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Newsletter-ul este elaborat în baza emisiunii radiofonice din 
9 mai 2015, realizate de Asociaţia pentru Politică Externă 
(APE) în comun cu Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Emisiunea 
este difuzată de postul public Radio Moldova şi de Radio 
Vocea Basarabiei. Emisiunea radio și Newsletter-ul sunt 
parte a proiectului FES şi APE „Dialoguri de politică externă”. 
Conţinutul poate fi preluat liber cu menţionarea sursei.

TEMELE EMISIUNII:
1.  Scădere fără precedent a sprijinului pentru integrarea europeană. Cauzele și consecințele, analizate de directorul Institutului de Politici 

Publice, Arcadie Barbaroșie. 
2.  Pentru a schimba lucrurile, trebuie să devenim cetățeni și să nu rămânem inhibați în starea noastră de locuitori, spune directorul executiv 

ADEPT, Igor Boțan. 
3.  Expertul Michael Emerson, de la Centrul pentru Studii Politice Europene (CEPS) de la Bruxelles, spune că parcursul european nu este pierdut, 

însă întârzierea lui nu va face bine Moldovei. 
4.  Nicu Popescu, expertul Institutului European pentru Studii de Securitate de la Paris: Corupția trage în jos sprijinul pentru ideile promovate 

de guvernare.

Ultima perioadă a fost marcată de o serie de evenimente 
importante pentru Republica Moldova. 
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Materialele sunt realizate de Lina Grâu – expert pe politică externă și relaţii internaţionale, coordonator de programe APE. 

La un an de la liberalizarea regimului de vize cu 
Uniunea Europeană autoritățile de la Chișinău 
au înregistrat aproximativ jumătate de milion de 
călătorii ale cetățenilor moldoveni către destinații 
europene. Regimul de vize a fost liberalizat la 28 
aprilie 2014, când Republica Moldova a devenit 
prima și singura țară a Parteneriatului Estic care 
beneficiază de regim fără vize cu UE. 

Exporturile de mărfuri destinate țărilor UE 
au crescut în ianuarie-februarie cu 6,7% față 
de aceeași perioadă din anul 2014 și au atins 
cota de 67,3% din totalul exporturilor, potrivit 
Biroului Național de Statistică. Pe de altă parte, 
exporturile către țările CSI, unde Moldova vinde a 
cincea parte din produsele sale, au scăzut cu 46% 
față de anul trecut.

Franța a devenit a 18-a țară din UE care ratifică 
Acordul de Asociere cu Republica Moldova. Unii 
din vorbitorii dinaintea votului din 16 aprilie 
din Adunarea Națională, camera inferioară 
a legislativului francez, au spus că Republica 
Moldova este „cea mai democratică țară din 
vecinătatea estică a UE”. 

Președintele Parlamentului de la Chișinău, 
Andrian Candu, a publicat pe blogul său raportul 
companiei Kroll care a investigat furtul a peste 
un miliard de dolari din trei bănci din Republica 
Moldova, numit deja la Chișinău „jaful secolului”. 
Suma furată constituie practic jumătate din 
lichiditățile din sistemul bancar. În raport 
figurează mai multe nume sonore din politica 
moldovenească. Printre aceștia și omul de afaceri 
Ilan Shor, care a fost plasat în arest la domiciliu, 
sub acuzație fiind puse și alte cinci persoane. 
Ministrul Educației, Maia Sandu, a declarat ca 
Republica Moldova este „un stat captiv”, iar 
instituțiile statului „trebuie să fi fost într-o comă 
profundă”, dacă nu au reacționat la acest jaf. 

„O extindere a Uniunii Europene nu este 
planificată pentru următorul deceniu, cel puțin, 
a declarat comisarul european pentru politica 
de vecinătate și negocieri pentru extindere, 
Johannes Hahn, în cadrul unui forum la Berlin. 
”Acest lucru nu înseamnă că UE nu va purta 
negocieri în perioada respectivă cu țările 
interesate”, a mai spus Hahn.

Pe de altă parte, președintele Consiliului 
European, Donald Tusk, a declarat la Chișinău că 
Republica Moldova este „un asociat cheie” al UE, 
însă trebuie să facă reforme reale în justiție, în 
combaterea corupției și în restabilirea sectorului 
bancar. Donald Tusk a participat și la ședința 
Comisiei guvernamentale pentru integrare 
europeană la care s-a discutat modul în care 
este aplicat Acordul de Asociere și reformele pe 
care Guvernul moldovean și le-a asumat în fața 
partenerilor occidentali. 

Ediția de primăvară a Barometrului 
de Opinie Publică (BOP), realizat 

de Institutul de Politici Publice (IPP) 

de la Chișinău constată o scădere 
fără precedent a popularității ideii de 
integrare europeană. 

Scădere fără precedent 
a sprijinului pentru 
integrarea europeană. 
Cauze și consecințe 



Sinteze şi Dezbateri de Politică Externă
MAI 2015

Buletin lunar, Nr. 4 (109), mai 2015
64, Sciusev str. MD-2012, Chisinau, Republic of Moldova, Tel-Fax: +373 22 21 09 86

Website: www.ape.md E-mail: office@ape.md

Directorul Institutului de Politici 
Publice, Arcadie Barbaroșie, 

vede mai multe cauze ale prăbușirii 
popularității ideii europene. Potrivit 
lui, Republica Moldova nu poate avea 
alt vector de dezvoltare decât cel 
european, dar pentru a înțelege acest 
lucru societatea moldovenească, dar și 
clasa politică, se pare că mai are nevoie 
de ceva timp.

 Lina Grâu: Rezultatele ultimului 
Barometru au fost unele neașteptate în 
sensul scăderii foarte mari a popularității 
ideii de integrare europeană. În calitate 
de co-autor al BOP, cum vă explicați 
acest trend? Ce s-a întâmplat de fapt 
în societatea moldovenească? De unde 
această prăbușire a vectorului european? 

 Arcadie Barbaroșie: De fapt, noi 
constatasem această tendință încă de la 
sondajele precedente, începând cu 2011. 
Și această tendință de euroscepticism 
s-a consolidat, la fel ca și tendința spre 
integrarea în așa-numita Uniune Vamală, 
Uniune Eurasiatică, care nici nu există de 
fapt. 

Sunt mai mulți factori care determină această 
stare de spirit din societate. Ca să înțelegem 
care e cel mai important factor trebuie să ne 
uităm la întrebările care se referă la nevoile și 
problemele oamenilor. Acestea sunt de ordin 
material, în primul rând de nivelul de trai. Iar 
cele mai mari temeri sunt prețurile, salariile, 
viitorul copiilor, șomajul și, mai recent, a 
apărut o problemă nouă – războiul în zonă, 
care până acum un an și jumătate nu deranja 
deloc oamenii. 

