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Newsletter-ul este elaborat în baza emisiunii radiofonice din 
23 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.  „UE și Estul în 2030”. Un nou raport FES care încearcă să anticipeze posibilele evoluții în relațiile viitoare între UE, Federația Rusa și țările 

Parteneriatului Estic.
2.  Cum văd experții din Republica Moldova viitorul relațiilor dintre UE și Rusia și evoluțiile în țările învecinate cu acestea.
3.  Reinhard Krumm: Moldova are toate posibilitățile să devină cândva membru al UE. Totul depinde doar de Moldova

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. 

Premierul moldovean Chiril Gaburici și omologul 
său român Victor Ponta au semnat la Chișinău 
Memorandumul privind securitatea energetica 
a Republicii Moldova, care prevede extinderea 
rețelelor de gaze și electricitate din România spre 
Republica Moldova. Până în 2018 ar urma să fie 
realizate gazoductele Ungheni-Chișinău și Onești-Iași 
și interconectarea electrică Isaccea-Vulcănești-
Chișinău, Iași-Ungheni-Strășeni și Suceava-Bălți. 
Costul proiectelor este estimat la 750 mii euro. 

Parlamentul ucrainean a anulat pe 21 mai o serie de 
acorduri interguvernamentale de cooperare militară 
cu Rusia, inclusiv acordul care permitea tranzitarea 
Ucrainei de către trupele rusești staționate în 
Moldova. Liderul de la Tiraspol, Evghenii Șevciuk, 
a declarat că măsura este menită să-i scoată cu 
forța din Transnistria pe militarii ruși din trupele de 
pacificare. Șeful comisiei de apărare a Dumei de Stat 
de la Moscova, Vladimir Komoiedov, a declarat că 
Rusia „nu va abandona Transnistria și Moldova”. 

Premierul Chiril Gaburici a cerut deschiderea unei 
anchete penale legată de concesionarea aeroportului 
Chișinău, având în vedere că  în anul 2013 decizia 
de concesionare a acestuia a fost luată în baza unor 
informații eronate. Premierul consideră că o parte 
din banii scoși din Banca de Economii, Banca Socială 
și Unibank au ajuns pe contul firmei Avia Invest, care 
a concesionat aeroportul internațional Chișinău. 
„În acea perioadă, omul de afaceri Ilan Shor era 
Președintele Consiliului de Administrare a Băncii de 
Economii, Unibank și Avia Invest. Au fost transferate 
ilegal mijloace financiare pe contul companiei Avia 
Invest, ceea ce a cauzat daune de proporții deosebit 
de mari intereselor publice.” Ilan Shor se află în arest 
la domiciliu în legătură cu ancheta deschisă în cazul 
celor trei bănci, dar acest lucru nu l-a împiedicat să 
se înregistreze în cursa electorală pentru scrutinul 
local din 14 iunie, candidând pentru funcția de 
primar al orașului Orhei. 

În deschiderea summitului Parteneriatului Estic de la 
Riga din 21-22 mai, președintele Comisiei Europene, 
Jean-Claude Junker, a declarat că summitul „nu 
este unul al extinderii”, însă „trebuie să fim siguri 
că fiecare țară participantă are o perspectivă 
europeană”. Reprezentanți ai societății civile din 
Republica Moldova, Ucraina și Georgia au depus, în 
mod simbolic, cereri de aderare a țărilor sale la UE. 

Donald Tusk, președintele Consiliului European, a 
ținut să precizeze că a venit la Riga cu trei mesaje 
simple: „Uniunea Europeană nu se lasă intimidată, 
în pofida războiului pornit anul trecut. Uniunea 
Europeană își susține partenerii estici. Parteneriatul 
Estic este acum prioritatea întregii Europe, nu numai 
a Europei Centrale și de Est cum era cu cinci ani în 
urmă”.

Cancelarul german Angela Merkel a afirmat că 
parteneriatul Uniunii Europene cu șase țări est-
europene devine și mai important pe fundalul crizei 
din Ucraina. Vorbind in Bundestag, Merkel a mai 
spus că ordinea europeană a fost zdruncinată de 
anexarea ilegală a peninsulei Crimeea de către Rusia 
și de luptele din estul Ucrainei. „Vom continua să 
ne sprijinim vecinii estici, care încearcă să creeze 
societăți democratice, bazate pe respectul legii”. 
Comentând temerile că Parteneriatul Estic ar putea 
provoca o rivalitate profundă între UE și Rusia, șefa 
guvernului de la Berlin a repetat că „Parteneriatul 
Estic nu este un instrument al extinderii UE. De aceea 
nu trebui nici să dăm naștere la așteptări pe care nu 
le vom putea îndeplini ulterior”.

Anul 2014 a adus cea mai profundă 
criză a relațiilor dintre UE și Rusia de 

la sfârșitul războiului rece. Conflictul 
din Ucraina a pus sub semnul întrebării 

„UE și Estul în 2030. Patru 
scenarii pentru relația 
dintre UE, Federația Rusă 
și vecinătatea comună”

The future relations between
the EU, Russia and the Eastern 
Partnership countries
Chisinau, 15 May 2015

http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/11246.pdf


Sinteze şi Dezbateri de Politică Externă
MAI 2015

Buletin lunar, Nr. 5 (110), 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

2
bazele pe care s-a clădit până în acest 
moment politica estică a UE. Se pare 
că, pentru UE, a devenit im posibil 
să ajungă la statele Parteneriatului 
Estic (PaE) – Armenia, Azerbaidjan, 
Belarus, Georgia, Moldova și 
Ucraina – și să stabilească, în același 
timp, un parteneriat strate gic de 
modernizare cu Federația Rusă. Unul 
din învățămintele desprinse este acela 
că abordările politicii UE față de vecinii 
săi estici nu pot fi privite independent 
unele de celelalte. 

