
Ultima perioadă a fost marcată de o serie de evenimente 
importante pentru Republica Moldova. 

Primul ministru Chiril Gaburici și-a anunțat demisia 
pe 12 iunie, la nici trei luni de la învestirea în funcție 
și cu doua zile înainte de alegerile locale. 

Guvernul interimar de la Chișinău, condus de 
Natalia Gherman, a anunțat, pe 1 iulie, suspendarea 
cheltuielilor în domeniul investițiilor şi achizițiilor 
de mărfuri şi servicii neesențiale activităților şi 
investițiilor bugetare. Gherman a explicat situația 
social-economică precară prin demisia prim-
ministrului Chiril Gaburici şi amânarea misiunii 
Fondului Monetar Internațional, care „au afectat 
starea indicatorilor macroeconomici”. Premierul 
interimar a dat asigurări că statul va continua plata 
fără restanțe a salariilor şi obligațiilor sociale. 

Banca Mondială nu poate oferi suportul de 45 
milioane dolari rezervat bugetului Republicii 
Moldova fără acțiuni decisive în vederea soluționării 
problemelor din sectorul bancar. „Ar fi ilogic și 
iresponsabil ca BM să transfere în buget banii 
acționarilor săi prin „ușa din față”, în timp ce există 
riscuri ca sume și mai mari de bani publici să fie 
pierdute prin „ușa din spate”, din cauza fraudelor 
și corupției din sectorul bancar”, se menționează 
într-o declarație de presă semnată de șeful BM 
pentru Moldova, Alex Kremer. 

Partidele proeuropene din Republica Moldova au 
câştigat cele mai multe primării, inclusiv pe cea 
din Chişinău, la alegerile locale din 14 și 28 iunie, 
considerate a fi un test privind opțiunile geopolitice 
ale electoratului. 

Relațiile economice dintre Rusia şi Moldova vor 
depinde de poziția Chişinăului privind trupele ruse 
de menținere a păcii din Transnistria, a afirmat 
vicepremierul rus Dmitri Rogozin, în cadrul unei 
sesiuni de întrebări şi răspunsuri cu Guvernul 
desfăşurate în Duma de Stat.

Statele Unite au subliniat corupția ca fiind „cea 
mai semnificativă problemă a drepturilor omului” 
în Republica Moldova, fiind „larg-răspândită” în 
justiție, sistemul fiscal, în vămi și în alte instituții 
publice. În noul raport al Departamentului de 
Stat despre drepturile omului, publicat pe 25 
iunie, mai sunt menționate printre alte abuzuri 
maltratarea persoanelor deținute, erodarea 
libertății presei, opacitatea proprietății instituțiilor 
de presă, discriminarea în societate a minorităților 
religioase, a romilor, a persoanelor LGBT și altele. 
Altă problemă majoră este impunitatea unor 
oficiali. În raportul american se mai spune că 
starea drepturilor omului s-a deteriorat în regiunea 
transnistreană.

Reprezentantul special al OSCE pentru 
reglementarea transnistreană, ambasadorul 
Radojko Bogojevic speră că negocierile oficiale în 
formatul 5+2 vor fi reluate până la finele acestui 
an. Radojko Bogojevic se află într-un turneu prin 
capitalele țărilor implicate în negocierile „5+2” 
pentru a convinge părțile să avanseze în dialogul 
privind rezolvarea conflictului transnistrean. 

 La un an de la semnarea Acordului de 
Asociere cu Uniunea Europeană, Republica 
Moldova, considerată atunci povestea de 
succes a UE și speranța Parteneriatului Estic, 
ridică tot mai multe semne de întrebare 
cu privire la integritatea clasei politice și 
viabilitatea reformelor. Partenerii europeni pun 
condiții tot mai ferme legate de combaterea 
corupției și transparența gestionării asistenței 
pe care o oferă, iar societatea moldovenească 
este tot mai dezamăgită de clasa politică, tot 

mai dezorientată și mai îngrijorată în legătură 
cu viitorul țării. 

Aniversarea a un an de la semnarea Acordului 
de Asociere a trecut practic neobservată în 
spațiul public din Republica Moldova. 27 iunie, 
ziua dinaintea celui de al doilea tur pentru 
alegerile locale, a fost zi a tăcerii, iar politicienii 
moldoveni au trecut sub tăcere inclusiv această 
aniversare, dată la care s-ar fi putut trage 
anumite concluzii. 