 Lina Grâu: Dar toate aceste aspecte 
sunt mai pozitive în UE, se stă mai 
bine la aceste capitole. De unde vine 
atunci scăderea popularității vectorului 
european?

 Arcadie Barbaroșie: Acesta este alt 
aspect. Oamenii au așteptat ca aceste 
temeri ale lor să fie soluționate de 
guvernare. Din 2009 noi avem o guvernare 
pro-europeană și situația s-a înrăutățit. 
Care este concluzia cetățeanului? Este că, 
de fapt, partidele pro-europene nu pot 
asigura ceea ce promit și, deci, speranțele 
cetățenilor, așteptările lor, nu au găsit 
răspuns în activitatea guvernanților. De 
aici vine și marea dezamăgire, de aici vin 
și unele concluzii gen: „Aceștia sunt niște 
mincinoși, ceea ce promit ei nu poate fi în 
principiu realizat”. 

Deci, factorul cel mai important care a 
consolidat această tendință euro-pesimistă 
este calitatea proastă a guvernării 
care nu a putut răspunde necesităților 
cetățeanului.  

Mai mult decât atât, guvernările de până 
acum au avut în denumirea loc într-o 
formă sau alta cuvântul „european” 
– alianța pro-europeană, coaliție pro-
europeană. Acest lucru a generat și un 
impact psihologic în sensul că: „Uite, ăștia, 
pro-europeni, nu au făcut altceva decât 
să compromită ideea pro-europeană în 

2
După ce ani la rândul societatea 
moldovenească era împărțită aproape 
egal între opțiunea estică și cea 
vestică, cu o ușoară supremație 
totuși a vectorului european, de data 
aceasta pentru aderarea Moldovei 
la UE s-ar pronunța doar 40%, ceea 
ce constituie cel mai mic procent 
înregistrat vreodată de la lansarea 
BOP în 2003. Numărul celor care 
sprijină vectorul eurasiatic atinge 
un record absolut în celălalt sens: 
58% dintre respondenți spun că ar 
vota pentru integrarea Moldovei în 
Uniunea Vamală. 

Aproape jumătate cred că este 
corectă afirmația: „Crimeea este 
pământ rusesc”, iar peste 40% – că 
tensiunile și criza din estul Ucrainei au 
fost provocate de amestecul Statelor 
Unite și Uniunii Europene.

Autorii sondajului remarcă un declin 
aproape absolut al partidelor coaliției 
minoritare, Partidul Liberal Democrat 
(PLDM) și Partidul Democrat (PD), și 
o ascensiune a Partidului Liberal (PL), 
rămas în afara coaliției. Pe de altă 
parte, cifrele arată că partidele de 
stânga, de orientare eurasiatică, ar lua 
majoritatea în cadrul unui eventual 
scrutin. Astfel, Partidul Socialiștilor 
din Republica Moldova (PSRM) 
conduce în preferințele alegătorilor cu 
30%, fiind urmat de Partidul Nostru, 
neînregistrat încă oficial, al lui Renato 
Usatîi – cu 24%, Partidul Comuniștilor 
– cu 23%, PL – 22%, PLDM - cu 16%, și 
PD - cu 14%.

  Cât privește încrederea în liderii 
moldoveni, fostul premier Iurie 
Leancă se află pe primul loc, cu 
8,8%, urmat de liderul socialist 
Igor Dodon, 8,6%, și liderul PCRM 
Vladimir Voronin, cu 6,4 procente. În 
același timp, aproape jumătate dintre 
respondenți spun că nu au încredere 
în nimeni.

Arcadie Barbaroșie: Strategic, nu există altă 
cale decât cea europeană. Dar s-ar putea să 
mai fie nevoie de una-două legislaturi 
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Republica Moldova”. Pentru că, dacă spui 
că ești pro-european, trebuie să realizezi 
în programele de guvernare ceea ce 
înseamnă valori europene, să te apropii de 
modelul de guvernare european. Asta nu 
s-a întâmplat și de aici a venit și această 
cădere gravă a susținerii cursului european 
al Republica Moldova. Acesta a fost 
factorul cel mai important.

Al doilea factor este criza globală 
financiar-economică, care a afectat nivelul 
de creștere a economiei în Republicii 
Moldova, economie care este bazată 
în mare măsură pe remitențe. Volumul 
remitențelor s-a micșorat, o parte dintre 
concetățenii noștri și-au pierdut job-urile, 
au revenit în țară mai pesimiști, mulți 
au revenit din Rusia, în special după 
embargourile introduse de ruși. 

Pe de altă parte, când vă uitați la 
reportajele în mass media, inclusiv de 
la televiziunile europene, despre ce se 
întâmplă în țările europene, veți vedea 
manifestații în Grecia, incendii, confruntări 
cu poliția, manifestații în Spania... Dar nu 
și faptul că, de exemplu, burgherul german 
a trăit bine-merci și în perioada crizei, mai 
mult decât atât, a susținut și unele țări în 
cădere. Acest aspect a apărut mai puțin 
în știri și în reportaje. Și cetățeanul trage 
concluzia că lucrurile acolo se înrăutățesc. 

Pe când, dacă ne uităm spre est... Și 
aici intervine următorul factor foarte 
important – mass media rusească, 
cea care a ocupat practic tot spațiul 
informațional al Republicii Moldova. 
Mass media rusească este de o calitate 
din punct de vedere consumist mult 
mai bună decât ceea ce propun canalele 
locale. Aceasta promovează într-un stil 
propagandistic absolut deșănțat niște 
valori care au găsit răsunet în mintea 
cetățeanului nostru. Nu s-a vorbit 
despre problemele din Est, desigur, ci s-a 
promovat Uniunea Eurasiatică, au fost 
promovați liderii, în special Putin, care, 
iată, este liderul internațional cu cel mai 
mare nivel de încredere în Republica 
Moldova. Și impactul este cel pe care îl 
vedem – Uniunea Eurasiatică crește în 

susținerea electoratului nostru. Ca să vă 
imaginați forța propagandei rusești – 80 
la sută dintre concetățenii noștri etnici 
ucraineni susțin invazia rusească în estul 
Ucrainei. Și este grav că guvernarea de la 
Chișinău nu întreprinde nimic pentru a 
contracara aceste acțiuni. 

Alt factor este rolul Bisericii ruse în 
Republica Moldova. Mitropolia Moldovei 
este subordonată Patriarhatului 
Moscovei, promovează aici valorile pro-
estice. Peste 11 la sută din respondenții 
sondajului nostru sunt siguri că dacă 
noi ne apropiem de UE vom fi forțați să 
aderăm la catolicism și cam tot atâția cred 
că noi nu vom avea dreptul să punem 
cruci în cimitire. Deci, bântuie un șir de 
mituri care sunt promovate anume de 
biserica ortodoxă subordonată Moscovei. 
Și aici, iarăși, nu s-au întreprins niciun 
fel de acțiuni. Guvernarea încearcă să 
folosească biserica în interese proprii, fără 
însă a obține de fapt o susținere a acestei 
instituții. Iar această instituție, după 
cum rezultă din sondaje, se bucură de 
cel mai înalt nivel de încredere în rândul 
populației – peste 80 la sută. 

