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MAGYAR VONATKOZÁSBAN IS ELLENTMONDÁSOS A ROMÁN SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT URALTA KOALÍCIÓS KORMÁNYOK POLITIKÁJA

Két év instabilitás gazdasági növekedéssel

Instabilitás, imázsválság, rossz kül-
politikai teljesítmény, ugyanakkor 
egyes szociális problémák rende-
zése, ellentmondásokkal teli, de 
összességében jó gazdasági mutatók 
jellemzik elemzők szerint a román 
Szociáldemokrata Párt (PSD) és az 
ALDE koalíciós kormányzásának két 
évét. A magyar–román államközi 
kapcsolatok javuló tendenciát mu-
tattak, kisebbségi ügyekben viszont 
nem történt áttörés.

 » PATAKY ISTVÁN

S enki nem várt látványos reformokat 
a PSD-től, inkább az életszínvonal 
némi javítására lehetett számítani 

Románia folyamatos gazdasági növekedé-
se közepette – értékelte a Krónikának az 
elmúlt két évet belpolitikai szempontból 
Andrei Ţăranu politológus. Szerinte a 2016. 
december 11-ei parlamenti választáson 
győztes Szociáldemokrata Párt (PSD) nem 
rendelkezett különösebben ambíciózus 
programmal, s úgy tűnt, megvan az esélye 
arra, hogy megvalósítsa a kormányprog-
ramot és olyan politikai alakulattá váljon, 
amely túllép az 1996 óta állandósult kor-
mányzati csereberén.

Kormányválság
három miniszterelnök-cserével
„Nem így történt. A PSD-nek annak ellené-
re sem sikerült egy koherens kormányzást, 
stabilitást biztosítania, hogy szatellitpárt-
jával, az ALDE-val az oldalán nagyon jó 
eredményeket ért el mind a helyi, mind 
az általános választásokon, és az RMDSZ 
diszkrét, de biztos támogatását is élvezhet-
te” – fogalmazott a politikai elemző. Em-
lékeztetett: a szociáldemokratáknak már 
kormányzásuk első hónapjában sikerült 
kiprovokálniuk a posztforradalmi Romá-
nia legnagyobb népi lázadását. Ţăranu fel-
idézte, az imázsválsággal párhuzamosan a 
PSD három miniszterelnököt cserélt, ami-
vel önmagát sodorta két súlyos kormány-
válságba. „Ezzel a Szociáldemokrata Párt 
gyakorlatilag a román politika válsággócá-

vá vált, hiszen a formáció élén kiélénkülő 
legitimitásválságok kormányzati instabi-
litást okoznak, blokkolják az irányítást. 
Erre jó példa a kabinet tagjainak állandó 
cseréje, hetven minisztert próbáltak ki két 
év alatt” – állapította meg a politológus. 
Hozzátette ugyanakkor, hogy összességé-
ben a PSD-kormányok nemcsak válságo-
kat okozta, megpróbáltak egy széles körű 
szociális programot gyakorlatba ültetni a 
fi zetések és nyugdíjak – egyébként feltét-
lenül szükségszerű – emelésével, az egész-
ségügyi és a közigazgatási rendszeren vál-
toztató programmal.

„A gazdasági modell egyértelműen a 
Chicagói Iskola neoliberális mintáját kö-
veti, amelyet korábban Magyarországon, 
illetve Lengyelországban már kipróbál-
tak. Csakhogy ennek a modellnek a fenn-
tartása elég bonyolult egy olyan nyitott 
piac esetében, mint amilyen az Európai 
Unióé, s egy olyan viszonylag laza adó-
rendszerben, mint a romániai. Innen 
adódnak 2007 óta a román gazdasági 
kormányzások ellentmondásai” – véli a 
jászvásári (Iași) születésű elemző. And-
rei Ţăranu szerint a PSD utábbi két évi 
kormányzásai közepesek vagy gyengék 
voltak, Viorica Dăncilă miniszterelnök 
személye miatt pedig a jelenlegi kabinet 
óriási imázs- és kommunikációs gondok-
kal küzd, s ezeket a közeljövőben lehetet-
len lesz áthidalnia.

Jól kezelt szociális gondok
Bogdan Duca politikai elemző úgy látja, 
a PSD–ALDE-kormányok jól teljesítettek 
egyes szociális problémák kezelésében, 
példaként az egészségügyi szektor jöve-
delmekkel kapcsolatos válságkezelését 
említve. A szakértő szerint gazdasági 
szempontból is jó kormányzásokról be-
szélhetünk, hiszen sikerült megtartani a 
növekedést, s csökkenteni az ország el-
adósodását. „Rossz kormányzás volt az 
igazságügyi reformok és a párhuzamos 
állammal való harc terén. A mostani par-
lamenti kormányöbbségnek és a kormá-
nyoknak nem volt elég bátorságuk végig-
vinni a protokollumokkal és a személyes 
összefonódásokkal működő intézménye-
sített maffi  a elleni küzdelmet” – hangsú-
lyozta lapunknak Duca.