Republica Moldova văzută de 
partenerii europeni, la un an de la 
semnarea Acordului de Asociere 
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În capitalele europene, inclusiv la Berlin, 
starea de spirit care domină în raport cu Re-

publica Moldova este cea de decepție, iar pe 
fundalul unor alte probleme majore, cum ar fi 
criza din Grecia, Statul Islamic și războiul din 
Ucraina, subiectul Republicii Moldova a trecut 
pe plan secund și nu mai este considerat nici 
de actualitate, nici de perspectivă, cel puțin pe 
termen scurt și mediu.
Expertul de la Berlin Stefan Meister, șef de 
program în cadrul Asociației germane pen-
tru Politică Externă (DGAP), specializat pe 
Europa Centrală și de Est, Asia Centrală și 
Rusia, spune că Republica Moldova a fost o 
prioritate a politicii externe a Germaniei și a 
avut cu adevărat șansa de a avansa rapid pe 
calea integrării europene. Însă inconsistența 
și corupția clasei politice de la Chișinău a 
făcut ca în acest moment Republica Moldo-
va să fie o mare decepție pentru partenerii 
europeni.

 Lina Grâu: Cum este văzută acum din 
perspectiva Berlinului Republica Moldova și 
perspectiva ei de integrare europeană? 

 Stefan Meister: Republica Moldova a avut 
prioritate în politica externă a Germaniei. 
Vă amintiți procesul de la Meseberg unde 
guvernul german și cancelara Angela Merkel 
au încercat să negocieze cu Rusia o soluție 
pentru conflictul transnistrean. Oficialii mol-
doveni călătoreau des și erau bine primiți la 
Berlin, aceștia aveau susținerea Bruxellesului 
și a părții germane pentru a ajuta Moldova să 
devină o poveste de succes. Totul era văzut 
pozitiv, ca o poveste de succes. 

Ce observăm acum este o profundă frustrare 
în legătură cu ce se întâmplă în Moldova și 
cu oameni de genul lui Filat, care, de fapt 
sunt aceeași care erau și atunci. A existat o 
speranță în legătură cu faptul că coaliția de 
la Chișinău este cu adevărat o Alianță pentru 
Integrare Europeană, pentru ca în final să 
vedem că acești lideri sunt mai mult sau mai 
puțini niște oligarhi obișnuiți care vor să facă 

bani și sunt implicați în multe scheme de 
corupție.

Astfel încât eu cred că la Berlin crește 
înțelegerea faptului că în pofida suportului 
acordat Moldovei și a progresului realizat de 
țară, credibilitatea Uniunii Europene în Re-
publica Moldova este subminată. Și aceasta 
este o mare problemă, pentru că noi, UE, am 
susținut un guvern care s-a dovedit a fi foarte 
corupt. 

Așadar, la început, pe plan politic am decis în 
UE că Republica Moldova a realizat progre-
se, chiar dacă nu au fost făcute chiar toate 
lucrurile asumate. Am făcut asta, pentru că 
aveam și noi nevoie de această poveste de 
succes și ne-am așteptat să vedem Moldova 
în ipostaza de țară de succes. Acum, crește 
înțelegerea că Moldova nu a fost un succes. 

Situația îmi amintește de extinderea Bul-
gariei și a României. Da, acum avem im-

presia că a fost o greșeală că le-am oferit 
calitatea de membru al UE chiar dacă țările 
nu erau pregătite să adere, și acum avem 
probleme în interiorul UE. Cred că în cazul 
Republicii Moldova percepția e aceeași. Și, 
în consecință, Moldova nu mai este deloc o 
prioritate, așa cum a fost în trecut. Aceasta 
coboară tot mai jos pe lista priorităților. 
După cum știți, avem criza din Ucraina, 
relația cu Rusia și de asemenea mai multe 
crize interne. 

Cred că entuziasmul legat de faptul că Mol-
dova este cel mai bun exemplu și are nevoie 
de susținere la cel mai înalt nivel și că Germa-
nia ar trebui să gireze Moldova s-a încheiat. 
Există înțelegerea faptului că Moldova nu 
e totuși chiar atât de importantă, mai ales 
că avem alte crize care necesită mai multă 
atenție. În situația în care Moldova nu este 
capabilă să facă reforme ea însăși pe interior 
și să schimbe cultura și comportamentul 
politic, și noi avem posibilități limitate de a o 
susține. Este o frustrare, dar în același timp o 
conștientizare a realităților din politica mol-
dovenească. 

 Lina Grâu: Care sunt, din perspectiva Ber-
linului, cauzele acestei prăbușiri și a faptului 
că Republica Moldova nu a făcut față? Este 
problema UE care și-a dorit o poveste de 
succes cu orice preț sau este un eșec al clasei 
politice moldovene care a eșuat în realizarea 
reformelor?

 Stefan Meister: Răspunsul depinde de 
perspectiva din care mă întrebați – în calitate 
de analist, sau din perspectiva discursului 
politic. 

Eu cred că discursul politic este că problema 
ține de Moldova: „Noi am așteptat mai mult 
de la voi, iar voi ați promis că veți face refor-
me și veți face schimbarea, dar nu ați făcut-o. 
Am descoperit într-un final că sunteți corupți, 
la fel ca și elitele ucrainene”. Acesta este dis-
cursul principal în Germania – eșecul elitelor 

Stefan Meister: Este o frustrare, dar în același 
timp o conștientizare a realităților din 
politica moldovenească
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politice. „Ei au avut șansa, dar nu au folosit-o. 
Ei nu sunt decât niște corupți.” 