Un factor foarte important ar putea fi și 
teama psihologică de schimbare. În unul 
dintre sondajele realizate anul trecut 
respondentul menționează că de fapt 
în UE este mai bine pe 23 din cele 25 de 
dimensiuni pe care le-am măsurat – nivel 
de trai, medicină, educație, drumuri, poliție, 
micul business, tineri etc. Totuși, majoritatea 
ar opta pentru integrarea în Uniunea 
Vamală, în Est. Și când am încercat să 
înțelegem care este cauza, concluzia noastră 
a fost că de fapt lumea este psihologic 
nepregătită pentru integrarea în West, în UE, 
oamenii se tem de schimbare. Lumea este 
familiară cu ce se întâmplă în Est – limba 
este cunoscută, obiceiurile le fel, știi că 
polițistul ia mită, dar știi că dacă i-ai plătit 
mita scapi pentru o vreme de urmărire etc. 
Pe când ce este în West oamenii de la noi nu 
știu, limba nu o cunosc...

 Lina Grâu: Ce impact estimați al stărilor 
de spirit constatate în Barometru pe 
termen mediu și în special în perspectiva 

alegerilor locale care vor urma în foarte 
scurt timp, alegeri care vor determina 
viitorul Republicii Moldova pentru cel 
puțin următorii patru ani? 

 Arcadie Barbaroșie: La nivel local 
oamenii votează în general nu chiar politic, 
nu ca la alegerile parlamentare. Aici 
oamenii votează în general personalități, 
primarii sau consilierii pe care îi cunosc, 
și mai puțin se orientează către partidele 
politice. Dar eu presupun că pentru 
alegerile din 14 iunie lupta cea mare se 
va da pentru municipiul Chișinău, între 
segmentul pro-european al electoratului 
din Chișinău și cel orientat spre Est. 

Cred că municipiul Bălți e ca și pierdut – 
municipiul Bălți este unul pro-rus. Până 
acum alegerile acolo erau câștigate de 
comuniști. Acum comuniștii nu cred că 
au șanse – cred că socialiștii sau partidul 
lui Renato Usatîi vor câștiga alegerile în 
municipiul Bălți. Și trebuie să ne așteptăm 
la surprize mari în comportamentul acelei 
administrații. 

La Chișinău cred că balanța este fragilă, 
aici există șanse ca partida pro-europeană 
să câștige, dar există și riscul ca această 
partidă să piardă alegerile. 

 Lina Grâu: La ultimele alegeri, câștigul 
liberalului Dorin Chirtoacă a fost la câteva 
mii de voturi, deci chiar la mustață...  

 Arcadie Barbaroșie: Da, la ultimele 
alegeri locale, și acest mic avantaj s-a 
datorat în fond suburbiilor...

 Lina Grâu: Și s-ar putea să ajungem să 
vedem aceeași situație și acum? 

 Arcadie Barbaroșie: Da, cu atât 
mai mult că după 2011 lucrurile 
s-au înrăutățit și în ceea ce privește 
economia, iar oamenii sunt nemulțumiți 
și de performanțele administrației de la 
Chișinău. 

 Lina Grâu: Având în vedere această 
situația descrisă de Dvs. în culori destul de 
sumbre... 
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 Arcadie Barbaroșie: Nu sumbre, 

realiste!

 Lina Grâu: ...realiste, dar sumbre pentru 
perspectiva europeană a Republicii Moldova, 
putem vorbi despre un colaps al procesului 
de integrare europeană a Republica 
Moldova? Există șansa de a recupera măcar 
ceva din acest parcurs care, acum mai puțin 
de un, an era numit „povestea de succes al 
Parteneriatului Estic”?

 Arcadie Barbaroșie: Bună întrebare 
– depinde foarte mult de performanțele 
actualei guvernări. 

Actualul Guvern, deocamdată, are un 
comportament anemic. Or, Republica 
Moldova are nevoie acum de reforme 
– reforme profunde, structurale în 
economie, în justiție și în special în 
combaterea corupției. Probabil cea mai 
urgentă acțiune, cel mai urgent rezultat 
așteptat de cetățean este să se clarifice 
ce s-a întâmplat cu cele trei bănci, cu 
Banca de Economii în primul rând, să fie 
pornite în instanță acele dosare despre 
care vorbesc unii politicieni, dar despre 
care deocamdată nu știm dacă există cu 
adevărat și dacă au șanse să ajungă în 
justiție. Nu știm deocamdată dacă vor 
fi pedepsite persoane responsabile și 
politicienii care au stat în spatele acelor 
mașinații. Iată ce așteaptă cetățeanul 
acum. Și asta este ceva urgent. Până 
alegerile locale lucrurile nu se vor 
precipita însă, asta este clar. 

Personal, nu cred că este prea mare 
riscul unor alegeri parlamentare. 
Parlamentul își va duce mandatul 
până la sfârșit, toți patru ani. Partidele 
care actualmente se află la guvernare 
– democrații și liberal-democrații, 
susținuți de comuniști – nu sunt 
interesate în alegeri anticipate, fiind, 
toate, pe trend descrescător. Deci, ele 
nu vor forța alegerile anticipate. Ar 
putea cădea Guvernul Gaburici, dar 
nu va cădea Parlamentul. Deocamdată 
Guvernul Gaburici se comportă în 
conformitate cu interesele celor care 
l-au format.    

 Lina Grâu: Deci, avem nevoie de 
reforme, dar pe de altă parte avem o 
coaliție minoritară care nu este capabilă 
de reforme. Putem vorbi despre de un 
colaps al acestui parcurs european? 

 Arcadie Barbaroșie: Eu nu am zis 
că această coaliție nu este capabilă de 
reforme. Această coaliție este într-o 
situație foarte interesantă. Pe de o parte, 
da, ea nu este interesată de reforme, sunt 
personalități corupte – așa spune mass 
media, dar încă nu am văzut în instanță 
lucrul acesta. Foști miniștri din partidele 
din coaliție sunt acuzați, sunt acum în 
vizorul CNA. Vom vedea dacă nu se vor 
desface aceste dosare în instanță. 

Deci, pe de o parte, ei nu sunt interesați 
în a promova reforme profunde în 
combaterea corupției, în reformarea 
justiției etc., pe de altă parte există 
presiunea din societate. Deci, ei se află 
între ciocan și nicovală. Dacă alegerile 
locale vor fi o catastrofă totală pentru 
partidele de guvernare, lucrurile se pot 
precipita. Există și un potențial protestatar 
în societate – cam 25 la sută dintre 
respondenți au declarat că sunt gata să 
participe la manifestații legale în cazul în 
care vor fi chemați. Desigur că nu vor ieși 
în stradă toți 25 la sută, dar chiar a zecea 
parte din ei dacă ies în stradă este deja 
foarte și foarte mult. Guvernanții trebuie 
să țină cont de acest potențial, care ar 
putea să se traducă și în niște revolte 
sociale. 