Criza profundă în relațiile dintre 
Uniunea Europeană și Federația Rusă a 
ridicat întrebări fundamentale despre 
politica UE cu privire la vecinătatea 
estică. Cum vor arăta în viitor relațiile 
dintre UE, Federația Rusă și țările 
Parteneriatului Estic? Care sunt 
scenariile plauzibile și posibile? Pentru 
a găsi răspunsuri la aceste întrebări, 
Fundația Friedrich Ebert (FES) a invitat 
în 2014 un număr de 20 de experți 
din 12 țări pentru a elabora împreună 
potențiale traiectorii pentru UE și 
vecinii săi din est. Grupul a elaborat 
patru scenarii schițate într-un nou 
raport FES „UE și Estul în 2030” care 
încearcă să anticipeze posibilele 
evoluții în relațiile viitoare între UE, 
Federația Rusa și țările Parteneriatului 
Estic.

În cadrul dezbaterii au fost prezentate 
cele patru scenarii, în încercarea 
de a identifica, prin contribuția 
participanților, modul în care UE ar 
putea să facă posibile scenariile cele 
mai pozitive și să le împiedice pe cele 
mai negative să devină realitate. În 
cadrul prezentării acestor scenarii la 
Chișinău, experții au discutat inclusiv și 
felul în care ar trebui să se poziționeze 
și să acționeze Republica Moldova 
pentru a nu rămâne într-o zonă gri de 
incertitudine.  

Toţi europenii împart aceeași casă, din raţiuni 
pragmatice 
După un „deceniu pierdut”, marcat de crize politice și stagnare economică, începând 
din 2020, UE și Rusia se concentrează asupra obiectivelor lor comune. Un nou acord 
de liber schimb integrează și statele Parteneriatului Estic, care nu mai sunt puse în 
situația de a decide să fie alături de una dintre părți sau împotriva acesteia. 

Scenariul II: Casa Comună 
Europa este casa naţiunilor reunite în jurul unor 
valori comune 
O criză economică profundă în Rusia conduce la reforme democratice și economice, 
care deschid calea ameliorării relațiilor dintre UE și Rusia. Pe măsură ce se afirmă 
noi puteri economice, Rusia și UE își unesc forțele, nu doar pentru a pune capăt 
conflicte lor din Europa, ci și pentru a contracara amenințările comune. 

Scenariul III: Casa ruinată 
Casa europeană zace în ruină 
Confruntările actuale dintre UE și Rusia continuă până în 2030. O modernizare 
autoritaristă relativ reușită a Rusiei și tranziția de la nivelul UE în domeniul 
energetic le oferă ambelor părți posibilitatea de a acționa în mod independent. 
Statele din vecinătatea comună, care fac obiectul unei concurențe intense între UE 
și Rusia, se constituie într-o zonă de instabilitate. 

Scenariul IV: Casa divizată 
Europenii sunt vecini care locuiesc separat 
UE și Rusia sunt blocate într-un punct mort: o deteriorare semnificativă este 
împiedicată de continua interdependență economică. Însă o ameliorare a situației 
pare imposibilă, din cauza neîncrederii generalizate. Nu au loc niciun fel de 
schimbări politice și econo mice. Europa pierde tot mai mult contactul cu noile 
centre de putere de la nivel global.

Scenariul I: Casa Împărţită 

http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/11246.pdf
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Patru scenarii pentru relația Uniunii Europene cu Estul, 
în viziunea experților din Republica Moldova 
Sergiu Ostaf: Tratamentul preferențial față de Rusia nu trebuie să meargă 
atât de departe încât UE să o considere singurul vecin important

Din punctul de vedere al lui Sergiu 
Ostaf, directorul Centrului de 

Resurse în domeniul drepturilor 
omului (CREDO) de la Chișinău, cel mai 
preferabil, dar în același timp și cel 
mai puțin realizabil scenariu, este cel 
al Casei Comune, cel în care Rusia și 
statele europene co-există armonios. 
Însă șansele de materializare a acestei 
evoluții sunt de doar 10 la sută. 
Varianta Casei Împărțite ar fi cea 
mai probabilă evoluție a regiunii în 
următoarele decenii, cu o probabilitate 
de 45 la sută, crede Sergiu Ostaf. O 
evoluție mai proastă, dar și ea destul 
de realistă, ar fi cea a Casei Ruinate. 
Iată cum explică expertul punctul său 
de vedere:

 Sergiu Ostaf: Casa Împărţită este 
un scenariu în care există o cooperare 
economică, există interesul pragmatic 
între două entități foarte mari – UE 
și Federația Rusă, și totodată există 
un anumit grad de înțelegere și un 
parteneriat care tolerează și care 
acomodează diferențele. 

În momentul actual, în opinia mea, 
UE și Federația Rusă se află în cea mai 
mare parte în scenariu Casa Ruinată, 
în care există o competiție acerbă și 
diferențele practic din ambele părți 
sunt tratate ca amenințări. Și sigur că în 
cazul acesta situația din regiune joacă 
un rol extrem de important. În plus, 
acele evenimente sau incidente au un 
rol de inflamare a relațiilor foarte ostile. 
În opinia mea, Uniunea Europeană ar 
trebui să găsească acele căi prin care 

să nu se lase influențată să rămână în 
acest scenariu al Casei Ruinate, deși 
este un scenariu foarte realist, și să 
construiască acele oportunități pentru 
a redefini relația cu Federația Rusă în 
scenariu Casa Împărţită. 

În opinia mea, anume acest scenariu 
– Casa Împărţită – necesită pe termen 
lung cele mai puține resurse și militare, 
și economice, și de altă natură și putem 
spune că este unul dintre cele mai 
stabile scenarii. Și al doilea cel mai 
stabil scenariu este cel al Casei Ruinate. 

De ce Casa Împărţită este cel mai realist 
scenariu, cu cea mai stabilă situație? 
În primul rând, pentru că, în opinia 
mea, nu va exista o cădere economică 
a Federației Ruse. Această cădere nu 
va exista pentru că China și Asia vor 
prelua rolul sursei tehnologice care 
în momentul actual este jucat de UE 

și într-o anumită 
măsură de SUA. 
Deci, Rusia va 
fi tehnologic și 
economic integrată 
mai mult cu Asia și 
China în special și 
cădere economică 
nu va fi pentru 
că transferul 
tehnologic va 
fi substituit de 
acolo. În plus, 
China și Asia nu 
insistă foarte mult 
pe schimbarea 
sistemului valoric 
sau dezvoltarea și 

consolidarea instituțiilor democratice, 
ceea ce este mult mai compatibil 
din perspectiva intereselor Rusiei. 
Deci, chiar dacă va exista o anumită 
descreștere economică, ea nu va fi una 
substanțială. 