Eu ca expert văd situația dintr-o perspectivă 
care poate scăpa la prima vedere. Noi tre-
buia să știm că ei sunt corupți. Ar fi trebuit 
să vedem asta, din moment ce era atât de 
vizibil. Din moment ce au început toate acele 
probleme cu Ianukovici, UE a avut cu adevă-
rat o problemă cu Ucraina. Cu Saakașvili tot 
au fost probleme când acesta a fost schimbat 
în Georgia, apoi și în Ucraina au început pro-
blemele. Deci, singura țară care scăpase fără 
probleme părea să fie Moldova, iar UE avea 
nevoie de o poveste de succes pentru politica 
Parteneriatului Estic. Și din nou s-a procedat 
la fel ca în trecut cu Bulgaria și România și ca 
și în cazul revoluțiilor portocalii – s-a mers la 
compromisuri care nu trebuiau făcute nici-
odată. Așadar, în ceea ce mă privește, cred 
că aceasta este problema principală – când 
nu te uiți la ceea ce se întâmplă în interiorul 
țării, dar te gândești – tu, Uniunea Europea-
nă – mai mult la tine și la propria politică și 
la faptul că în acest moment ai nevoie de o 
poveste de succes. 

Cred că în definitiv sunt ambele cauze – la 
început au fost crescute așteptările, dar eu 
cred că problema cea mai mare este aici, în 
UE, care a avut speranțe și a avut nevoie de 
o poveste de succes. Și cred că aceasta este 
una din cauzele principale ale eșecului. 

 Lina Grâu: Cât de mare este această 
decepție? Se mai poate recupera ceva și 
restabili încrederea? Ce ar trebui de făcut 
pentru asta?

 Stefan Meister: După cum știți probabil, 
întreg Parteneriat Estic și întreaga Politică 
Europeană de Vecinătate este într-o profundă 
criză și dacă există vreo țară în regiune care 
chiar a făcut reforme și care chiar are dorința 
de a implementa reforme și arată progrese, 
aceasta este Georgia. Cred că Georgia a făcut 
mult, mult mai mult decât toate celelalte 
țări. Aceasta este țara fruntașă. Pentru mine, 
Georgia este adevăratul lider. Dar putem ve-
dea acum o stagnare și în Georgia, din cauza 
actualei guvernări. 

Dacă vor exista succese reale și o dorință 
vizibilă pentru schimbare, atunci veți putea 
readuce atenția asupra Republicii Moldova, 
chiar dacă nu în măsura în care ați avut-o de 
data aceasta, când a existat voința politică, 

dorința și interesul UE de a avea o poveste de 
succes. 

Dar cred că oricum orice evoluție va în le-
gătură cu politica de vecinătate a Uniunii 
Europene – UE pune la punct inițial detaliile 
tehnice și abia apoi decide dacă din punct de 
vedere politic anumite domenii sunt priorita-
re sau nu. Și dacă țările beneficiare folosesc 
asta și implementează reformele, acestea pot 
avansa cu mult mai repede decât se aștepta 
la început și decât este oferta inițială a UE. 

Dacă Moldova face lucrurile care sunt nece-
sare – pe care, ca să fim onești, nu prea le 
văd realizându-se în acest moment, atunci se 
va bucura de o atenție mult sporită, mai ales 
că nu este o țară mare. Moldova nu este ca 
Ucraina unde, dacă vreai să reformezi econo-
mia, trebuie să investești sute de miliarde de 
euro. În timp ce în Moldova vorbim de zeci 
de miliarde de euro. Deci, sunt lucruri diferite 
și se poate face asta. Dar pentru asta este 
nevoie ca în țară să existe elite și societate ci-
vilă care fac lucrurile care trebuie. Deci, este 
posibil, dar eu nu văd cum puteți face asta în 
acest moment în această țară. 

 Lina Grâu: În toamnă va fi anunțată refor-
marea Parteneriatului Estic. Care vor fi schim-
bările cele mai importante? Este nevoie să se 
ofere țărilor din Parteneriatul Estic speranțe 
și perspective de a deveni membru al UE 
într-o perspectivă medie sau lungă de timp, 
ca motivare pentru a face reforme? Figurează 
această perspectivă în politica reformată a 
Parteneriatului Estic?

 Stefan Meister: Subiectul este intens dis-
cutat acum. Pentru că ceea ce s-a întâmplat 
la summitul de la Vilnius cu Ucraina a fost un 
eșec mare a acestei politici. Recent, am avut 
summitul Parteneriatului Estic de la Riga și 
toată lumea a fost fericită că acesta lucrează 
într-o anumită măsură, că a existat un pro-
gres cu liberalizarea regimului de vize și în 
alte domenii.

