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H I R D E T É S

Romániának és Magyarországnak 
egyaránt Donald Trump újraválasztá-
sa az érdeke, miután mindkét állam 
– a kelet-európai térséggel együtt – 
felértékelődött a republikánus elnök 
mandátuma idején Washingtonban. 
Ráadásul Joe Biden kifejezetten ellen-
ségesen nyilatkozott Magyarországról, 
Romániában pedig a fi ának voltak 
korrupciógyanús ügyletei.

 » PATAKY ISTVÁN

K ét héttel az amerikai elnökválasztás 
előtt Washingtonba látogatott Bog-
dan Aurescu román külügyminiszter. 

„Értékeltük a román–amerikai stratégiai 
partnerség jelentős eredményeit” – nyi-
latkozta a bukaresti diplomácia vezetője, 
miután találkozott egyesült államokbeli 
kollégájával, Mike Pompeóval. Bár a román 
politikai vezetők kerülik az állásfoglalást 
azzal kapcsolatban, hogy az újrázásra ké-
szülő republikánus Donald Trump, vagy 
kihívója, a demokrata Joe Biden győzelmét 
tartják kívánatosnak Románia számára, a 
fősodratú média pedig sötét képet fest a je-
lenlegi amerikai elnökről, a külügyminisz-
teri vizit, de egyes elemzői vélemények is 
világosan jelzik: Bukarest számára előnyö-
sebb lenne Trump sikere.

Antonia Colibășan, a romániai Geopoli-
tical Futures nevű intézet elemzője szerint 

az Egyesült Államok globális rendőr sze-
repének feladása és a stratégiai jelentésű 
régiókra összpontosító fi gyelem érezhető 
volt Bukarestben. A Fekete-tenger sokkal 
hangsúlyosabbá vált Washingtonban, ez-
zel pedig Románia felkerült Amerika stra-
tégiai, katonai térképére. Hozzátette: han-
gos támogatást kapott Washingtonból a 
Három Tenger Kezdeményezés. Az elemző 
kiemelte a jelenlegi amerikai adminisztrá-

ció által stratégiai szintre emelt gazdasági 
együttműködést, amely korábban egysze-
rűen nem létezett. 

Nem mellékes, hogy Romániára is ki-
terjedt a Joe Biden volt amerikai alelnök 
kelet-európai ügyletei kapcsán kirobbant 
kampánybotrány. A Fox News számolt be 
arról, hogy a demokrata elnökjelölt fi a egy 
korrupció miatt elítélt román üzletember-
rel, Gabriel Popoviciuval működött együtt, 

annak tanácsadójaként is tevékenykedett. 
Popoviciut ingatlanügyletei miatt két év-
vel ezelőtt hét év letöltendő szabadság-
vesztésre ítélték. 

Orbán Viktor nem csinál titkot abból, 
hogy Trump győzelméért szurkol az ame-
rikai elnökválasztáson. A magyar minisz-
terelnök több alkalommal is elítélően nyi-
latkozott a korábbi, demokrata színezetű 
amerikai kormányok morális imperializ-
musra épülő külpolitikájával kapcsolat-
ban. Szajlai Csaba, a budapesti Figyelő 
című hetilap főszerkesztő-helyettese sze-
rint Magyarország gazdasági és nagypoli-
tikai érdekei is azt kívánják, hogy Donald 
Trump maradjon Amerika első számú 
vezetője. Mint egyik véleménycikkében 
nyomatékosította: az Európai Unió után 
az Egyesült Államok az ország második 
legfontosabb kereskedelmi partnere. A 
gazdasági szak újságíró arra is emlékezte-
tett, hogy Washington törekszik az erősen 
egyoldalú orosz függés lazítására, Magyar-
országnak pedig ugyancsak geopolitikai 
érdeke az energiabehozatal diverzifi káció-
ja. Szajlai felidézte: Trump az Orbán Vik-
torral folytatott tavalyi megbeszélése után 
egyfajta példaként hozta fel a magyar kor-
mányfő álláspontját az illegális bevándor-
lás és a nemzeti szuverenitás kérdésében. 

Ezzel szemben Joe Biden demokrata el-
nökjelölt egy minapi kampányrendezvé-
nyen külpolitikája miatt bírálta Trumpot, 
s ennek kapcsán Belarusz mellett Lengyel-
országot és Magyarországot is „totalitárius 
rezsimnek” nevezte.

Külügyi ügyek. Aurescut nem sokkal az elnökválasztás előtt fogadta Pompeo Washingtonban
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Román és magyar érdek Trump győzelme
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