 Lina Grâu: În concluzie, care ar fi 
perspectiva parcursului european al 
Republicii Moldova? 

 Arcadie Barbaroșie: Strategic vorbind, eu 
sunt optimist. Dacă nu actuala guvernare, 
următoarea guvernare sau peste una se 
vor orienta spre integrarea europeană. Nu 
este altă cale. Depinde foarte mult dacă 
Rusia va cădea în următorii patru ani, sau 
va mai rezista încă patru ani. Ceea ce se 
întâmplă în Est, în estul Ucrainei în special, 
este un factor foarte important care va 
influența inclusiv și parcursul geostrategic al 
Republicii Moldova.

 Lina Grâu: Deci, noi am ajuns de la 
perspectiva de a depune cererea de 
aderare în jumătate de an la summitul 
de la Riga la o perspectivă de câteva 
legislaturi...

 Arcadie Barbaroșie: Eu am fost sceptic 
vizavi de promisiunile politicienilor de 
a depune cererea de aderare atât de 
devreme, pentru că, obiectiv vorbind, țara 
nu este gata. 

Grecia nu a fost gata când a aderat la UE. 
Eu cred că nici România și nici Bulgaria nu 
au fost gata să adere. În România acum se 
întâmplă lucruri fundamentale, în speță 
în domeniul activităților anticorupție. 
Datorită integrării europene sau datorită 
faptului că a existat o confruntare directă 
între Președinție și Guvern – nu știu. Dar 
noi nu suntem gata nici administrativ, 
nici economic să ne integrăm acum în 
UE. Avem nevoie, din punctul meu de 
vedere, de cel puțin 10 ani pentru a 
consolida economia, infrastructura, pentru 
a promova acele reforme de care avem 
nevoie, inclusiv consolidarea capacităților 
administrative. Funcționarii noștri sunt 
necărturari în mare măsură. Acestea sunt 
lucruri care nu se schimbă într-o zi-două. 

Dar noi avem deja două dimensiuni pe 
care cetățeanul le poate considera ca fiind 
o apropiere fundamentală de UE. Este 
vorba despre regimul fără vize și despre 
Zona de comerț liber cu UE. Acestea sunt 
lucruri foarte importante. Următorul 
pas ar fi obținerea calității de membru 
deplin, cu dreptul de vot în Parlamentul 
European. Dar nu știu dacă cetățeanul este 
foarte interesat de acest lucru. Poate unii 
politicieni ar fi mai degrabă interesați să 
fie membri ai Parlamentului European...

Deci noi suntem deja foarte apropiați 
de Uniunea Europeană, rămâne să ne 
consolidăm instituțiile, capacitatea 
administrativă, pentru a putea aplica 
pentru calitatea de membru și, foarte 
important, pentru ca cererea noastră să 
nu fie refuzată.   
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Directorul executiv al Asociației 
pentru Democrație Participativă 

ADEPT, Igor Boțan, spune că partidele 
din coaliția de la putere, cele care de 
fapt prin acțiunile lor au compromis 
ideea europeană, trebuie să plece, iar 
oamenii să iasă din starea lor de simpli 
locuitori și să devină cetățeni activi care 
să facă presiuni pentru o clasă politică 
necoruptă cu un vector pro-european.  

 Lina Grâu: Barometrul de Opinie Publică 
indică o scădere spectaculoasă a parcursului 
european. Ce s-a întâmplat de fapt în 
societatea moldovenească? 

 Igor Boțan: Cetățenii ajung la concluzia 
că sub paravanul integrării europene 
clanurile politice corupte își rezolvă propriile 
probleme, se îmbogățesc, iar cetățenii rămân 
dezamăgiți, disperați. Această involuție 
a așteptărilor pentru vectorul european 
este explicabilă prin faptul că purtătorii de 
flamură au fost falși. Flamura rămâne pentru 
o bună parte a societății una de reper, iar 
purtătorii probabil trebuie schimbați. 

 Lina Grâu: Cum putem schimba acești 
purtători de flamură din moment ce clasa 
politică este cea care este și asistăm nu doar 

la un colaps economic și social, dar și la un 
colaps al clasei politice – nu există lideri 
politici proeminenți?

 Igor Boțan: Aici lucrurile trebuie să 
evolueze ținând cont de necesitatea ridicării 
activismului civic. Situația impune apariția 
unor noi lideri, iar acești noi lideri trebuie să 
se manifeste, să demonstreze că au ambiție, 
să preia guvernarea. 

Există circumstanțe care sunt propice 
pentru astfel de schimbări. Să nu uităm că 
Acordul de Asociere este semnat și este 
unul obligatoriu. Documentul prevede 
instrumentul financiar pentru susținerea 
Republicii Moldova, instrument care 
este puternic condiționat de continuarea 
reformelor și de lupta împotriva corupției. 
Al doilea lucru pe care îl știm cu toții e că în 
ultimii 10 ani Republica Moldova s-a bucurat 
de susținere financiară substanțială din 
partea partenerilor de dezvoltare și nicio 
guvernare nu-și poate permite să ignore 
acest suport. Deci, există pârghii de presiune 
asupra guvernării. 

Mai există contextul regional și rezistența 
Ucrainei. Dacă Ucraina rezistă, atunci 
Republica Moldova are șanse. Dacă Ucraina 

Igor Boțan: Purtătorii de flamură au fost 
falși și trebuie schimbați

nu va rezista, atunci soarta Republicii 
Moldova va fi una dramatică, pentru că o 
guvernare coruptă nu va putea face față 
problemelor generate de o eventuală cedare 
a Ucrainei în confruntarea pe care o are cu 
Federația Rusă. 

 Lina Grâu: Ce implicații va avea pentru 
perioada următoare această scădere a 
popularității ideii de integrare europeană, 
dar și a partidelor care au promovat această 
idee, mai ales având în vedere că în scurt 
timp vor avea loc alegerile locale? 

 Igor Boțan: Implicațiile pot fi majore. În 
cadrul votului pentru consiliile raionale, unde 
se votează liste de partid, unde contează 
sigla partidului, cetățenii ar putea da vot 
de blam actualei guvernări. Guvernare 
care, apropo, este una minoritară. Dacă o 
guvernare minoritară va primi vot de blam 
de la cetățeni, această guvernare va trebui 
să plece. Și atunci vor trebui să se manifeste 
partidele politice neimplicate în scandalurile 
de corupție. 

