politikai és gazdasági prioritá-
sai. Mindez tovább növeli a belpolitikai zavart. Az alábbi elemzésből kitűnik, hogy 
a román gazdaságpolitika korrekcióra szorul, de nem várható nagyobb válság. Már 
csak azért sem, mert növekszik az ipar kivitele, s élénkül a fő partner, az Európai 
Unió gazdasága, és mindez stabil fejlődési pályát biztosít Románia számára – ha 
nem is az eddigi magas növekedéssel.

Abstract: According to most Western analysts, 2018 will be the year of great 
controversies in Romania, because while macroeconomic indicators look good, 
in the deep structures of the society tensions are growing. Emigration escalates, 
government developments are hampered, and inflation erodes welfare. In early 2018, 
a wave of op-eds and articles about “something bad will happen” can be observed 
in the Romanian mass media. They seem to indicate that our neighbors’ public 
opinion is heavily manipulated. The modernization program within the political elite 
is unclear – it is indicated by the different medium- and long-term political and 
economic priorities of the government and the Presidency – which further increases 
domestic political tensions. The analysis below shows that Romanian economic 
policy needs to be corrected, but no major crisis can be expected, mostly because 
of growing industrial exports. The main economic partner, the EU is showing signs 
of sustainable growth, and this provides a stable development path for Romania – if 
not with the high growth rate we witnessed so far.

FESZÜLTSÉGEKKEL TERHES 
ROMÁN TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG

A bővülő gazdaság ellenére miért tapasztalható a bizonytalanság érzése az 
egész román társadalomban 2018 elején? Meglátásom szerint azért, mert a 
hétköznapokban a makrogazdasági sikerek helyett a problémák kerülnek az 

előtérbe: az év első két hónapjában romlott a román fizetőeszköz, a lej árfolyama; 
a fizetésemeléseket meghaladóan növekedtek az élelmiszer- és üzemanyag-
árak; a médiában pedig elszaporodtak az összeesküvés- és katasztrófaelméletek, 
amelyek fő célja félelmet gerjeszteni a lakosságban. A gazdasági és politikai turbu-
lenciák mellett tehát egy új típusú kihívás van kibontakozóban a szomszédunkban, 
amely a különböző hatalmi központok kelet-európai hibrid hadviselése részeként 
egyre inkább a nyilvánosságban jelentkező információs támadásnak tekinthető.

https://www.digi24.ro/stiri/economie/capital-economics-economia-romaniei-va-ateriza-brutal-869603?utm_source=Sharefb
https://www.rfi.ro/economie-100282-analiza-economia-2018-prapastia-macro-micro
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A statisztikák szerint az internet vált a fő tájékozódási forrássá, és terjed az 
e-kereskedelem, e-ügyintézés, ami alkalmat jelent a csekélyebb lehetőségekkel 
rendelkező, nem állami tényezőknek is a nyilvánosság alakítására. Románia a kiber- 
és információs hadviselés terén a kilencedik legfenyegetettebb állam a világon. 
E támadások célja, hogy félelem- és bizonytalanságkeltéssel manipulálják a közvé-
leményt, és azon keresztül a kormányzatot. Egy bizonytalanságban élő közösség 
már egy kisebb provokáció révén is befolyásolható. A felmérések szerint a románok 
ma már jobban rettegnek sok mindentől, mint tíz vagy húsz évvel ezelőtt. Növeke-
dett a kisebbségek elutasítottsága és a háborús veszély érzete, de többen hisznek 
pl. a földönkívüliek ármánykodásaiban, az illuminátusok összeesküvésében vagy 
az egészségügyi oltások károsságában is. Ez a bizonytalanság pedig nem kedvez 
a gazdaságnak sem, mert például csökken az állampolgároknak az intézmények, 
különösen az igazságszolgáltatás iránti bizalma.

