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H I R D E T É S

Belpolitikai konfl iktusokhoz vezethet 
a Moldovai Köztársaságban, hogy 
Maia Sandu megválasztott államfő 
Bukarest és Brüsszel felé kacsingat, 
miközben a parlamentet uraló szocia-
listák viszont továbbra is Moszkvához 
közelednének. Elemzők szerint az 
elnökváltás után sem aktuális a Romá-
niával való egyesülés kérdése.

 » PATAKY ISTVÁN

R ománia egyfajta patrónusi, gondosko-
dó viszonyt próbál majd folytatni az 
új moldovai elnökkel, Moszkvával vi-

szont bonyolulttá válhat Chișinău kapcso-
lata – mondta lapunknak Cornel Ciurea po-
litológus, publicista Maia Sandu győzelme 
kapcsán. A politológus szerint Chișinău a 
Nyugathoz való közeledés mellett erősíteni 
fogja a régióbeli együttműködést is. Klaus 
Iohannis román államfő máris bejelentette, 
hamarosan Moldovába látogat. „Bukarest a 
most bukott Igor Dodon előtt hatalmon lévő 
Nicolae Timoft ival is egyfajta atyáskodó vi-
szonyt alakított ki, s ez várható most is. Ez 
a fajta kapcsolat ugyanakkor nyilvánvaló-
an zavarni fogja a moldovai baloldalt, ami 
belpolitikai konfl iktusokhoz vezet majd” 
– hangsúlyozta kérdésünkre a chișinăui 
elemző. Ami Oroszországot illeti, Cornel 
Ciurea szerint Vlagyimir Putyin elnök egy-
fajta pozitív jelzést adott a Maia Sandunak 
küldött gratulációjával. A politológus úgy 

véli, Moszkva várhatóan egy olyan modus 
vivendit, békés egymás mellett élést ajánl 
a volt szovjet tagköztársaságnak, amely el-
választva kezeli az elnökkel, illetve a szoci-
alisták által uralt parlamenttel fenntartott 
kapcsolatot. Hozzátette: egy ilyen kettős 
viszonyt aligha fogad el Maia Sandu.

Barabás T. János, a budapesti Külügyi 
és Külgazdasági Intézet vezető elemzője a 
Krónikának elmondta: a jobboldali Sandu 
nehéz helyzetben van, a parlamentben bal-
oldali politikai ellenzéke van többségben, 
Ion Chicu kormányfő előzőleg Igor Dodon 

szocialista pártelnök és volt államfő tanács-
adója volt. A Románia-szakértő szerint az 
új elnök részéről óvatos, kiegyensúlyozott 
politizálás várható, az általa beígért kor-
rupcióellenes harc, igazságügyi és egyéb 
reformok, uniós integráció már csak a Nyu-
gat Moldova iránti érdektelensége miatt is 
lassan bontakozhat ki. Megemlítette ugyan-
akkor, hogy a Moldovai Köztársaság társult 
tagja az Európai Uniónak, s exportjának 
70-75 százaléka az EU-ba megy, így az Unió 
vált az ország fő partnerévé, és modernizá-
ciós motorjává. Barabás arra emlékeztetett, 

hogy Sandu választási programjában jó és 
kiegyensúlyozott kapcsolatokat ígért EU-s, 
román, ukrán és orosz viszonylatban. Eb-
ben a sorrendben – tette hozzá Barabás.

Ami Románia és Moldova korábban – 
főleg a sajtóban – sokat emlegetett egye-
sülését illeti, a szakértő úgy véli, a kérdés 
annyira nem aktuális, hogy Maia Sandu 
románbarát besorolása ellenére sem em-
lítette kampánya során. „Az EU vezető 
párosa, a német és a francia kormányzat 
több alkalommal is kifejtette bukaresti és 
chișinăui partnereinek, hogy a két ország 
egyesüléséről csak a Moldovai Köztársaság 
uniós tagfelvétele után lehet esetleg szó. 
Az elmúlt években a román fél is az uniós 
integrációt sürgeti, és a bukaresti államfői 
és kormányprogramok csak áttételesen 
utalnak egyesülésre, egységes román 
nemzetet nevezve meg a két országban” 
– fogalmazott az elemző. Mint mondta, az 
EU a Nyugat-Balkán és Ukrajna integrá-
lása iránt sem érdeklődik komolyabban, 
a mostani uniós költségvetés a belső ko-
hézió erősítésére törekszik, jelezve, hogy 
még legalább egy évtizedig nem lesz újabb 
tagfelvétel. „A román nacionalisták Mol-
dovát be kívánják olvasztani egy agyon-
centralizált Romániába, amit a chișinăui 
üzleti-politikai elit érdekei megsértésének 
tekint. A moldovai közvélemény nagy ré-
sze is ellenzi az egyesülést nem utolsósor-
ban azért, mert az 1919–44 közötti román 
uralomnak korrupcióval, erőszakkal, el-
nyomással terhes emléke van” – hangsú-
lyozta Barabás T. János.

Új szelek? Románia és Moldova egyesülését a románbarát Maia Sandu sem emlegette

A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG AZ ELNÖKVÁLTÁS ELLENÉRE SEM KERÜL KÖZELEBB AZ EURÓPAI UNIÓS TAGSÁG ELNYERÉSÉHEZ

Atyáskodó viszonyra törekedhet Románia
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