În continuare, implicațiile sunt de asemenea 
majore. Care sunt aceste partide politice? 
Este vorba despre opoziția parlamentară care 
are un mesaj antieuropean. Promisiunile 
opoziției parlamentare de a întrerupe 
Acordul de Asociere vor avea cu certitudine 
consecințe dramatice pentru Republica 
Moldova. În același timp, speranțele că Rusia 
va înlocui UE sunt unele efemere. Vedem că 
Rusia nu mai este deja în stare să mențină 
Transnistria. Costurile pentru menținerea 
pe linia de plutire a Transnistriei erau de 
un miliard de dolari pe an. Acum Rusia mai 
are de susținut Crimeea, Donbassul... Rusia 
va avea pierderi substanțiale în relațiile 
comerciale cu Belarus, după semnarea 
Acordului de constituire a Uniunii economice 
Eurasiatice. Deci, este o mare iluzie că Rusia 
poate substitui Uniunea Europeană. 

Mai există un factor foarte important aici – 
ruperea relațiilor cu UE înseamnă renunțarea 
la modernizarea Republicii Moldova. Ofertele 
care eventual pot fi din partea Federației 
Ruse au două dimensiuni: redeschiderea 
pieței, numai că cetățeanul rus nu poate da 
un preț bun pentru produsele moldovenești, 
și reducerea așteptată a prețului pentru 
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gazele naturale. Acestea sunt, însă, premizele 
pentru înghețarea Republicii Moldova în 
propria-i înapoiere. Deci, speranțele pentru 
o normalizare ulterioară vor fi subminate 
dramatic. 

 Lina Grâu: Tabloul pe care l-ați descris nu 
pare deloc optimist pentru viitorul Republicii 
Moldova, în cazul în care parcursul de 
integrare europeană va fi încetinit sau se va 
renunța la el. Putem vorbi despre un colaps 
al procesului de integrare europeană și al 
parcursului european al Republicii Moldova, 
sau încă se mai poate recupera ceva?

 Igor Boțan: Eu cred că stări de disperare 
nu trebuie să existe, chiar dacă înțelegem 
că situația este extrem de complicată. Există 
cu certitudine ideea unei consecutivități 
de măsuri pe care trebuie să le ia inclusiv 
cetățenii Republicii Moldova. Un miliard 
de dolari a fost furat nu doar în ultimul an, 
ci de-a lungul anilor. Aceasta înseamnă că 
responsabilitatea directă pentru acest furt de 
proporții, sau, cum i se spune, furt al veacului, 
este pe seama acelor două partide care se află 
la guvernare și a Partidului Comuniștilor care 
susține actuala guvernare. Este vorba despre 
cei care au guvernat țara împreună 15 ani, 
adică cel puțin două treimi din perioada de 
independență a Republicii Moldova. Aceste 
formațiuni politice nu mai au nicio scuză. 
Actuala guvernare trebuie să plece. 

 Lina Grâu: În cadrul alegerilor 
parlamentare trecute sperietoarea a fost că 
în cazul în care aceste partide vor pleca, vor 
veni la putere partidele care se opun ideii 
de integrare europeană. Și atunci, oamenii 
au votat din nou partidele de la guvernare, 
cu toate rezervele pe care le aveau, pentru 
a nu rata acest parcurs european. Acum, 
dacă aceste partide se retrag de la putere, 
nu este previzibil să puterea va fi preluată de 
comuniști și socialiști, eventual în coaliție cu 
Partidul Democrat, cu un alt vector extern? 

 Igor Boțan: Dacă ne uităm la sondajul de 
la care am pornit discuția, vedem că deja 
vectorul european este pierdut în ceea ce 
privește suportul din partea cetățenilor. Care 
este sensul să menții o guvernare coruptă 
care profanează ideea europeană? Este mai 
bine să plece. 

Dacă, eventual, vor câștiga partidele care 
vor să schimbe vectorul, situația va fi dificilă, 
dar nu dramatică atâta timp cât, așa cum 
spuneam, rezistă Ucraina. Dacă rezistă 
Ucraina, eu cred că cei care vin să schimbe 
vectorul vor avea marile deziluzii foarte-
foarte curând. Poate se va întâmpla să fie 
nevoie ca Republica Moldova să mai treacă 
printr-o nouă fază de disperare care deja va 
fi provocată de cei care vor schimba vectorul 
și care se vor ciocni de probleme pe care cu 
certitudine nu le vor putea rezolva. Pentru că 
piața rusească pentru Republica Moldova nu 
este o panacee. 

Deci, s-ar putea să fie necesar să trecem prin 
această perioadă. Dacă suntem totuși o țară 
creștină și ne raportăm la legendele biblice 
ca la arhetipuri de căutare a destinului, 
atunci trebuie să ne amintim de cei 40 de ani 
pe care poporul evreu a trebuit să-l petreacă 
în deșert pentru a ajunge la pământul 
făgăduinței. 

Nu există altă cale. Trebuie să ne angajăm 
în acest proces și părerea mea este că 
decât această stagnare în mocirla corupției 
absolute, mai bine totuși să începem a 
ieși, ținând cont de contextul regional, 
de factorii internaționali și de capacitatea 
noastră internă. Dar altă cale nu există. 
Pentru că rămânerea acestor forțe politice în 
continuare va discredita și mai mult vectorul 
european. 

 Lina Grâu: Ca o remarcă legată de cei 40 
de ani – avem și exemplul unor parcursuri 
mai înțelepte, cum ar fi cele ale statelor 
Baltice, care nu au avut nevoie de această 
perioadă... 

 Igor Boțan: Eu cred că exemplul țărilor 
Baltice nu este relevant pentru Republica 
Moldova. Nimeni nu vrea să-și amintească că 
imediat după colapsul URSS țările scandinave 
au fondat un fond special în valoare de 
câteva miliarde dolari, pentru a ajuta aceste 
țări. Noi nu am avut așa ceva. Noi nu putem 
compara România începutului anilor 90 cu 
Suedia, Finlanda, Danemarca, Norvegia... 
De asemenea, nu putem trece cu vedere 
că anexarea țărilor Baltice de către URSS 
nu a fost recunoscută niciodată de către 
comunitatea internațională. Și nu este cazul 

Basarabiei. În plus, cultura politică în țările 
Baltice a fost una totuși civică față de cea 
parohială din Republica Moldova. 

Acum noi putem beneficia de un suport 
din partea României, care este angajată 
într-un proces foarte important și care 
demonstrează cum se poate lupta cu 
corupția, care demonstrează care sunt 
factorii interni și externi pentru a avea o luptă 
eficientă cu corupția. Noi trebuie să învățăm 
din această experiență și exemplele pozitive 
să le încetățenim în Republica Moldova. 

Este calea pe care trebuie să o parcurgem 
noi, cetățenii Republicii Moldova. Dar 
înainte de a parcurge această cale trebuie să 
devenim cetățeni și să nu rămânem inhibați 
în starea noastră de locuitori. Asta este cel 
mai important lucru. 