Magyarország nem tartozik szomszédunk e problémáinak az okozói közé, a 
manipulálók nem a közös földrajzi régiónkból származnak. A Romániával fennálló 
kapcsolataink éppen hogy a térségbeli stabilitást erősítik. Az egymással folytatott 
kereskedelmünk értéke kiugróan magas, és az elmúlt év során tartott kétoldalú 
kormányzati megbeszélések jó bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a kapcsolatokat 
nehezítő kisebbségi kérdéseket (pl. iskolaügyek) politika úton, az európai normák-
nak megfelelően is lehet kezelni. Mindezt már csak az érintett kormányoknak és 
politikusoknak kell kellőképpen felismerniük.

Románia belpolitika zavarainak az egyik összetevője a bizonytalan gazda-
ságpolitika (lásd az infrastruktúra-fejlesztés ellentmondásait, az autópályák 
problémáit), amelynek következtében nem tapasztalható a gazdasági kihívások ke-
zelésére alkalmas koherens elképzelés. Az infláció tavaly meghaladta a 3 százalékot, 
a költségvetési deficit pedig 3 százalék körüli, s nem csökken a munkanélküliség 
sem – és ez már nemzetközi szinten is aggodalmat kelt. A hirtelen megugrott ki-
adások miatt is kétségessé válik az idei költségvetési terv megvalósítása. Ha az év 
végére tovább emelkedik a deficit és az infláció, és jelentősen csökken a gazdasági 
növekedés, problémák lehetnek a nagy állami elosztórendszerek finanszírozásával. 
Ennek fényében nem érthető, hogy az élénkítés helyett a kormány miért növelte a 
vállalkozói hitel kamatát, és nehezedtek a hitelfelvétel feltételei. A lej leértékelése pe-
dig drágábbá teszi a külföldi hitelek felvételét is. Az árak, a hitelek, az euró drágulása 
együttesen még súlyosabb következménnyel járnak, s azt legelőször a lakosság, 
majd a vállalatok érzik meg.

A román kormányzati jelentések szerint 2017-ben a bruttó nemzeti össztermék 
nagyjából 7 százalékkal emelkedett, de ezt elsősorban az erőltetett kormányzati 
bérkiáramlás gerjesztette fogyasztásbővülés eredményezte, s csak kisebb mér-
tékben az export növekedése. A román gazdasági bővülés 60-70 százalékát a 
vásárlóerő növekedése okozza, 20 százalékát pedig a gépipari exporté – szomszé-
dunknál is egyre inkább a gépkocsigyártás lesz a gazdaság húzóereje. 2010-hez 
képest 40 százalékkal emelkedett a román export, főleg az erdélyi városok gépipa-
ra révén. A legnagyobb befektető Németország, Hollandia, Franciaország, Ausztria, 
újabban pedig Kína és India.

https://www.digi24.ro/stiri/externe/mapamond/atacuri-cibernetice-simultane-in-74-de-tari-723342
https://www.digi24.ro/stiri/economie/capital-economics-economia-romaniei-va-ateriza-brutal-869603?utm_source=Sharefb
https://www.ceicdata.com/en/indicator/romania/private-consumption--of-nominal-gdp
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Viorica Dăncilă miniszterelnök minden jel szerint folytatja a bérkiáramlásra ala-
pozó fogyasztásnövelő gazdaságpolitikát. A kormány e döntése mögött az állhat, 
hogy az EU gazdasága idén várhatóan 2-3 százalékkal növekszik, és Bukarest ab-
ban bízik, hogy többet tud exportálni, és a Nyugaton dolgozó román állampolgárok 
több pénzt fognak hazautalni. A gazdaságpolitika lényege tehát az, hogy az EU na-
gyobb vásárlóereje majd csendesebb vizekre húzza a román gazdaság hajóját.

KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK

A budapesti román nagykövetség adatai szerint Magyarország 2016-ban – mintegy 
7,4 milliárd eurós forgalommal – Románia harmadik legnagyobb kereskedel-
mi partnere volt (csupán Németország és Olaszország előzte meg). A román 