Eu cred că o mare problemă este faptul că 
UE nu a luat în calcul consecințele acestui 
uriaș conflict pe care îl avem cu Rusia, ceea 
ce a avut un impact direct asupra politicii 
Parteneriatului Estic și asupra țărilor mem-
bre. UE este încă speriată de perspectiva de 
a intra în conflict cu Rusia și nu vrea o astfel 
de evoluție. Și în consecință puteți vedea în 
versiunea finală a declarației de la Riga că 

orice formulare care se referea critic la Rusia 
a fost ștearsă din document, iar Germania a 
jucat un rol-cheie pentru ca acest lucru să se 
întâmple. Și avem acest tip de discurs: „Nu 
vrem să-i provocăm pe ruși, pentru că lucru-
rile și așa sunt destul de complicate și trebuie 
să găsim o formulă de conviețuire cu Rusia”. 
Deci, noi nu suntem fermi în a ne asuma toa-
te consecințele necesare. 
 
În opinia mea, țările Parteneriatului Estic 
au nevoie de perspectiva de stat membru al 
UE, chiar dacă această perspectivă este una 
care nu va putea fi atinsă decât pe termen 
lung. Este nevoie să se lucreze cu mult mai 
bine cu societățile civile din aceste țări. 
Aveți nevoie de o presiune mult mai mare 
din interior și din exterior asupra elitelor, 
de condiționalități mai dure la acordarea 
finanțărilor, dar este nevoie de asemenea 
și de finanțări cu adevărat consistente 
pentru aceste țări și bugete mult mai mari. 
Direfențierea este acum un cuvânt des fo-
losit, iar Moldova chiar are nevoie acum să 
se diferențieze pozitiv, și eu nu văd lucrul 
acesta pe moment. UE trebuie să privească 
fiecare țară în parte și să vadă cum poate fi 
aceasta reformată în mod individual. 

În plus, avem nevoie de mai multe instru-
mente pentru extindere decât avem în pre-
zent. Aveți nevoie de oameni în administrații 
care vor adopta și vor implementa reformele 
și care vor include și societatea civilă în pro-
cesele de monitorizare. Deci, există o gamă 
largă de instrumente care pot fi folosite, dar 
nu cred că există dorința reală de a investi 
mai mult în aceste țări. 

Avem acum discuții despre faptul că fereastra 
de oportunități s-a închis pentru Ucraina, și 
cred că și pentru Moldova. „Nu faceți refor-
me, deci, să ne scuzați!” Dar noi știm că este 
o problemă a elitelor. Acestea sunt corupte 
și nu au interesul de a reforma țara. Deci 
trebuie abordată problema reală și trebuie 
implicată în acest proces și societatea civilă, 
prin care subînțeleg nu doar organizațiile 
neguvernamentale, ci și companiile mici și 
mijlocii, comunitatea de afaceri și alți actori 
ai societății. De asta ar fi nevoie pentru a face 
lucrurile să meargă cu mult mai bine. 

Și Uniunea Europeană este în criză și nu este 
în stare să rezolve problemele cu Grecia. 
Deci, cum am putea aborda criza ucraineană, 
sau rusească? Și acum, trebuie să fim în stare 
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să dezvoltăm o politică de vecinătate cu ade-
vărat serioasă. 

În mod normal, sunt realist, dar în situația 
dată sunt pesimist că UE va trage concluziile 
corecte de pe urma acestui conflict pe scară 
largă cu Rusia, care destabilizează complet 
vecinătatea noastră și are consecințe directe 
asupra UE. Cred că este o mare problemă și 
nu văd schimbări semnificative în acest mo-
ment. 

 Lina Grâu: Care punct de vedere în raport 
cu Rusia predomină acum pe plan politic în 
Germania?

 Stefan Meister: Există opțiuni diferite. 
De exemplu, Partidul Verzilor din Germania 
spune că trebuie să ținem piept Rusiei și să 
investim bani în această direcție. O parte a 
Partidului Creștin Democrat este de acord 
cu asta, dar este și o altă parte a creștin-
democraților și a social-democraților care 
spun: „Avem afaceri cu Rusia, avem ener-
gia de la ruși și vrem pace în Europa. Deci, 
haideți să găsim o cale, pentru că nu avem 
instrumente să rezistăm Rusiei”. Și mai sunt și 
oameni pragmatici care spun că există atâtea 
alte conflicte în UE de soluționat, plus tero-
rismul islamic, provocarea chineză și așa mai 
departe. „Deci, de ce am merge la un conflict 
dur cu Rusia?” 