Am văzut că scenariul numărul doi – 
Casa Comună – prevede că Rusia va 
fi economic practic în genunchi și ca 
urmare a acestei căderi substanțiale 
economice va fi realizată această 
regândire totală a paradigmei de 
dezvoltare a Federației Ruse. Din acest 
motiv și cred că acest scenariu al Casei 
Comune are foarte puține șanse de 
izbândă. 

De ce Casa Împărţită este, până 
la urmă, scenariul cel mai realist? 
Pentru că există fundamental 
incompatibilitatea sistemelor de 
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valori – și nu vorbim aici doar despre 
instituția alegerilor care, în linii 
mari, este acceptată de toți. Există o 
profundă diferență dintre paradigmele 
de dezvoltare. Și un alt argument 
important în favoarea ideii că aceasta 
este varianta cea mai realistă și că 
scenariul Casa Împărţită necesită 
cele mai puține resurse pentru a fi 
menținută este că de fapt creșterea 
modelului asiatic îl va face mult mai 
influent decât modelele democratice 
europene sau cele americane. 

Totodată, este posibil să nu reușim să 
ne mișcăm în scenariul Casa Împărţită 
și să rămânem în scenariul care acum, 
la momentul actual, este pe termen 
scurt realizabil – Casa Ruinată. În 
momentul în care elitele Federației 
Ruse vor găsi modalități de integrare 
reciprocă cu țările asiatice, în special cu 
China, și vor deveni foarte dependente 
de China, atunci China va încerca să 
folosească Federația Rusă ca un teren, 
ca o fațadă de confruntare cu UE și SUA. 
Și atunci politica Federației Ruse va fi nu 
neapărat la cheremul, dar oricum foarte 
mult influențată de politica Chinei și a 
Asiei în această zonă. Și acest lucru este 
indezirabil inclusiv pentru Rusia. Rusia, 
în momentul în care va fi influențată 
mult mai mult de procesele economice, 
va deveni mult mai dependentă de 
interesele Chinei, iar China va folosi 
oportunitatea să se confrunte cu SUA și 
UE prin intermediul unei altei țări, adică 
prin intermediul Rusiei. 

Acum, ce ar trebui să facă Uniunea 
Europeană pentru a evita scenariul 
de Casă Ruinată și a se mișca către 
scenariul mai bun – Casa Împărţită? 
Am spus deja că, în opinia mea, 
scenariul Casa Comună, chiar dacă 
cel mai de dorit, nu este totuși unul 
realizabil. Deci, ce ar trebui să facă UE 
ca să evite celelalte scenarii – Casa 
Ruinată, sau Casa Divizată? În opinia 
mea, UE trebuie să-și construiască 
identitatea distinctă, cu componentă 

importantă militară și diplomatică, o 
identitate distinctă față de politica și 
identitatea SUA. Iar modalitatea de 
relaționare cu Rusia trebuie să aibă un 
accent important pe angajamentul cu 
Federația Rusă. 

Ce ar însemna acest angajament? 
Angajamentul acesta ar trebui să fie 
unul care oferă un statut privilegiat în 
relația cu UE pentru Federația Rusă, 
statut în care în multiplele probleme 
care există în această regiune Rusia 
este luată în considerație. Aceasta este 
o realitate. Pentru că Rusia practică o 
politică foarte pragmatică și bazată pe 
interesele sale. Și în sensul acesta UE ar 
trebui să răspundă cu un angajament 
care ar satisface cel puțin o bună parte 
din considerentele sau îngrijorările 
Federației Ruse. 

UE este un construct foarte complex 
și permite angajamentul paralel 
multilateral cu mai mulți actori. Un 
exemplu în acest sens este atunci 
când Consiliul Nordic a reușit să 
integreze de facto Țările Baltice, chiar 
dacă formal aceste țări încă erau în 
afara UE la acel moment. În sensul 
acesta UE are suficiente instrumente 
să lanseze diverse dimensiuni și sub-
dimensiuni de integrare a țărilor din 
spațiul limitrof al Federației Ruse, prin 
intermediul diverselor parteneriate, și 
astfel de facto să reușească să faciliteze 
construcția instituțiilor democratice 
în țări cum ar fi Moldova, Georgia și 
Ucraina. Și atunci, într-un deceniu sau 
ceva mai mult această transformare 
de facto va crea alte realități pe teren 
și aceste noi realități vor permite 
realizarea unui construct foarte diferit 
la nivel UE. 

Și sigur că UE ar trebui să se angajeze 
puternic cu Asia pentru a preveni 
eventual influențele Chinei sau dorința 
Chinei de a se confrunta cu UE prin 
intermediul Rusiei. Acestea ar fi ceea ce 
ar trebui să facă UE, în opinia mea.   

Ce nu ar trebui să facă UE? Prima 
chestiune este foarte vizibilă – UE nu 
ar trebui în nici un caz să se focalizeze 
doar pe problemele interne. Pentru 
că soluțiile, în cele mai multe cazuri, 
se găsesc atunci când constructorul 
respectiv crește sau se dezvoltă. Și 
dacă ne concentrăm prea mult pe 
problemele interne, cu siguranță 
acestea ar putea să macine și să 
slăbească constructorul respectiv. 
Oportunitatea de creștere și dezvoltare 
este întotdeauna cea mai bună metodă 
de a preveni problemele interne. 
Adică trebuie mai degrabă să căutăm 
oportunitățile comune, decât să 
identificăm diferențele pe care le avem 
pe interior. Și aceste două paradigme 
ne permit să ne focalizăm mai degrabă 
pe oportunități comune, decât pe 
problemele și diferențele pe care le 
avem în cadrul UE. 