kereskedelmi deficit 1,7 milliárd euróra csökkent irányunkban, s e ténynek elvben 
tovább kell erősítenie a kapcsolatainkat, hiszen a kiegyensúlyozódás mindkét felet 
érdekeltebbé teszi az együttműködésben. A kétoldalú kereskedelem szerkezete is 
azt mutatja, hogy egyre inkább egymásra vagyunk utalva: a csere egyharmadát 
gép- és vegyipari termék alkotja, vagyis létrejött egy gyártási együttműködés a 
két állam között. Magyar részről jelentős mennyiségű élelmiszer, vegyi és elektro-
technikai cikk, román részről pedig építő-, acél- és faipari áru is érkezik. Gazdasági 
kapcsolataink terén szép jövőre van kilátás. Itt említeném meg érdekességként, 
hogy egy, a romániai üzletemberek között végzett felmérés szerint nagyobb bizal-
muk van a magyar partnerekben, mint a hazaiakban. Szembetűnő a román–magyar 
gazdasági kapcsolatok sikere: az idén várhatón 8 milliárd eurós kereskedelem éles 
kontrasztban van pl. a 3 milliárd euró körüli román–bolgár kétoldalú árucserével. 
A Balkán problémáinak egyik fő oka, hogy az ott fekvő államoknak igen gyenge gaz-
dasági kapcsolataik vannak egymással: Szerbiának például csupán néhány milliárd 
eurós az összkereskedelme a szomszédaival.

Román hivatalos adatok szerint közel 1 milliárd eurót fektettek be magyar cé-
gek (OTP, Mol, Richter Gedeon, Egis) keleti szomszédunknál. A valós szám ennél 
nagyobb lehet, mert más államok közvetítésével is érkezett oda magyar tőke, így 
hazánk a 11-12. legnagyobb befektető Romániában. Magyarországon hivatalosan 
mintegy 170 millió eurónyi román működő tőke van, főleg benzinkúthálózatok-
ban, a vegyiparban és ingatlanokban. A két kormány gazdasági bizottságai évi 
rendszerességgel üléseznek. E téren az utóbbi években némi előrelépést tapasztal-
ható, mert a románok fogékonyabbak lettek a közös infrastruktúra – az Aradot és 
Szegedet összekötő gázinterkonnektor, a Nagyvárad és Békéscsaba közti magas-
feszültségű villamos vezeték, illetve két nagyobb közút – kiépítése és a határ menti 
szénhidrogénkészletek közös felmérése iránt. Készültek tervek a romániai földgáz 
magyarországi exportjára vonatkozóan is, amely igen fontos az energiabiztonsá-
gunk és -függetlenségünk erősítéséhez.

https://budapesta.mae.ro/node/168#null
https://sofia.mae.ro/node/168
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ROMÁNIA IDEI LEHETŐSÉGEI

Szomszédunknak jelentős és növekvő kereskedelmi deficitje alakult ki 
az EU-val szemben az elmúlt években. 2015-ben az 57 milliárd eurós 
összkereskedelemből 31 milliárd volt az import, amelynek mintegy 89 száza-

léka az Unióból érkezett. A továbbiakban a román gazdasági növekedés fő húzóereje 
meglátásom szerint az lehet, ha az ország a hagyományos közép-európai partne-
rek felé nyit, és növeli az ide irányuló exportját, hiszen itt vannak a legnagyobb és 
a legközelebbi piacok, itt ismerik a legjobban a román termékeket. A kormány is 
ez utóbbi külgazdasági politikának adott hangot. Teodor Meleşcanu külügyminisz-
ter több alkalommal kifejezte a V4-gyel való, a gazdaság területére is vonatkozó 
együttműködési készségét; ez utóbbin belül külön is kiemelte a gépipari kooperá-
ciót. A külpolitika alakításában alkotmányos alapon igen fontos befolyással bíró, a 
korrupt titkosszolgálatok által befolyásolt Klaus Johannis elnök viszont nem óhajtja 
erősíteni a kapcsolatokat a V4-gyel, és inkább amerikai tőkével fejlesztené a román 
hadiipart és IT-cégeket. Romániában tehát kétféle modernizációs elképzelés létezik, 
de a korrupció elleni küzdelem zavarai miatt nem látom, hogy egyik vagy másik fél 
felül tudna kerekedni, így véleményem szerint a román külpolitikában a fő jellemző 
középtávon továbbra is a bizonytalanság marad.