Și cred că aceasta este abordarea care pre-
domină în acest moment: „Haideți să găsim 
o cale cu Rusia în ideea de a nu arunca în aer 
această relație, mai ales că Rusia ar putea 
folosi într-un final forțele sale nucleare și 
ataca Statele Baltice” . Așadar, oamenii se 
uită la ceea ce se poate face și spun: „Nu, noi 
nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Așadar, 
haideți să găsim o cale de comunicare cu Ru-
sia, o modalitate de conviețuire”. 

 Lina Grâu: Ce impact a avut în Germania 
știrea că politicienii moldoveni au furat un 
miliard de euro din sistemul bancar moldove-
nesc? Ce spune asta despre calitatea elitelor 
politice moldovene?

 Stefan Meister: Eu cred că pentru Republi-
ca Moldova va fi cu mult mai greu pe viitor să 
obțină credite din partea UE. Deci, condițiile 
vor fi cu mult mai dure pentru Moldova. 

Acesta este unul dintre aspectele frustrării 
care există aici, pentru că noi am înțeles că 

politicienii moldoveni nu ne-au fost cu adevă-
rat parteneri și nu au fost oameni care chiar 
și-au dorit să reformeze țara și să schimbe 
atitudinile în țară. Este o întârziată priză la 
realitate, pe care am fi trebuit s-o luăm mai 
devreme, înainte ca ei să ia banii. Înțelegerea 
este că Moldova nu este ceea ce am fi vrut 
să fie și ce am fi așteptat să avem după atâta 
deschidere din partea noastră. 

Deci, acest lucru va face ca obținerea supor-
tului UE să fie mult mai dificilă pentru Mol-
dova și va scădea suportul pentru viitoarea 
integrare a Moldovei în UE. Asta va face lu-
crurile mai complicate pentru Moldova. Toată 
bunăvoința care a fost pentru Moldova și 
care este foarte importantă s-a pierdut. Mulți 
cred că lucrurile în UE sunt decise prin nego-
cieri, dar de fapt ceea ce contează în definitiv 
este decizia politică. Deci, chiar dacă vorbim 
de îndeplinirea unor criterii, până la urmă de-
cizia oricum este una politică. Și acum voința 
de a adopta evaluări și decizii pozitive pentru 
Moldova este practic aproape de zero. 

Deci, este foarte rău pentru imaginea Repu-
blicii Moldova, iar Uniunea Europeană chiar 
a înțeles că este rău inclusiv pentru imaginea 
UE în Moldova, deoarece reiese că a susținut 
elite corupte și în felul acesta a alimentat sis-
temul. Asta înseamnă pentru UE la moment: 
„Nu atingeți Moldova prea mult”.

 Lina Grâu: Cum vedeți viitorul regiunii, a 
Ucrainei și a Republicii Moldova, în perspecti-
vă medie și lungă?

 Stefan Meister: Eu încă mai cred că pe de 
o parte schimbările vor veni din societate. În 
acest sens, eu cred că voi aveți o ruptură în 
creștere între societate și elite. Aveți societăți 
care au trăit multe frustrări și sunt cinice, 
poate, dar care înțeleg că există totuși mode-
le care funcționează. Și chiar dacă UE este de 
asemenea în criză, totuși aceasta are modele 
care lucrează mult mai mult pentru oameni 
decât modelele din societățile voastre. Și 
cred că aici este șansa pentru aceste țări – ca 
această cerere de schimbare să vină din soci-
etatea civilă, să vină din interior. 

Depinde foarte mult și de UE și de felul în 
care aceasta va reuși să-și gestioneze pro-
priile crize interne și să rămână atractivă 
pentru aceste state și, de asemenea, dacă 
va dori să facă pași – pe termen mediu și 
lung – în direcția integrării acestor state. În 

același timp, sunt sigur că modelul rusesc 
nu este unul solid și sigur și cred că acesta 
nu va funcționa pe termen lung. Poate că 
va funcționa mai mult decât ne-am dori 
noi, dar Putin nu are de fapt un model eco-
nomic și social viabil. Toate problemele pe 
care Rusia le-a acumulat până în 2014 sunt 
încă acolo și lucrurile merg chiar mai rău în 
domenii ca educația, sistemul de sănătate, 
corupția și dezvoltarea economică. Deci, eu 
cred că situația va deveni din ce în ce mai 
proastă în Rusia. 

Deci, depinde de câtă stabilitate va fi în 
Republica Moldova și în Ucraina și de cât de 
stabilă va fi și UE. Dar eu cred că aceste țări 
au perspectivă europeană și că în ambele 
există o societate care este foarte apropiată 
de UE. Așadar, evoluțiile pot fi pozitive și 
integrarea poate fi posibilă, pentru că aceste 
lucruri și le doresc oamenii. Ei vor o viață 
mai bună și acest lucru este cel mai impor-
tant pentru ei. Eu nu cred că pe termen lung 
Rusia va aduce o viață mai bună acestor 
state. Rusia are tot mai puține și mai puține 
lucruri de oferit, tot mai puține inițiative, 
și va dezvolta politici tot mai destructive în 
raport cu aceste țări. Iar pentru că va avea 
din ce în ce mai puține resurse, Rusia va 
reacționa tot mai agresiv. Și asta va împinge 
aceste țări tot mai departe de Rusia, deter-
minându-le să se uite după o alternativă. 