Al doilea aspect important este că UE 
nu ar trebui în niciun caz să trateze 
Federația Rusă ca fiind, doar ea, o 
țară importantă din vecinătatea UE. 
Tratamentul preferențial față de 
Federația Rusă nu trebuie să meargă 
atât de departe.  

Și ultimul aspect. Eu cred că cea mai 
stabilă soluție pentru toți actorii 
implicați este cea de Casă Împărţită, 
pentru că necesită cele mai puține 
surse – de la militare, energetice, 
economice, interesele elitelor… 

Cea mai dificilă soluție de menținut 
este cea de Casă Comună, pentru că 
presupune o transformare internă 
enormă. A doua după volumul 
resurselor necesare este Casa Divizată 
– este un scenariu foarte negativ, iar, 
pe de altă parte, pentru a-l pune în 
aplicare este nevoie de foarte multe 
resurse militare și economice din partea 
părților implicate. Deci, cred că inclusiv 
din această cauză acest scenariu este 
foarte puțin probabil. 
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Fostul ministru adjunct de Externe, 
Iulian Groza, în prezent director de 

programe la Institutul pentru Reforme 
si Politici Europene, spune că toate cele 
patru scenarii sunt realiste și că acestea 
pot fi plasate în mod consecutiv, unul 
după altul. „Se pare chiar că deja 
suntem în unul din aceste scenarii”, 
spune Iulian Groza.

 Iulian Groza: Eu cred că punctul de 
pornire al relației dintre UE și Federația 
Rusă a fost Casa Comună. Cunoașteți 
povestea cu „spațiul comun dintre Rusia 
și UE” și cu acordul de modernizare. 

Apoi a apărut ideea care seamănă 
cu scenariul Casei Împărţite. Îmi 
aduc aminte că până la summitul 
de la Vilnius au fost dezbateri foarte 
aprinse cu Comisia Europeană și țările 
din Parteneriatul Estic, atunci când 
pregăteam declarația, și Comisia a fost 
pusă de unele state membre UE, inclusiv 
Germania, să vină cu această idee a unei 
zone de comerț liber de la Vladivostok la 
Lisabona. Și președintele Putin a încercat 
de asemenea să promoveze această 
idee. Astfel, UE a încercat să îmbrățișeze 
Rusia și să o implice într-un dialog. 

În ultimul an, am trecut prin scenariul 
Casei Ruinate. Acum, noi suntem pe 
pragul Case Divizate. Aceste scenarii sunt 
consecutive. 

În ceea ce privește relațiile dintre Rusia 
și UE, cred că noi trebuie să vedem 
mai întâi ce are în minte Rusia și la ce 
se gândește UE, ca obiective. Eu cred 
că obiectivele sunt unele diferite, deci, 
merg în direcții opuse. 

Rusia se percepe pe sine ca o putere 
emergentă, condusă de un Putin care are 
sentimentul că reconstruiește o Rusie 

puternică. „Cea mai tragică evoluție a 
secolului XX a fost prăbușirea Uniunii 
Sovietice”, a spus președintele Putin. 
Prima decizie pe care a luat-o el când 
a venit la putere a fost să schimbe 
imnul de stat al Federației Ruse. Acesta 
este și proiectul domnului Putin – de a 
reconstrui Uniunea Sovietică într-un alt 
mod. 

UE, pe de altă parte, este interesată de 
stabilitate, prosperitate, în special în 
vecinătatea sa. Și UE a venit cu această 
idee a Parteneriatul Estic pentru a ajuta 
țările să fie mai stabile, mai dezvoltate, 
mai moderne. Rusiei de asemenea i s-a 
oferit această oportunitate, dar Moscova 
a refuzat. 

Rusia înțelege foarte bine cum 
funcționează UE, Rusia este integrată 
în domeniul businessului, investițiilor, 
Rusia cunoaște punctele slabe, punctele 
tari ale UE și eu cred că Rusia încearcă 
să folosească aceste elemente pentru 
a-și urmări obiectivele. Și eu cred că 
principiul de bază de care se conduce 
Rusia este unul foarte vechi – Divide 
et Impera – adică „divizează și condu”. 
Rusia încearcă să profite de punctele 
slabe din UE, încearcă să sprijine 
opoziția, forțele de extremă dreapta 

sau stânga din UE – din Grecia, Spania, 
Franța, inclusiv finanțând partide. 
Rusia învață foarte repede cum să 
folosească puterea soft –folosește 
aceleași instrumente pe care UE și lumea 
occidentală a încercat să le folosească 
pentru a promova prosperitate și 
dezvoltare. Iar Rusia folosește aceleași 
instrumente pentru a-și promova 
interesele sale și a-și extinde influența 
asupra fostelor colonii. 

Și eu cred că Rusiei îi reușește acest 
lucru. În timp ce UE crede că este parte 
a unui joc după reguli, în timp ce crede 
că joacă un meci de fotbal, Rusia de fapt 
joacă rugbi, dacă nu chiar box.   

Așadar ce ar trebui Moldova să facă 
pe acest fundal? Moldova se află 
la intersecția acestor civilizații – 
occidentală și estică. Acest lucru are o 
reflectare și pe plan intern – dacă ne 
uităm la sondaje vom vedea că acestea 
ne sugerează că Republica Moldova 
este divizată pe principii geopolitice. 
Și în ultima vreme am văzut că ideea 
europenizării a fost discreditată. Doar 
39 la sută dintre cetățenii Republicii 
Moldova consideră că țara ar trebui să 
adere la UE. Eu nu cred că aceasta este 
o cifră realistă – cred că acest lucru 

Iulian Groza: Cea mai bună soluție pentru a face față influențelor Rusiei este 
să ne axăm pe construcția unui stat eficient
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reflectă mai mult mișcarea de protest a 
societății și interesele tot mai active pe 
care Rusia le manifestă în regiune. 