2018-ra a legtöbb előrejelzés egy csökkenő tendenciájú, 5 százalék körüli GDP-
bővülést mutat. Jövőre várhatóan 2-3 százalékosra mérséklődik a román bruttó 
nemzeti össztermék növekedése, ami a növekvő infláció miatt a gyakorlatban a 
gazdaság stagnálását fogja jelenteni. A kormány által gerjesztett fogyasztás már 
nem húzza majd a növekedést (akárcsak Törökországban). Egész térségünkre jel-
lemző, hogy elsősorban a minőség, a hatékonyság, valamint a digitális gazdaság 
eredményez fejlődést, mert az extenzív gazdasági növekedési ciklus véget ért. Ro-
mániában máris 3 százalék körüli az infláció és a költségvetési deficit, ami tovább 
rontja az ország megítélését. A problémákat tetézi, hogy megdrágult a munka-
erő, szakmunkáshiány van, valamint rosszak az útviszonyok és az infrastruktúra. 
Épp ezért az a furcsa helyzet állt elő szomszédunknál, hogy a legtöbb helyi válla-
lat a rotterdami kikötőt használja a külgazdasági kapcsolatai során, nem pedig a 
konstancait. Rotterdamból – többek között a kiváló magyarországi úthálózatnak 
is köszönhetően – egy-két nap alatt érkezik Temesvárra a konténer, míg ugyanez 
Konstancából, a romániai utakon és vasutakon akár egy hétig is eltarthat.

Romániában az egy főre eső átlagjövedelem csupán 50 százaléka (éves szinten 
kb. 9 ezer euró) az uniós átlagnak, a felzárkózáshoz távolról sem elég a néhány 
százalékos növekedés, így félő, hogy az ország reménytelenül leszakad, és kima-
rad a nemzetközi fejlődési trendekből. Tarthatatlanok az ambiciózus honvédelmi 
és infrastrukturális projektek, a beharangozott életszínvonal-növekedés. Mindez a 
kormányzás jövendő fő problémáit vetíti előre.

https://ue.mae.ro/node/430#null
https://ue.mae.ro/node/430#null
https://kronika.ro/belfold/johannis-romania-nem-kozeledik-a-visegradi-negyekhez
https://kronika.ro/belfold/johannis-romania-nem-kozeledik-a-visegradi-negyekhez
https://www.rfi.ro/economie-101227-avertismente-privind-economia-2018
https://www.digi24.ro/stiri/economie/transporturi/de-ce-investitorii-din-vestul-tarii-prefera-sa-importe-prin-portul-olandez-rotterdam-875078?utm_source=Sharefb
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A jelenlegi baloldali-liberális koalíciós kormány valószínűleg helyén marad a 
2020-as választásokig, de továbbra is fennáll a politikai instabilitás veszélye, mivel 
erősen vitatható az igazságszolgáltatás függetlensége, és ez elriaszthatja a külföldi 
befektetőket, valamint kedvez a titkosszolgálatok által manipulált korrupt politiku-
si-üzleti hálózatoknak. Ez utóbbit szemlélteti, hogy a román törvényhozók nagy 
része vállalkozó is egyben, akik az állammal üzletelnek, a háttérben pedig ott állnak 
a mindenható titkosszolgálatok – mindehhez adalék, hogy a kormány államtitkári 
karának kb. egyharmada titkosszolgálati akadémián végzett tanulmányokat.

A politikai ellenzék fő erejének számító nemzeti liberálisok (Partidul Naţional 
Liberal, PNL) támogatottsága alacsony – a felmérésekben a 25 százalékot sem 
érik el –, nincs a kormányétól eltérő gazdasági programjuk, és az idei centenáriu-
mi évben (100 éve jött létre Nagy-Románia) a soviniszta, magyargyűlölő retorika 
felfuttatásával igyekeznek érvényesülni. Ludovic Orban pártelnök nemrég azzal 
fenyegetőzött, hogy peres útra viszi az ügyet, ha Marosvásárhelyen újraindítják a 
magyar katolikus iskolát. Az ellenzék gyengesége miatt a belpolitikai feszültségek 
leginkább a kormány és az államfői hivatal között fognak megjelenni.