Din păcate, de starea noastră de locuitori au 
profitat parveniții, profitorii, care sub flamura 
integrării europene pur și simplu și-au bătut 
joc de țară și de soarta Republicii Moldova. 

Norocul nostru, dacă mai putem spune 
că avem puțin noroc în starea în care ne 
aflăm, este că Republica Moldova este atât 
de dependentă de suportul internațional 
că această clică sau gașcă care se află la 
guvernare nu-și poate permite să recurgă 
la metode dictatoriale. Pentru că asta ar 
fi absolut inacceptabil pentru partenerii 
internaționali fără de care ei nu ar putea 
supraviețui și nu ar putea conduce țara. Și 
am văzut acest lucru cu încercările de a intra 
cu cizmele în libertatea presei, am văzut cum 
au dat înapoi. Este un exemplu relevant și 
acest exemplu trebuie să încurajeze cetățenii 
Republicii Moldova. Cei de la guvernare, 
chiar dacă sunt strânși la perete, nu au 
resurse să recurgă la măsuri violente și la 
măsuri dictatoriale. 

De aceea protestul cetățenilor, acțiunile 
cetățenilor, dacă vor fi organizate, dacă vor 
fi foarte bine orientate și plasate, dacă vor fi 
pașnice, evitând tot felul de provocări, atunci 
această guvernare se va clătina și va cădea. 
Și ulterior cetățenii vor trebui să paveze o 
nouă cale spre un viitor pe care noi trebuie 
să înțelegem că nu îl putem avea în afara 
contextului european. 
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Michael Emerson, cercetător 
superior asociat al Centrului 

pentru Studii Politice Europene 
(CEPS) de la Bruxelles, spune că 
implementarea Acordul de Asociere 
va aduce profesionalizarea guvernării, 
mai puțină corupție și reguli mai clare. 
Întârzierea acestor procese este în 
primul rând în defavoarea statului 
Republica Moldova și a cetățenilor săi. 

 Lina Grâu: În societatea moldovenească 
ideea integrării europene a înregistrat o 
scădere. De ce credeți că s-a întâmplat asta 
și ce se poate face pentru a redresa situația?

 Michael Emerson: Atunci când există 
o recesiune economică, în mod firesc 
partidele care sunt la putere au de suferit. 
Guvernul moldovean trebuie, în primul 
rând, să câștige încrederea oamenilor săi 
în ceea ce privește fundamentele politicii 
moldovenești și a politicilor economice. 

Primul lucru pe care îl au de făcut în 
ceea ce privește politica pe dimensiunea 
europeană este să aibă un pic mai multă 
deschidere în implementarea Acordului 

de Asociere și a Zonei de liber schimb 
– ambele reprezintă oportunități uriașe 
pentru Republica Moldova. Oportunități 
sub două aspecte – modernizarea 
reglementărilor la nivelul societății, dar și 
a economiei. Există un număr mare de legi 
europene pe care Moldova le-a adoptat 
în ultimii 3-5 ani, care, în principiu, 
ar trebui să îmbunătățească calitatea 
reglementărilor și, în particular, să reducă 
corupția. Acesta este aspectul care ține de 
calitatea reglementărilor.

Al doilea aspect ține de deschiderea 
economiei europene pentru comerț. 
Businessul moldovenesc lucrează pentru 
a învăța cum să implementeze corect 
standardele tehnice europene. Acolo 
există o piață uriașă pentru Moldova și 
dacă veți acționa împreună vă veți putea 
extinde exporturile voastre.

Acordul de Asociere și Acordul de 
liber schimb reprezintă oportunități 
importante pentru Republica Moldova 
și sub alte două aspecte: acestea, 
bineînțeles, vor deschide perspective 
pentru piața europeană, în cazul în care 

Michael Emerson: Dacă nu acum, veți 
mai putea încerca peste câțiva ani. Dar 
întârzierea nu vă va face bine. 

piața dumneavoastră se va auto-organiza 
conform standardelor europene. Al doilea 
aspect, ceva mai puțin evident acum, este 
că îndeplinirea prevederilor din aceste 
documente va însemna modernizare, 
îmbunătățirea eficienței, mai puțină 
corupție în reglementarea economiei. 
Există un număr imens de legi de 
reglementare europene pe care Republica 
Moldova urmează să le aplice acum.

Noi am discutat aceste aspecte cu 
reprezentanții oamenilor de afaceri de la 
Chișinău, sub aspectul dacă aceste legi 
europene vor ajuta sau nu. Una peste alta, 
întrebarea este dacă doriți legi bune pentru 
piața muncii, legi vamale, legi de mediu? 
Dacă da, atunci ele trebuie îmbunătățite 
considerabil și acum aveți la dispoziție și un 
plan pentru a face acest lucru. 

 Lina Grâu: Credeți că Guvernul de la 
Chișinău are capacitatea de a face aceste 
lucruri?

 Michael Emerson: Guvernul are de 
fapt mai multe nivele – nivelul politic de 
top, birocrații-seniori, miniștrii adjuncți, 
șefii de departamente... Nu-i cunosc pe 
politicieni. Îi cunosc doar pe unii, dar nu 
foarte bine. Dar am stat de vorbă mai 
mult cu oameni de la nivelul miniștrilor 
adjuncți - și este un număr impresionant 
de oameni buni acolo. Ei sunt bine 
informați și destul de mulți dintre ei au 
fost și pe la Bruxelles – au lucrat pentru 
misiunea delegației Republicii Moldova 
la instituțiile europene. Ei s-au întors, 
cu multe cunoștințe și abilități. Este, 
bineînțeles, o problemă în a avea o ofertă 
adecvată de oameni excelenți de care 
aveți nevoie, dar totuși lucrurile nu stau 
atât de rău. Apropo, numărul de femei pe 
care le-am văzut în nivelele superioare ale 
administrației este foarte impresionant. 

 Lina Grâu: Credeți că Rusia va accepta 
și va admite implementarea Acordului 
de Asociere cu UE fără probleme, fără a 
încerca să împiedice Republica Moldova?

 Michael Emerson: Nu este prerogativa 
Rusiei de a accepta sau nu. Este decizia 
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suverană a Guvernului moldovean. 
Bineînțeles că vedem ce s-a întâmplat în 
Ucraina - știți foarte bine. Dar odată cu 
recenta vizită a președintelui Consiliului 
European Donald Tusk la Kiev s-a anunțat 
că nu vor mai exista întârzieri pe viitor în 
implementarea Acordului de liber schimb 
dintre Ucraina și Uniunea Europeană. Rusia 
a avut întrevederi trilaterale cu Ucraina și 
UE luna trecută la Bruxelles, unde a cerut 
ca aplicarea acestui acord să fie din nou 
amânată, de data aceasta până în 2020. 
Răspunsul politicos al președintelui Tusk a 
fost că pe viitor nu vor mai exista întârzieri. 
Răspunsul mai puțin politicos ar fi însă: 
„Uită de asta!”
 