Deci, eu cred că există șansa de schimbare, 
există șansa unor schimbări pozitive și e 
o chestiune care ține de felul în care UE 
va reuși să rămână un model atractiv și va 
reuși să-și depășească problemele. Dar eu 
cred că aceasta este perspectiva. 

 Lina Grâu: Când spuneți asta vă referiți 
la o perspectivă de 5 ani, sau de 10-20 de 
ani?

 Stefan Meister: Noi vorbim în general 
despre o perspectivă pe termen lung, de 
mai mult de 10-15 ani. Dar lucrurile se pot 
schimba și mai repede – Putin nu va sta 
pentru totdeauna la putere, în plus, cât de 
stabil poate fi sistemul rus? Rusia este un 
stat multietnic cu multe probleme, care 
risipește foarte mulți bani. În același timp, 
auto-organizarea societății crește. Multă 
lume pur și simplu părăsește țara. 

Este un proces pe care l-ați observat și 
în Moldova, când cei mai activi oameni 
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părăsesc țara. Este și asta de asemenea o 
problemă, pentru că acești oameni nu vom 
mai contribui la schimbarea țării. Iar ceea 
ce vedem în Ucraina în acest moment este 
că tinerii revin acasă, deoarece speră să 
schimbe țara. Dacă guvernarea va eșua să 
facă asta, ei vor pleca din nou, dar există o 
speranță că ei vor face totuși schimbarea. 
 

 Lina Grâu: Dacă e să privim un pic înapoi, 
acum un an la Chișinău se spunea că Mol-
dova are șanse reale să devină membru al 
UE în 5 sau 10 ani. Dacă tendințele pozitive 
de atunci ar fi continuat, clasa politică nu ar 
fi fost implicată în acte de corupției și ar fi 
menținut coaliția pro-europeană, ar fi fost 
reală această șansă de integrare europeană 
a Republicii Moldova? Acum, subiectul este 
speculat și opoziția spune că această per-
spectivă a fost doar o himeră și Moldova a 
fost hrănită cu promisiuni deșarte. 

 Stefan Meister: Nu cred că nu a fost o 
himeră. După cum am mai spus, Moldova 
este o țară mică și nu ar fi fost prea costisi-
tor să fie integrată. Și în această situație, de 
ce să nu avem un exemplu pozitiv în cazul 
Republicii Moldova? Unele state membre, 
precum Polonia, Suedia și Țările Baltice chiar 
s-au implicat pentru a promova această 
integrare. În special România a fost mereu 
un avocat al Moldovei în UE, încercând să 
aducă Moldova în atenția statelor membre. 
Așadar, dacă Moldova ar fi avut succese și 
am fi văzut o anumită dinamică la fel cum 
am integrat Croația și Serbia de ce nu am fi 
integrat și Moldova, care e atât de mică?
 
Cred că acest lucru este în continuare posibil, 
pe termen mai lung, în special dacă UE va 
face unele transformări interne. Vor apărea 
noi forme de integrare cu Uniunea Europea-
nă. Vor fi create baze noi care să integreze 
mai bine periferiile care în acest moment 
sunt mai puțin integrate. Deci, eu cred că 
modalitățile de integrare vor trece prin anu-
mite schimbări în UE și acest lucru va face 
mai ușor pentru țări ca Ucraina și Moldova 
să se integreze, în cazul în care elitele și soci-
etatea vor schimba țara. Deci, cred că mulți 
oficiali europeni au vorbit la modul serios 
că există o șansă, chiar dacă acum nu se mai 
discută subiectul. Cu Ucraina era o situație 
diferită - țara e prea mare și ar fi implicat 
cheltuieli prea mari. În timp de cu Moldova 
situația era diferită, plus că exista atunci în 
UE și acel entuziasm de a susține țara. 

Un aspect care îngrijorează tot mai 
mult țările occidentale este cel al 

propagandei rusești, care a devenit 
foarte activă nu doar în statele ex-
sovietice, dar și în vestul Europei. Și dacă 
acum un an tema lipsea de pe agenda 
publică a oficialilor din Occident, fiind 
considerată o problemă marginală și 
care ține strict de libertatea presei, acum 
subiectul se discută la toate nivelele, în 
încercarea de a identifica mecanismele 
propagandei și modalități de combatere 
a acesteia. Tema a figurat și printre 
subiectele abordate în cadrul Forumului 
Global Media, organizat la Bonn de 
postul german de radio Deutsche Welle. 