Am vorbit doar despre unul din aceste 
instrumente, care este puterea soft 
– Rusia sprijină ONG-uri, direct și 
indirect, observăm și alte instrumente, 
cum este propaganda la televiziune. 
Cel puțin 30 la sută din populația 
Republicii Moldova vorbește limba rusă, 
unii cetățeni încă au sentimente de 
nostalgie față de Uniunea Sovietică. În 
plus, există și un rol al bisericii în acest 
proces. Biserica din Republica Moldova 
se află sub patriarhatul rusesc și am 
văzut și declarații ale patriarhului rus, 
care spunea să biserica trebuie folosită 
pentru a promova interesele Federației 
Ruse. Această influență am observat-o 
când au fost propagate diferite mituri 
și minciuni legate de UE. De exemplu, 
unii preoți spuneau că dacă Republica 
Moldova va semna Acordul de Asociere 
cu Uniunea Europeană moldovenii vor 
trebui să devină catolici și să renunțe la 
cruce. 

Ce ar trebui să facem în această 
situație? Cea mai bună soluție și cea 
mai sustenabilă ar fi să ne axăm pe 
construirea statului, pe crearea unui 
stat de drept, pe combaterea corupției, 
reformarea justiției, dezvoltarea 
economică, elitele politice trebuie să fie 
mai responsabile în fața cetățeanului și 
să nu fie prinse în dezbateri geopolitice 
în timpul campaniilor electorale. 

Da, factorul rusesc prin intermediul 
propagandei a avut un efect foarte 
important. Pe de altă parte, noi nu trebuie 
să căutăm doar mâna Rusiei ca explicație 
pentru toate marile probleme pe care 
Republica Moldova le are. Rusia este 
interesată să aibă societăți slabe, state slabe 
în vecinătatea sa, țări care sunt măcinate de 
haos, care nu-și găsesc o identitate. De pe 
altă parte, UE își dorește opusul, UE vrea ca 
noi să fim stabili, dezvoltați, pentru că acest 
lucru este în interesul tuturor partenerilor 
internaționali.

Noi nu putem să fugim de acest context, 
noi oricum vom rămâne cu aceste două 

civilizații în preajma noastră – civilizația 
vestică și civilizația estică. Noi trebuie să 
ne găsim locul în aceste două civilizații. 
Noi trebuie să folosim cele mai bune 
instrumente care și-au demonstrat 
viabilitatea - și aceste instrumente țin de 
integrarea europeană. Noi am văzut cum 
integrarea europeană a influențat pozitiv 
Polonia, România, statele Baltice și trebuie 
să aplicăm același mecanism și la noi. 

Deci, cea mai bună soluție pentru Republica 
Moldova ar fi să meargă pe calea integrării 
europene. Nu ca alegere geopolitică, ci ca 
un instrument al modernizării. Și în același 
timp să convingem UE de sinceritatea 
voinței noastre de a ne transforma. Și poate 
că, într-o bună zi, vom adera la Uniunea 
Europeană. 

Și în același timp, să convingem Rusia că 
nu este vorba despre antagonizarea Rusiei, 
de faptul că noi încercăm să valorificăm 
oportunitățile pe care Republica Moldova 
le are pentru a avea o Moldovă mai 
puternică și mai dezvoltată, ceea ce ar 
trebui să fie și în interesul Federației Ruse.   

Vladimir Iastrebciak: Este discutabil dacă putem în general folosi cuvântul 
„casă” în relația dintre UE și Rusia
 

Fostul negociator-șef din partea 
Tiraspolului la negocierile în formatul 

5+2 pentru reglementarea transnistreană, 
Vladimir Iastrebciak, este sceptic în ceea 
ce privește ideea de a folosi cuvântul 
„casă” pentru relația dintre UE și Rusia. 
 

 Vladimir Iastrebciak: În primul rând, 
în scenariile prezentate o atenție mare a 
fost acordată nevoii de transformare în 
Federația Rusă. Desigur că este corect să 
fie așa și există și unele tendințe în acest 
sens în Federația Rusă, însă din punctul 
meu de vedere este la fel de crucial să se 
vorbească și despre transformările din 
Uniunea Europeană , pentru că – și criza 
ucraineană a demonstrat acest lucru – 
instituțiile europene care se ocupă de 
securitate și politică externă s-au dovedit 

a fi mai puțin eficiente decât ar fi putut 
fi. De exemplu, pentru Federația Rusă și 
alte state, inclusiv Statele Unite, ar putea 
fi mai eficient să se asocieze cu SUA sau 
separat cu state din UE, și nu cu instituțiile 
europene. Și aceasta este, probabil, una 
din cele mai importante probleme – va 
fi sau nu Uniunea Europeană capabilă să 
creeze mecanisme și sisteme eficiente de 
reacție la provocări. 

Al doilea aspect pe care aș vrea să-l punctez 
este faptul că în cel de al doilea scenariu, 
la fel ca și în altele, un rol important este 
atribuit dlui Putin. Acest lucru îmi amintește 
de faimoasă zicală sovietică: „Când spui 
Lenin, ai în vedere Partidul Comunist; când 
spui Partidul Comunist, ai în vedere Lenin”. 
Eu aș spune că, poate, într-o anumită măsură 
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acest lucru poate fi adevărat, dar totuși Putin 
e doar un lider al elitei politice ruse și nu sunt 
sigur că sunt de așteptat schimbări cruciale 
după demisia lui Putin, mai ales că istoria a 
arătat că după Lenin a venit Stalin. Nu sunt 
sigur că este opțiunea cea mai bună. Iată de 
ce, în opinia mea, trebuie să ne gândim la 
mecanisme, căi de comunicare și cooperare 
cu actuala conducere a Federației Ruse. 

Și un alt aspect – eu cred că UE ar trebui să 
aibă o abordare individuală a proiectelor și 
sarcinilor. Un bun exemplu în acest sens este 
situația cu Parteneriatul Estic, pentru că din 
punctul meu de vedere este cu adevărat greu 
de imaginat cum pot exista soluții comune 
pentru Armenia, Azerbaidjan, Ucraina sau 
Moldova. În opinia mea, UE trebuie să 
adopte decizii și pași individuali pe direcția 
vecinătății. 

