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H I R D E T É S

ELEMZŐ: KLAUS IOHANNIS FLORIN CÎŢU MELLETT TETTE LE A VOKSÁT

Belharc a liberálisoknál

Klaus Iohannis és a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) néhány 
erős embere könnyen irá-
nyítható politikusnak tartja 
Florin Cîţu kormányfőt, 
ezért látnák őt szívesebben 
a pártelnöki pozícióban 
– véli a Krónikának nyilat-
kozó elemző. Pászkán Zsolt 
szerint ugyanakkor Ludovic 
Orban hatékonyan használ-
hatja ki a PNL kiskirályai 
közötti belső harcot, vala-
mint az esetleges Erdély–
Regát-feszültséget.

 » PATAKY ISTVÁN

E lemzők komoly harcra 
számítanak a legnagyobb 
kormánypárt, a Nemze-

ti Liberális Párt (PNL) vezetői 
tisztségéért. Eldurvulhat-e az 
őszi kongresszust megelőző 
kampány? – kérdeztük Pászkán 
Zsoltot, a budapesti Külügyi és 
Külgazdasági Intézet elemzőjét. 
Szerinte ez elsősorban a kor-
mányzás és a PNL belső erővi-
szonyainak dinamikáján múlik. 
„Jelenleg még minden forgató-
könyv lehetséges, a nyugodt, 
konszolidált elnökcserétől az 
egymásnak feszülő és öv alatti 
ütésektől sem visszariadó sze-
kértáborok kialakulásáig. Élez-
heti a vitát, hogy Klaus Iohannis 
látszólag Florin Cîţu mellett tet-
te le a voksát, és az utolsó man-
dátumát töltő államelnök már 
valamilyen jelentős pozíciót 
magának követelő szereplőként 
jelenhet meg a párton belüli ha-
talmi harcokban” – fogalmazott 
a nagybányai születésű Romá-
nia-szakértő.

Pozíció- 
és forráselosztás a tét
Az esélyeket fi rtató kérdésünk-
re Pászkán az mondta, ameny-

nyiben Florin Cîţunak a kö-
vetkező hónapokban sikerül 
legalább azt a látszatot kelteni, 
hogy a költségvetési számok 
„kreatív értelmezésén” kívül is 
képes hatékony lépéseket tenni 
egy körvonalazódó gazdasági 
válság elkerüléséhez, és ele-
gendő forrást tud biztosítani 
a PNL-s kiskirályok számára 
fontos – földrajzi és ágazati – 
területeken, akkor elég erős 
alapot biztosíthat magának egy 
erőteljes ütközés vállalásához a 
pártelnöki tisztségre jelentkező 
másik vagy többi jelölttel. „Esé-
lyeit növeli, hogy elsősorban 
Klaus Iohannis, valamint a párt 
olyan erős emberei, mint Emil 
Boc kolozsvári polgármester, 
Ilie Bolojan Bihar megyei ta-
nácselnök vagy Rareş Bogdan 
európai parlamenti képviselő 
könnyen kézben tartható, pár-
ton belüli beágyazottsággal, 
saját természetes hátországgal 
nem rendelkező politikusnak 
tartják, és reményeik szerint 
úgy irányíthatják majd, ahogy 
azt a Szociáldemokrata Párt-
ban Liviu Dragnea pártelnök 
is remélte Viorica Dăncilával 
kapcsolatban” – hangsúlyozta 
az elemző. Úgy véli, Ludovic 
Orban jelenlegi pártelnök több 
szempontból is hátrányból in-
dul, hiszen egy nem túl sikeres 
kormányzás, s egy győztes po-
zícióból elbaltázott parlamenti 
választás áll mögötte, ráadásul 
házelnökként csak korlátozott 
lehetősége van pozíciók és for-
rások osztogatására. Hozzá-
tette ugyanakkor, hogy a volt 
kormányfő Cîţunál sokkal erő-
teljesebb hadállással rendelke-
zik a párton belül, és kihasz-
nálhatja a PNL „kiskirályai” 
közötti belső harcot, valamint 
az esetleges Erdély–Regát-fe-
szültséget.

„Tovább bonyolíthatja a hely-
zetet, és akár Orban felé is bil-
lentheti a mérleg nyelvét, ha 
megjelenik egy harmadik jelölt 

is a versenyben, amennyiben 
az képes megosztani a jelenle-
gi pártvezetéssel elégedetlenek 
táborát. A pártelnökről döntő 
őszi kongresszust viszont meg-
előzi majd a területi szerveze-
tekben tartott tisztújítás, ennek 
eredménye pedig meghatározó 
lesz a kongresszusi fejleménye-
ket illetően” – emelte ki Pász-
kán Zsolt.

Miniszterelnökség
mindenáron?
Kérdésünkre, miszerint a pár-
ton belüli csata elvesztése 
esetén lemond-e a miniszterel-
nökségről Cîţu, a szakértő azt 
mondta, a kormányfő túlságo-
san hiú személyiség egy ilyen 
lépéshez. „Már azt is nehezen 
viselte, amikor a Ludovic Or-
bant érintő kormányválság ide-
jén az utolsó pillanatban még-
sem lett kormányfő, így nem 
valószínű, hogy most hajlandó 
lenne önként kiadni a hatalmat 
a kezéből. De támaszkodhat 
arra, hogy a koalíciós társak is 
könnyebben irányítható politi-
kusnak tartják őt Ludovic Or-
bannál” – vázolta a PNL-kong-
resszuson történtek várható 
utóéletét a politikai elemző.

Pászkán Zsolt szerint nehéz 
ma még egyértelmű választ 
adni arra, milyen irányt venne 
egy Florin Cîţu vezette PNL. „Az 
egészségügyi válság bizonyos 
értelemben kegyelmi időszak 
volt a Cîţu-kabinet számára, 
hiszen csak korlátozott mérték-
ben derült ki, mire képes politi-
kusként és irányítóként Cîţu. A 
kép felemás, és a jelenlegi kép 
alapján inkább a már említett 
Viorica Dăncilă pályaíve jósol-
ható meg számára, mintsem 
egy jelentős reformeré, de ez 
akár meg is változhat, ameny-
nyiben a jelenlegi, tájba simu-
ló profi ljáról kiderül, hogy az 
egy stratégia része, nem pedig 
a valóságos helyzet” – mondta 
lapunknak a szakértő.

Riválisok. Florin Cîţu Ludovic Orban kihívójaként lép fel a liberálisok elnöki posztjáért
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