Am discutat subiectul în cadrul 
Forumului de la Bonn cu profesorul 

Johannes Grotzky: Pentru 
a recunoaște propaganda, 
trebuie să știi faptele, deci să te 
informezi din mai multe surse 

Johannes Grotzky, fostul director al 
companiei publice de radio din Bavaria 
și profesor de studii est-europene la 
Universitatea Bamberg din Germania. 

 Lina Grâu: Subiectul propagandei 
rusești este unul de actualitate atât 
pentru  Țările Baltice și Ucraina, cât și 
pentru Republica Moldova. De ce este 
considerată aceasta ca fiind periculoasă?

 Johannes Grotzky: În general, 
propaganda nu este niciodată periculoasă 
cu condiția că o poți recunoaște. Însă 
dacă iai informația ca fiind adevărată, 
atunci lucrurile devin complicate. De 
exemplu, când postul de televiziune 
„Rossia24” vorbește despre „guvernarea 
fascistă a huntei fasciste” de la Kiev, avem 
de a face cu propagandă curată. Ei pot să 
atace guvernarea de la Kiev, pot spune că 
au altfel de valori, dar nu e în regulă să-i 
eticheteze drept fasciști. 

Sau o altă teză a propagandei rusești 
a fost că limba rusă este interzisă în 
Ucraina. Este stupid să se spună asta, 
pentru că am lucrat în Ucraina folosind 
doar limba rusă, având în vedere că nu 
vorbesc ucraineana. În plus, opt din zece 
ziare la nivel național apar în limba rusă 
și nu în ucraineană. Iar 78 la sută dintre 
ucraineni vorbesc ambele limbi mai mult 
sau mai puțin ca limbă maternă. 

Pentru a recunoaște propaganda, trebuie 
să cunoașteți faptele, iar pentru asta 
trebuie să fie ascultate diferite opinii. 
Pe de altă parte, puteți spune că și în 



Sinteze şi Dezbateri de Politică Externă
IULIE 2015

Buletin lunar, Nr. 7 (112), iulie 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

6
Occident există propagandă. Nu tot 
ce vine din Germania, America sau 
Franța este lipsit de o anumită doză de 
propagandă. Pentru că fiecare vrea să 
arate că propriul său sistem politic este 
mai bun. 

 Lina Grâu: Și atunci, care este 
diferența dintre cele două?

 Johannes Grotzky: Diferența este că nu 
există o propagandă controlată de stat în 
țările occidentale, așa cum se întâmplă în 
Rusia. 

 Lina Grâu: Cât de periculoasă este 
propaganda pentru Republica Moldova în 
contextul crizei ucrainene? 

 Johannes Grotzky: Moldova este 
într-o situație foarte dificilă și nu numai 
din cauza crizei ucrainene. Transnistria 
a fost o problemă încă din perioada lui 
Elțin, e o problemă foarte veche. Au 
fost acceptate, de exemplu, tancurile 
și militarii ruși în Transnistria deja în 
perioada în care Republica Moldova era 
o țară independentă. Deci, s-a acceptat 
ca Rusia să mențină influența acolo. Am 
acceptat ca Rusia să ia Abhazia și Osetia, 
iar acum și Crimeea. De ce am acceptat 
toate astea? Pentru că ne temem că Rusia 
poate cauza probleme mult mai mari și 
chiar probleme militare și altor țări decât 
Moldova, Georgia sau Ucraina. 
 
Pe de altă parte, există și câteva aspecte 
istorice – de exemplu, atunci când citești 
ce a scris Alexandr Soljenițîn cu privire la 
chestiunea rusească, ai impresia că este 
un tratat cu instrucțiuni pentru Putin. 
El scrie despre Osetia de Sud, vorbește 
în manifestele sale despre Abhazia. 
Vorbește despre Crimeea și Ucraina de 
est și despre faptul că toate acestea 
aparțin Rusiei. Este foarte interesantă 
această influență, mai ales că Putin ca 
președinte și Alexandr Soljenițîn au fost 
foarte apropiați în ultimii ani ca gândire și 
sunt foarte curios cât de mult este Putin 
influențat de această gândire naționalistă 
a lui Soljenițîn. 

 Lina Grâu: Având în vedere interesele 
Rusiei în regiune, dar și conflictul 
transnistrean, au fost mai multe voci care 
au spus că Republica Moldova ar putea 
fi următoarea țintă. Cum se vede acest 
lucru din afară? Există potențial pentru 
conflict în Moldova? 

 Johannes Grotzky: Prima problemă 
este că în partea occidentală a Europei 
nu se cunosc prea multe lucruri despre 
Moldova. Noi nu ținem cont de faptul că 
Moldova este un stat independent foarte 
sărac și chiar și din partea României, care 
este mai mult sa mai puțin națiune-soră a 
Moldovei, există multe prejudecăți acum, 
iar primul entuziasm legat de faptul că 
Moldova este o națiune frățească care 
trebuie ajutată a cam picat de pe agenda 
politică în România, mai ales că România 
este parte a Uniunii Europene acum. 