Az eddigiekből kiderül, hogy a román belügyekben megjelenő ellentéteknek 
strukturális, mély társadalmi, gazdasági okai vannak, amelyeket nem lehet egy-
könnyen felszámolni. Ez azt is jelenti, hogy az EU az együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmuson (EEM) keresztül továbbra is monitorizálni fogja Romániát, és nem 
várható az ország schengeni tagsága sem.

Annál inkább várhatóak politikai zavarok: a regionális dominanciát szolgáló me-
rész, rövid, kitörésszerű politikai projekteket az elszigetelődés (a szomszédokkal 
fagyos viszony, a multinacionális cégekkel rossz kapcsolatok) periódusai fogják 
váltani. Mindez összefüggésben van az említett eltérő modernizációs tervek-
kel. A politikai turbulenciákat a bukaresti hatalom hagyományosan információs 
támadásokkal igyekszik uralni – gyakran a magyarok rovására. Emlékezzünk csak 
a néhány hete lemondott Mihai Tudose román miniszterelnöknek a székelyek 
felakasztásával fenyegetőző televíziós (le)szereplésére. Hazánk és Románia kap-
csolataiban továbbra is kiemelt szerepet játszik az RMDSZ közvetítése.

Külön fontos számunkra, hogy Romániában várhatóan már rövid távon meg-
ugrik a kivándorlás – főleg Nyugat-Európába –, hazánkban pedig szükség van a 
szakképzett munkaerőre.

A KÜLFÖLDI REAKCIÓK

Az elemzésben vázolt okok miatt már ez év végére nehezebb lesz Románia 
számára a külföldi befektetőknek az országba vonzása. Egy külföldi üz-
letemberek körében végzett idei felmérés szerint a fő kihívás a gazdasági 

környezetnek a gyorsan változó kormányzati rendeletek és törvénykezés által is 
okozott kiszámíthatatlansága, azt követi a rossz infrastruktúra és az igényeket nem 
fedő szakképzés. A felmérés szerint már alig érkezik a szomszédunkba zöldmezős 
beruházás, mert az állam nem mutatkozik megfelelő partnernek hozzá.

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20394048-exclusiv-noua-tendinta-varful-politicii-ministri-parlamentari-sefi-institutii-trec-prin-scoala-sri.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20394048-exclusiv-noua-tendinta-varful-politicii-ministri-parlamentari-sefi-institutii-trec-prin-scoala-sri.htm
http://adevarul.ro/economie/bani/keysfin-2018-anulincertitudinilor-economiacontinua-creasca-insa-dezechilibrele-accentueaza-1_5a571fc6df52022f75655d2a/index.html
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További gond az uniós alapokhoz való gyenge hozzáférés – amin viszont csak a 
régióknak adminisztratív felelősséget adó törvénymódosítás tudna változtatni.

Meglátásom szerint ez utóbbi problémáknak a mélyebb oka az, hogy a román 
politikai elit bizonytalan, ingatag közösségi értékeik vannak, hiszen nem bíznak a 
polgárok szolidaritásában, önálló döntéseiben, ezért inkább tovább centralizálnák a 
hatalmat. Nem indulnának el pl. a régiók decentralizálása felé, mert akkor „szétesne 
az ország” – egyre kevésbé a magyarok, sokkal inkább az „elégedetlenkedő erdé-
lyi románok” miatt. A 2018-as évnek viszont eredményeket is kell hoznia a román 
kormányzásban, mert jövőre államfői és európai parlamenti választások lesznek, 
Bukarest pedig átveszi az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét. A változások-
nak pedig úgy kellene megtörténniük, hogy hatásukra beindulhassanak a reformok, 
és azok vonzóvá váljanak a szomszéd moldávok számára is – ahol szintén igen 
fontos parlamenti választások lesznek jövő év végén.

Hazánk és Románia sorsa egyre inkább összefonódik, de a jövő nem teljesen 
tervezhető. Ennek oka részben az, hogy mindjobban befolyásolnak bennünket az 
olyan globális szintű tényezők, mint az információs világ kihívásai, illetve az egyre 
gyorsuló nemzetközi pénzügyi, energiaügyi, biztonsági folyamatok. Márpedig e glo-
bális kihívásoknak is könnyebben felelhetnénk meg együttműködve.