Dacă e să vorbim despre ce ar trebui să 
facă UE, am spus deja că trebuie să aibă 
o abordare individuală, în special în ceea 
ce privește subiectele sensibile, pentru că 
uneori oficialii europeni pot face mai mult 
rău decât oricine altcineva ideii de integrare 
europeană, în timpul vizitelor lor în Republica 

Moldova. Iată de ce UE trebuie să se abțină 
de la scenarii universale și să proiecteze 
măsuri individuale și scenarii unice în raport 
cu țările din vecinătate. 

În ceea ce privește scenariile abordate în 
prognoza FES, probabil cel mai bun este cel al 
Casei Comune, în ciuda faptului că cuvântul 
„comun” rămâne probabil cel mai discutat 
concept în negocierile dintre Republica 
Moldova și Transnistria. Nimeni nu știe ce 
înseamnă de fapt „comun”, dar toată lumea 
susține ideea. Probabil, pentru că nimeni nu 
înțelege sensul sintagmei. Din păcate, voi fi 
de acord aici cu cei care au vorbit înaintea 
mea, spunând că cel mai realist scenariu 
este cel al Casei Divizate. Potrivit folclorului 
rusesc, este o diferență crucială între un 
optimist și un pesimist – în timp ce pesimistul 
consideră că situația nu are cum să fie mai 
rea, optimistul spune că situația are cum 
să devină mai rea. Extinzând situația, pot 
spune că sunt totuși un optimist, pentru că 
toate cele patru scenarii au în titulatura sa 
cuvântul „casă” și acest lucru este foarte 
optimist. Din punctul meu de vedere, faptul 
că putem vorbi despre o casă este discutabil 
– da, avem comunicații, avem gazoducte, 

dar acest lucru nu înseamnă că avem o casă. 
Cel puțin nu sunt sigur de asta. Desigur că 
este nevoie să încercăm să o construim, să o 
creăm – aceasta ar putea fi sarcina cea mai 
importantă. 

Vreau să vin în context cu ceva recomandări 
pentru UE. Prima ține de faptul că UE ar 
trebui să-și definească identitatea și, așa cum 
am mai spus, identitatea sa trebuie să fie 
promovată prin mecanisme reale de operare 
ca entitate unică. Dacă UE va eșua în a face 
asta, cred că va fi mai ușor de continuat 
practica curentă de a merge pe linia semnării 
unor acorduri separate cu țările care sunt 
membre ale UE. 

Al doilea punct este că UE trebuie să aibă 
în vedere nu doar cooperarea cu Federația 
Rusă, ci și cu Uniunea Eurasiatică, pentru 
că aceasta este o prioritate a conducerii 
Rusiei – de a face din această structură 
o instituție adevărată și un subiect al 
relațiilor internaționale și de a încerca de 
a aduce relațiile cu UE nu doar la nivelul 
UE-Rusia, ci la nivelul Uniunea Europeană 
– Uniunea Eurasiatică. 

Igor Boțan: Regiunea în care ne aflăm nu trebuie să rămână zonă a 
intereselor exclusive ale Federației Ruse 

Igor Boțan, directorul executiv 
al Asociației pentru Democrație 

Participativă ADEPT, este și el de părere 
că e puțin probabil ca vreunul dintre cele 
patru scenarii să se realizeze în formă 
pură – mai degrabă, va fi vorba despre o 
evoluție în care cele patru scenarii să se 
succeadă. Cât de optimist sau pesimist 
va fi viitorul va depinde de ordinea în 
care scenariile se vor succeda, spune Igor 
Boțan.

 Igor Boțan: Am să-l citez din memorie 
pe un funcționar european care a spus 
despre Uniunea Europeană că este „un 
gigant economic, o mediocritate politică 
și un pitic în domeniul securității”. În 
același timp, dacă facem o caracteristică 

pentru Rusia, aceasta este un gigant 
militar și o mediocritate economică. 

Al doilea moment foarte important 
atunci când vorbim despre scenarii 
ține de motivațiile partenerilor sau 
oponenților. Depinde de cine deține 
inițiativa. Eu cred că Federația Rusă are 
o motivație diferită de cea a Uniunii 
Europene. Federația Rusă este acum 
foarte iritată și vrea să-și restabilească 
ponderea pe care a avut-o cândva 
în lume și asta o face să dorească să 
devină un lider al nemulțumiților din 
această lume față de ordinea care 
există. Și Rusia a preluat inițiativa în 
raport cu Uniunea Europeană în spațiul 
în care ne aflăm. 
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Eu vreau să reamintesc că conflictul în 
această zonă a început după ce la 7 mai 
2009 a fost lansat Parteneriatul Estic. 
Este adevărat că Rusia a fost invitată ca 
partener foarte special, strategic pentru 
UE și a refuzat acea propunere. Iar 
abordările le ținem minte – Rusia insista 
că spațiul post-sovietic este „zonă de 
interese exclusive ale Federației Ruse”, în 
timp ce Uniunea Europeană a propus ca 
această zonă să fie „de responsabilitate 
comună”. De exemplu, în Republica 
Moldova aproximativ 50 la sută pledează 
pentru integrarea europeană, iar 50 la 
sută – pentru integrarea eurasiatică. 
Nu este corect ca cineva să pretindă 
la exclusivitate în spațiul nostru. Și 
este absolut corect, din punctul meu 
de vedere, să se vorbească despre o 
responsabilitate comună în această zonă. 

Acum, revenim la cel mai important 
lucru – dacă UE este un pitic din punct 
de vedere al securității, iar Rusia este 
un gigant, iar la capitolul economic 
lucrurile stau aproximativ invers, este 
evident că în prim-plan iese problema 
securității. Am văzut că anul trecut a fost 
subminată dramatic, și nu știu dacă mai 
poate fi reparată, arhitectura securității 
regionale. Deci, partenerii au pierdut 
încrederea unul în altul. 
Acum, mai este un factor extrem de 
important – în relația dintre UE și Rusia 
a apărut o victimă, care se numește 
Ucraina și care nu poate fi trecută cu 
vederea. Și aici intră în joc un alt factor 

important, care se numește Statele 
Unite ale Americii. SUA, alături de Marea 
Britanie, au semnat Memorandumul 
de la Budapesta. Ca putere mondială 
importantă SUA nu-și pot permite ca 
subminarea acestui acord să treacă așa, 
pur și simplu – nimeni nu va mai lua în 
considerație la modul serios SUA, dacă 
având obligații internaționale acestea ar 
ignora un partener căruia i-a dat garanții. 