 Lina Grâu: Ce se va întâmpla cu 
Republica Moldova dacă nu va reuși să 
implementeze acest Acord?

 Michael Emerson: Este un proces lung, 
dar este o chestiune inevitabilă. Și în 
esență nici măcar nu este vorba despre 
opțiunea europeană. Întrebarea este 
dacă, din punct de vedere profesional, 
veți reuși sau nu să îmbunătățiți calitatea 
guvernării. Acum, sau, dacă nu, veți mai 
putea încerca în cinci ani. Dar este oare 
utilă această întârziere pentru succesul 
afacerii? Nu cred. 

 Lina Grâu: Moldova este o țară 
europeană? 

 Michael Emerson: Sigur, bineînțeles. 
Nu sunteți în Asia Centrală, nu?

Da, este o țară europeană, din punctual 
meu de vedere. Am trăit în Rusia și am 
urmărit modul în care se fac afacerile 
în Rusia și politica promovată de 
președintele Putin. Și cred că este o 
politică proastă. Vorbim despre valori 
europene, despre chestiuni de morală și 
onestitate în viața publică pe de o parte, 
și pe de altă parte despre politica lui 
Putin de negare a intervenției în Ucraina 
și etichetare a Kievului drept fasciști – o 
politică dezgustător de imorală. Și dacă 
veți dori să vă alăturați Uniunii Vamale 
conduse de Rusia va însemna să vă 
alăturați acestui club. În felul acesta 
funcționează lucrurile. 

Nicu Popescu, expertul Institutului 
European pentru Studii de 

Securitate de la Paris, spune că în 
prezent în Republica Moldova corupția 
este problema-cheie care nu a fost 
rezolvată și care va trage în jos sprijinul 
pentru orice idee promovată de 
guvernare, oricare va fi aceasta – pro-
europeană, sau pro-eurasiatică.

 Nicu Popescu: În ultimii ani s-a 
observat o diminuare a sprijinului public 
pentru ideea de integrare europeană. 
Aceste tendințe au câteva explicații. 

Prima explicație este faptul că, spre 
deosebire de perioada guvernării 
comuniste, gradul de consens politic 
la nivel de elite este mult mai mic în 
sprijinul integrării europene. Cu alte 
cuvinte în perioada guvernării comuniste 
și comuniștii aveau un mesaj deschis 
pro-european, și opoziția, adică practic 
toată clasa politică cel puțin formal 
vorbea cu aceeași voce. 

Odată cu trecerea PCRM în opoziție, 
acest consens declarativ și formal s-a 
erodat și comuniștii au scos din cifrele 
de sprijin pentru integrarea europeană 
cel puțin o parte din propriul electorat – 

putem specula că ar fi cam 10-15 la sută. 
Aceasta este o cauză pur matematică. 

Acum, în ceea ce privește aspectul care 
ține de guvernare. Orice guvernare 
dezamăgește. Guvernările dezamăgesc 
chiar și în perioade bune, dar în perioada 
unor crize economice ele dezamăgesc și 
mai mult. Și, evident, ele dezamăgesc cu 
atât mai mult cu cât manifestă cantitatea 
de disfuncționalități pe care le-a avut 
guvernarea de la Chișinău. 

Și atunci când ne referim la 
disfuncționalități, în primul rând avem 
în vedere lipsa luptei cu corupția, dar 
și certurile de coaliție, desfacerile 
de coaliție, desfacerile de partide, 
incapacitatea de a forma o guvernare 
majoritară... Deci, această situație de 
permanent scandal politic nu dă bine 
în nicio țară. Și în condițiile în care 
guvernarea pe de o parte practic nu a 
luptat cu corupția, iar pe de altă parte 
s-a aflat sistematic în certuri și competiții 
de palat, o parte de dezamăgirea față 
de guvernare a fost proiectată și pe 
ideea de integrare europeană. Această 
nemulțumire a urmat următoarea logică: 
„Guvernarea pro-europeană nu este 
bună, nu luptă cu corupția, prin urmare 

Nicu Popescu: Corupția trage în jos sprijinul 
pentru orice idee promovată de guvernare
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și ideea de integrare europeană nu este 
bună”. În consecință, mulți au spus: 
„Nouă așa Europă nu ne trebuie”. Cam 
acesta, după mine, este mecanismul 
erodării acestui consens pro-european 
de altădată. 

O bună parte din această erodare ar fi 
fost inevitabilă, chiar dacă guvernarea 
de la Chișinău ar fi luptat cu corupția și 
nu s-ar fi certat. Oricum am fi văzut o 
scădere semnificativă a sprijinului pentru 
integrarea europeană – de la 65-70 la 
sută la probabil 50 la sută.  Dar, evident, 
comportamentul guvernării actuale a 
agravat această scădere. 

 Lina Grâu: Сe perspective vedeți 
în aceste condiții pentru parcursul 
european al Republicii Moldova? 

 Nicu Popescu: Dacă încercăm să 
proiectăm lucrurile un pic în viitor, 
inclusiv uitându-ne la cazul Ucrainei, 
vom observa o anumită tendință. 

În Ucraina au avut loc următoarele 
procese: 
• În 2004 revoluția oranj împotriva lui 

Kucima și Ianukovici a avut loc sub 
lozinci pro-europene. 

• Odată cu venirea guvernării 
portocalii între 2005-2010 sprijinul 
pentru integrarea europeană a căzut 
drastic, pentru că nemulțumirea 
ucrainenilor față de guvernarea 
Timoșenko-Iușcenko s-a transformat 
în dezamăgire inclusiv față de ideea 
de integrare europeană. După trei 
ani de scandaluri legate de coaliția 
oranj, în anul 2008, sprijinul pentru 
integrarea europeană era de 28 la 
sută, iar pentru Uniunea Vamală era 
de 54 la sută. 

• Odată cu venirea lui Ianukovici la 
putere, populația se dezamăgește 
din nou rapid de el, popularitatea 
ideii eurasiatice începe să scadă 
brusc, iar popularitatea ideii de 
integrare europeană începe să 
crească. Astfel, în octombrie 2013, 
înainte de EuroMaidan, sprijinul 

pentru UE crește la 47 la sută, iar 
pentru Uniunea Eurasiatică – scade 
la 32 la sută. Deci, dezamăgirea 
de Ianukovici este proiectată și se 
transformă în dezamăgire față de 
Rusia. 

Acum, dacă extrapolăm, este foarte 
probabil că dacă, teoretic, în Republica 
Moldova se schimbă guvernarea și vine 
la putere o forță pro-eurasiatică, este 
practic inevitabil că aceasta nu va rezolva 
peste noapte problemele Republicii 
Moldova. Uitându-ne la forțele pro-
eurasiatice, ne apar dubii că ele vor lupta 
foarte repede și eficient cu corupția. 
Este practic inevitabil că și aceste forțe 
eurasiatice vor dezamăgi destul de 
repede. Și în condițiile unei teoretice 
guvernări pro-eurasiatice nu este greu 
să presupunem că sprijinul pentru UE va 
începe să crească, iar cel pentru Uniunea 
Eurasiatică va începe să scadă. 