Szerinte külpolitikai szempontból is 
nagyon rossz kormányzásról beszélhe-
tünk, hiszen Románia képtelen volt olyan 
felelős uniós tagállammá válni, amely 
aktívan és agresszívan ki tud állni az 
érdekei mellett. A politikai elemző úgy 
látja, az Egyesült Államokkal fennálló 
stratégiai partnerség semmilyen előny-

nyel nem jár az ország számára, még a 
vízumkötelezettséget sem sikerült eltöröl-
ni, miközben Washington sokmilliárdos 
szerződésekkel gazdagodott, nem beszél-
ve az Amerika afganisztáni háborújában 
elesett román katonák áldozatvállalásá-
ról. „A szomszédokkal sem állnak jól a 
dolgok. Sajnos Románia a nagy hiányzó a 
közép-európai (visegrádi csoport), a bal-
káni és a Fekete-tenger környéki összetett 
politikából” – fogalmazott Bogdan Duca.

Visegrádi négyek plusz Románia
Ami az utóbbi két év szociáldemokrata 
kormányzásának magyar vonatkozásait 

illeti, Barabás T. János, a budapesti Kül-
ügyi és Külgazdasági Intézet vezető ku-
tatója úgy véli: a kétoldalú kapcsolatok 
egyes újságírói és politikusi vélemények 
ellenére jól alakultak az elmúlt két évben. 
„2017-ben Teodor Meleșcanu külügymi-
niszter Budapesten járt, és kifejtette, hogy 
komoly közös érdekeink vannak nem csu-
pán a kétoldalú gazdasági és a közös infra-
struktúra kiépítésének ügyében, hanem 
EU-s, és regionális biztonsági területen 
is. Közös érdek az ukrajnai polgárháború 
békés megoldása, az energiabiztonság, a 
Brexit minket nem sértő módja, az EU-re-
form számunkra megfelelő alakulása, az 
uniós fi nanszírozás megtartása. A magyar 
fél nyitott az együttműködésre, és szoro-
sabbra szeretné fűzni a visegrádi négyek 
plusz Románia kooperációját is számos 
infrastrukturális (autópályák, villanyve-
zeték, vasút, BRUA-gázvezeték) ügyben” 
– mondta a Krónika érdeklődésére az 
elemző. Arra is emlékeztetett, hogy Szijjár-
tó Péter magyar külügyminiszter többször 
járt Bukarestben, több megállapodás is  
született. A kapcsolatok húzóereje a gaz-
daság, a kétoldalú kereskedelem megha-
ladja idén a kilencmilliárd eurót. „A két or-
szág üzletemberei megbíznak egymásban, 
és ez reményt ad nekünk, hogy a politiku-
sok is jobban megértsék egymást” – tette 
hozzá Barabás T. János.

Teleorman és Kovászna
A külügyi intézet kolozsvári származású 
kutatója szerint a kisebbségi témákban 
a nyilatkozatváltás vette át a főszerepet a 
kétoldalú szakértői konzultációk helyett. 
Mint mondta, Romániában belpolitikai 
válságok követik egymást, egy párt sem 
vállal fel magyarbarát politikát. Meg-
említette: a Székelyföld megyéi kapják a 
legkevesebb bukaresti költségvetési tá-
mogatást. Míg például Teleorman megye 
húszmilliárd euró támogatást kapott inf-
rastruktúrára az elmúlt tíz évben, addig 
Kovászna csak százötvenmillió eurót.

A magyar kormány támogatásairól szól-
va kiemelte, a román nacionalista erők 
nehezményezik azokat, holott az intézmé-
nyek, épületek állagmegóvásából, az alap-
vető oktatási, kulturális működések támo-
gatásából, a helyi kistermelők segítéséből 
a románok is profi tálnak, lásd a bonchidai 
Bánff y-kastély vagy a parajdi fürdő turisz-
tikai attrakcióvá válását. Barabás T. János 
úgy véli, magyar–román viszonylatban 
mindkét fél kommunikációja kívánnivalót 
hagy maga után, ezen pedig a magas szin-
tű találkozók újrakezdése javítana.

 » Bogdan Duca elemző szerint 
a szomszédokkal sem állnak 
jól a dolgok, ezen túlmenően 
Románia a nagy hiányzó a kö-
zép-európai (visegrádi csoport), 
a balkáni és a Fekete-tenger 
környéki összetett politikából.

A Liviu Dragnea vezette alakulat két év alatt három kormányfőt és 70 minisztert cserélt

Bár a gazdaság nő, egyelőre a PSD-nek sem sikerült megállítania a fi atalok elvándorlását
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