În privința Uniunii Europene, mie mi se 
pare că UE este oarecum iresponsabilă 
față de victima care se numește Ucraina. 
Pentru că, așa cum spuneam, Ucraina 
a devenit victimă deopotrivă din 
cauza acțiunilor binevoitoare și bine-
intenționate ale UE. Doar că, atunci când 
Ucraina a intrat în criză, UE nu a dat 
dovadă de fermitate. 

Când SUA sunt acuzate că se implică, 
toată lumea uită că SUA se implică în 
baza unui document unde și-a asumat 
niște obligații. 

Acum, situația care s-a creat necesită 
ca partenerii – UE și Federația Rusă – să 
încerce să-și restabilească încrederea 
reciprocă. Eu cred că este o absurditate 
ceea ce se întâmplă acum în relațiile dintre 
UE și Federația Rusă. Toată lumea înțelege 
că Federația Rusă este un actor extrem de 
important, nimeni nu-și dorește izolarea 
Federației Ruse. Dar Rusia are deja pierderi 
de prestigiu, iar perspectivele economice 
ale Rusiei sunt sumbre. Și mai este un 

factor – felul în care se dezvoltă această 
țară. Eu cu mare drag citesc filosofii ruși, 
care caracterizează Rusia drept „țara 
dezvoltării recuperatorii”, adică când țara 
este mereu la un pas în urma evoluțiilor 
mondiale. Este o țară cu un potențial 
enorm, dar în virtutea dimensiunilor și 
a istoriei ea mereu rămâne în urmă în 
dezvoltare. 

Pentru noi, țările care suntem între Rusia 
și Uniunea Europeană este logic să fim 
apropiați de UE, pentru că aceasta este 
avansată. Sau putem să ne a liniem cu 
cei care rămân în această „dezvoltare 
recuperatorie”, dar atunci noi trebuie 
să înțelegem care sunt scopurile 
finale. Iar scopurile finale le știm de la 
domnul Putin – Rusia vrea geopolitic 
să devină un pol al lumii multipolare, 
ideologic vrea să fie un bastion al 
conservatorismului, iar din punct de 
vedere economic vrea să-și construiască 
această Uniune Eurasiatică, dar spune că 
pe aceleași criterii ca și UE. 

Deci, noi știm acești parametri. În 
această situație recomandarea mea 
vine exact în albia a ceea ce s-a spus la 
summitul de la Praga din 7 mai 2009 – 
zona în care ne găsim noi – Moldova, 
Ucraina – să fie înțeleasă cel puțin ca 
zonă de responsabilitate comună a 
Uniunii Europene și a Federației Ruse 
și să se încerce să se lucreze în această 
cheie pentru a depăși situația proastă în 
care ne aflăm.   

Reinhard Krumm: Moldova are toate posibilitățile să devină cândva 
membru al UE. Totul depinde doar de Moldova

Șeful Departamentului pentru 
Europa Centrală și de Est al 

Fundației Friedrich Ebert, Reinhard 
Krumm, spune că buna guvernare este 
o condiție esențială pentru apropierea 
de standardele și modelul european. 
Combaterea corupției și reformarea 

justiției fac parte din conceptul bunei 
guvernări, concept la care au ajuns 
țările europene în urma experienței 
pe care au acumulat-o de decenii. 
Republica Moldova are șanse reale 
de a ajunge să devină la un moment 
dat membru al UE, dar acest lucru 

depinde atât de voința clasei politice, 
cât și a societății din Republica 
Moldova, spune Reinhard Krumm. 

 Lina Grâu: Care sunt scenariile 
cele mai reale ale evoluțiilor pentru 
următoarele decenii? În cadrul 
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prezentării studiului FES, ați vorbit 
despre faptul că, cel mai probabil, 
realitatea va combina elemente din 
cele patru scenarii elaborate de 
experți. Și unde se regăsește, ce viitor 
are procesul de integrare europeană a 
Republicii Moldova?

 Reinhard Krumm: Dacă e să privim 
la viitorul politicii europene comune 
pe direcția estică, cred că lucrurile 
trebuie separate în perspectivă scurtă, 
medie și perspectivă pe termen 
lung. Te termen scurt prioritate este, 
bineînțeles, soluționarea pașnică în 
Ucraina, pentru ca Ucraina să rămână 
țară suverană. După care lucrurile 
devin mai complicate. 

Următoarea sarcină este ceea ce 
în timpul războiului rece era numit 
„coexistența pașnică”. Și acesta deja 
este un scop ambițios pentru situația 
din ziua de azi, pentru că, din păcate, 
lucrurile nu sunt pașnice în Europa. 

Pe termen lung scopul trebuie să fie 
o casă comună europeană. Experții 
au menționat în cadrul prezentărilor 
că în prezent o Casă Comună cu Rusia 
nu este posibilă. Dar de ce să nu 
avem asta ca scop de viitor? De altfel, 
politica Uniunii Europene în raport 
cu Rusia nu poate fi gândită separat 
de relațiile cu statele din vecinătatea 
estică.

Să ne amintim politica lui Willy 
Brant din anii 60, cea după ridicarea 
zidului Berlinului, după acțiunea 
Uniunii Sovietice în Cehoslovacia 
– acesta a avut, în acele condiții, 
ideea de a încerca totuși o politică de 
apropiere. Astăzi lucrurile sunt, cumva, 
asemănătoare. Situația este foarte 
neplăcută, dar trebuie de discutat, 
chiar dacă acest lucru nu este unul 
foarte plăcut.