Există un anumit grad de inevitabilitate 
a acestor tendințe politice. Aceste 
tendințe sunt agravate de incapacitatea 
de a rezolva problemele țării. Astăzi, 
corupția este o problemă-cheie care nu 
a fost rezolvată și lipsa luptei cu care va 
trage în jos sprijinul pentru orice idee 
promovată de orice guvernare.

 Lina Grâu: Publicarea raportului Kroll 
poate fi văzută ca o dovadă a luptei cu 
corupția, sau ca o luptă între partide? 

 Nicu Popescu: Lupta cu corupția nu 
se face prin rapoarte și, în al doilea rând, 
nu se face prin publicarea unor rapoarte. 
Lupta cu corupția se face prin investirea 
instituțiilor de stat responsabile cu 
lupta cu corupția cu funcțiile, dar și cu 
independența necesare față de factorii 
politici. Lucru care nu s-a întâmplat în 
Republica Moldova, atunci când s-a 
decis ca Procuratura, Consiliul Național 
Anticorupție, Ministerul de Interne să 
fie distribuite conform algoritmului de 
împărțire politică. De aceea, decizia de 
a nu lupta cu corupția și de a subordona 
aceste instituții intereselor politice s-a 

făcut demult. Acum, publicarea sau 
nepublicarea raportului Kroll nu este 
o dovadă a luptei cu corupția. Cea mai 
elocventă dovadă a faptului că nu există 
interes pentru combaterea corupției 
constă în faptul că nu s-a învestit în 
crearea unor instituții independente de 
factorul politic. 

 Lina Grâu: Stările de spirit 
protestatare din societate și mitingurile 
organizate de forțele pro-europene 
nepolitice din societate sunt de natură 
să pună la respect clasa politică, 
guvernarea? 

 Nicu Popescu: Orice proteste 
semnificative trimit semnale către clasa 
politică și întotdeauna clasa politică 
reacționează la astfel de proteste. 
La Chișinău aceste semnale au fost 
exprimate inclusiv printr-un miting de 
centru-dreapta, mai mare decât s-ar fi 
presupus inițial, chiar în condițiile în care 
nu există lideri clari ai acestei mișcări 
de contestare. Acum întrebarea este 
care va fi reacția și dacă lecția învățată 
din această nouă realitate politică 
va duce la o intensificare a luptei cu 
corupția reale sau doar la o agravare a 
competiției dintre partide, competiție 
care nu vizează lupta cu corupția, ci mai 
degrabă camuflarea abuzurilor comise 
până acum. 

 Lina Grâu: Rusia poate fi considerată 
într-o anumită măsură artizanul acestei 
situații din Republica Moldova, în orice 
caz a avut interes pentru ceea ce se 
întâmplă. Putem spune că va și beneficia 
de efectele acestei crize a segmentului 
de centru-dreapta? 

 Nicu Popescu: Evident că Rusia și-
ar dori și deja beneficiază de aceste 
tendințe din ultimii ani – de la scăderea 
sprijinului pentru integrarea europeană, 
la ascensiunea popularității ideii de 
integrare eurasiatică și ascensiunea 
unor politicieni ca Dodon sau Usatîi 
care vin cu un mesaj ferm pro-rus. 
Deci, Rusia este beneficiarul acestor 
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tendințe și, evident, acolo unde a putut 
Rusia probabil a încercat să contribuie 
la aceste tendințe, inclusiv prin 
embargouri. 

Dar, până la urmă, deciziile care au 
dus la destabilizarea sistemului bancar, 
care au dus la destabilizarea BEM-
ului, la vânzările netransparente atât a 
aeroportului, cât și a BEM-ului, deciziile 
Guvernului de a garanta aceste credite 
neclare și netransparente – toate nu 
sunt decizii luate la Moscova, Bruxelles 
sau Washington. Sunt decizii luate la 
Chișinău și sunt o responsabilitate a 
elitelor politice moldovenești.  

 Lina Grâu: Asistăm nu doar la o criză 
economică și socială, ci și la una a clasei 
politice și a elitelor de centru-dreapta, 
de orientare pro-europeană. Se mai 
poate recupera ceva? 

 Nicu Popescu: Actuala guvernare este 
într-o foarte gravă criză de credibilitate și 
această criză duce la două efecte. Primul 
este ascensiunea ideilor de integrare 

eurasiatică, ascensiunea Partidului 
Socialiștilor și a lui Usatîi. Cel de al 
doilea, un efect mult mai recent și prin 
urmare mult mai puțin instituționalizat, 
este mișcarea de contestare pe centru-
dreapta, care este cam cu un an 
întârziere față de consolidarea de pe 
centru-stânga. Acum pe centru-dreapta 
– pe acest spațiu anti-Guvern dar pro-
european – încearcă să se plaseze parțial 
Partidul Liberal, parțial partidul lui 
Iurie Leancă. Pe aceeași nișă are loc și 
valul de proteste de la Platforma civică 
Demnitate și Adevăr, care deocamdată 
încă nu a cunoscut o cristalizare politică, 
nu a devenit partid, dar a pornit 
niște procese de mișcare politică pe 
centru-dreapta. Urmează să vedem la 
ce rezultate vor aduce aceste mișcări 
tectonice, care se află deocamdată la 
început, de pe segmentul de centru-
dreapta. 

Tot așa cum acum doi ani nimeni nu 
putea prezice că Usatîi va deveni un 
politician foarte popular pe centru-
stânga, probabil cel mai popular, că 

Dodon care de mult timp părăsise 
PCRM-ul va lua mai multe voturi decât 
comuniștii și va reuși să nege PCRM-ului 
dominația anterioară pe centru-stânga, 
deci, tot așa nu este exclus că și pe 
centru-dreapta să nu știm cine va prelua 
deocamdată acest steag de forță pro-
europeană, dar antiguvernamentală. 

Pe de altă parte, în pofida tuturor 
poziționărilor, tacticilor și crizelor de 
politică internă, de poziționări dintre 
partide, Republica Moldova rămâne 
ancorată într-un Acord de Asociere 
cu UE, implementarea căruia este o 
obligație legală. Moldova are Zonă 
de liber schimb cu UE, care îi oferă 
beneficii importante. Deci, în pofida 
acestor furtuni politice de la Chișinău, 
există astăzi mai multe ancore care țin 
Moldova legată de spațiul european 
decât existau, de exemplu, acum 13 luni, 
înaintea deciziei de ridicare a vizelor. 
Și acest lucru, evident, are un efect 
benefic. Deci, tendința oricum este 
pozitivă, în pofida crizelor constante din 
clasa politică de la Chișinău. 
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