 Lina Grâu: Acum un an, toată lumea 
spunea că Republica Moldova este 
povestea de succes a Parteneriatului 

Estic. Acum, experții au ajuns să spună 
că subiectul integrării europene este 
trecut pe plan secund, inclusiv pentru 
că UE nu este gata să accepte noi 
membri, dar și pentru că clasa politică 
de la Chișinău nu este capabilă să facă 
reformele necesare. Ce e de făcut cu 
Republica Moldova? Este gata UE să 
ofere perspectivă europeană Republicii 
Moldova?

 Reinhard Krumm: Republica 
Moldova a semnat Acordul de Asociere 
cu UE, la fel ca și Ucraina și Georgia. 
Toate aceste trei țări doresc să obțină 
calitatea de membru, însă nu este 
un scop pe termen scurt. Scopul 
este transformarea politicii interne 
printr-o guvernare mai bună. Consider 
că perspectiva europeană depinde 
în primul rând de însăși Republica 
Moldova. 

Cât privește securitatea, Republica 
Moldova trebuie să fie conștientă de 
amplasarea sa și de situația politică a 
țărilor din vecinătatea sa. 

Să vă dau un exemplu. Aderarea la UE 
a fost foarte dificilă pentru unele țări. 
De exemplu, în Polonia conducerea 
politică se schimba practic în fiecare 
an în perioada de asociere. Pentru că 
trebuiau luate măsuri dure. De acest 
lucru trebuie să se țină cont – de faptul 
că acum reformele vor fi unele foarte 
dure. Și nu pentru că așa vrea UE, 
ci pentru că așa vrea țara. Și pentru 
conducerea Republicii Moldova acest 
proces va fi extrem de dificil. Dar 
trebuie să se meargă clar pe principiul 
„noi putem, noi vrem și dacă vrem 
asta, o vom face neapărat”. 

 Lina Grâu: Percepția noastră pe 
interior este că autoritățile noastre 
pur și simplu nu sunt capabile și nici 
interesate să promoveze reformele, 
inclusiv pentru că par să fie ghidate 
de interese personale și de grup, 
iar scopul nu este progresul țării, ci 
îmbogățirea personală. În scenariul 
negativ, cel în care Republica Moldova 
nu face față reformelor, care sunt 
riscurile? Există riscuri ca procesul să 
nu reușească?
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 Reinhard Krumm: Sigur că 

sunt astfel de riscuri, ele au fost 
dintotdeauna, inclusiv în țările care 
au aderat la UE. Integrarea este 
un proces dificil, mai ales pentru 
țările din fosta Uniune Sovietică. 
Exact din acest motiv am spus că 
trebuie să existe voința societății 
și a conducerii. Priviți la statele 
Baltice sau la Polonia: euforia care 
a existat acolo a fost una uimitoare 
– societatea a înțeles că procesul 
va fi extrem de complicat, dar și-a 
dorit foarte mult un viitor european, 
pentru că simțea că Europa este casa 
comună. Dacă va exista o astfel de 
atitudine în țara voastră, veți reuși.

 Lina Grâu: Credeți că Rusia va fi 
de acord cu îndeplinirea de către 
Republica Moldova a Acordului 
de Asociere cu UE, cu apropierea 
Chișinăului de Uniunea Europeană, 
sau se va manifesta ca în Ucraina? 

 Reinhard Krumm: E o mare 
întrebare. Am văzut din evenimentele 
recente din Ucraina că Rusia nu 
dorește să fie ignorată. Greșeli au 
fost comise de către toate părțile 
înainte de semnarea Acordului de 
Asociere cu Ucraina din noiembrie 
2013. Acest lucru nu trebuie să se 
repete în Republica Moldova. Țara 

voastră a semnat Acordul și acum 
tot efortul este îndreptat către 
îndeplinirea acestui Acord. 

 Lina Grâu: Ce rol are în acest 
peisaj al apropierii de UE combaterea 
corupției și reformarea justiției?

 Reinhard Krumm: Sunt aspecte 
foarte importante, pentru că este 
o parte din programul de asociere. 
Sunt reforme foarte serioase, în 
principal o condiție esențială este 
buna guvernare, despre care am 
vorbit și mai sus. Este experiența 
noastră, concluzia la care au ajuns 
țările UE în urma experiențelor 
prin care au trecut – faptul că buna 
guvernare este o condiție imperativă 
pentru dezvoltare.
 

 Lina Grâu: Percepția Dvs. care este 
– Republica Moldova este sau nu un 
stat european?

 Reinhard Krumm: Da. Uitați-vă 
în istorie. Alegerea însă o va face 
Moldova. Dacă în virtutea identității 
și aspirațiilor sale societatea 
moldovenească va spune: „Da, noi 
suntem europeni și de-aia vrem să 
aderăm la UE!”, atunci acest lucru 
este decisiv. 

 Lina Grâu: Cum vedeți Republica 
Moldova în 2030?

 Reinhard Krumm: Moldova – și 
societatea, și statul – trebuie să decidă 
încotro să meargă, fiind conștientă 
de faptul că parcursul va fi unul 
dificil. Este aici ca și în oricare alt 
lucru – primul pas este să muncești, 
iar la al doilea deja culegi roade și 
te bucuri. Haideți să vedem lucrurile 
pozitiv – Republica Moldova are toate 
posibilitățile să devină, în principiu, 
cândva, membru al UE. Acum 20 de ani 
acest lucru era inimaginabil, iar acum 
subiectul se discuta ca ceva firesc 
și chiar există un Acord de Asociere 
semnat. Iată de ce totul depinde în 
primul rând de Republica Moldova. 

 Lina Grâu: De societate sau de 
guvernare? 

 Reinhard Krumm: De ambele. 

 Lina Grâu: Dar de Uniunea 
Europeană acest lucru depinde?

 Reinhard Krumm: Depinde de cum 
se va dezvolta UE și de felul în care 
se va dezvolta situația financiară și 
politică din lumea globalizată. Este 
greu de prezis. Important este ca 
Moldova să lucreze asupra propriului 
său viitor. 
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