Cea mai bună protecție pentru Moldova 
ar fi acum, bineînțeles, să fie membru 
al unei organizații mari precum UE 
sau NATO, așa cum este cazul Țărilor 
Baltice – Letonia, Lituania și Estonia. 
În orice moment, dacă tancurile sau 
rachetele rusești ar ataca Letonia sau 
Lituania de exemplu, acest lucru ar 
echivala cu un atac asupra Turciei, a 
Canadei, a Germaniei sau a Americii. Și 
atunci întreaga Alianță Nord Atlantică ar 
reacționa. Aceasta este protecția pentru 
aceste state. Acesta este lucrul care 
lipsește Moldovei. 

Pe de altă parte, eu sunt adeptul ideii 
că noi trebuie să găsim o modalitate de 
a trăi cu Rusia. Eu nu sunt împotriva 
Rusiei sau a rușilor, pentru că ar fi 
stupid, dar sunt foarte critic cu privire 
la politica promovată acum de Rusia. 
Trebuie să găsim o cale pentru a face ca 
Rusia să devină membru al comunității 
și au existat multe încercări de-ale Rusiei 
de a deveni parte a acestei comunități. 
Părerea mea personală este că partea 
occidentală a făcut și ea o serie de 
greșeli, de exemplu nu a activat Consiliul 
NATO-Rusia în perioada crizei din Ucraina. 
Noi nu am fost în stare să asigurăm 

îndeplinirea acordului care a fost semnat 
de trei miniștri de Externe occidentali la 
Kiev – Polonia, Germania și Franța. Deci, 
toate aceste lucruri arată părții ruse că 
și noi suntem slabi, că avem cusururile 
noastre în politica față de Europa 
Centrală și de Est. 

 Lina Grâu: Ce credeți despre 
perspectivele europene ale Republicii 
Moldova? Acum un an Moldova 
era numită povestea de succes a 
Parteneriatului Estic, în timp ce acum 
situația s-a înrăutățit considerabil și 
putem vorbi chiar despre o revanșă 
rusească în Moldova. 

 Johannes Grotzky: Acum avem un 
program cu Moldova și acesta este 
programul Parteneriatului Estic. Trebuie 
să dezvoltăm cât mai multe legături 
posibile politice, economice și culturale. 
Acest lucru poate fi făcut la nivel bilateral, 
direct cu țări precum Germania, sau la 
nivelul UE. 

Pe de altă parte, Republica Moldova 
este oarecum în centrul unei zone de 
conflict, a conflictelor de interese. După 
cum știți, toate frontierele care există 
acum, de la Marea Baltică până la Marea 
Neagră, sunt linii de frontieră care au 
fost cândva discutate, negociate și 
decise de doi dictatori – Hitler și Stalin. 
Și noi suferim până în prezent din cauza 
acestor vremuri teribile. Iar Moldova are 
probleme în a-și găsi propria identitate. 

O altă problemă este că Moldova este 
divizată, și chiar dacă Transnistria nu 
este decât o mică bucată de țară, ea 
este totuși ca o rană permanentă când 
vine vorba despre chestiunea Moldovei 
și nimeni nu se prea îngrijește de asta. 
Am acceptat acest lucru ca pe un conflict 
înghețat, la fel cum și voi ați acceptat 
acest conflict. Să vă dau un exemplu – 
un stat membru NATO cu forțe militare 
a separat țara și a creat un nou stat 
– Ciprul de Nord. Acum acesta e un 
conflict înghețat. Avem și exemplul unui 
alt conflict înghețat, care este Kosovo. 
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Kosovo a fost construit de state terțe în 
Serbia, care este un stat independent, 
suveranitatea căruia a avut de suferit 
pentru că Serbia a comis greșeli în raport 
cu chestiunea albaneză. Dar Kosovo nu 
este recunoscută de toți membrii Uniunii 
Europene. 

Deci, avem mai multe lucruri care 
sunt destul de șubrede, dar trebuie să 
învățăm să trăim cu aceste conflicte 
înghețate. Singura cale este ca noi să 
avem prosperitate din punct de vedere 
economic, deci să avem relații economice 
foarte bune și legături economice foarte 
bune și apoi relațiile politice vor urma 
același trend. Nu cred că trebuie să 
urmăm logica inversă, pentru că legăturile 
politice nu sunt suficiente. Economia 
dirijează și controlează țara cu mult mai 
mult decât ar putea-o face un dictator. 

 Lina Grâu: Credeți că țări precum 
Germania și Franța vor continua să 
susțină perspectiva europeană a 
Republicii Moldova? 

 Johannes Grotzky: Se pornește de 
la premiza că Uniunea Europeană este 
deschisă pentru oricine. Pe de altă 
parte, UE are o problemă cu Turcia, să o 
accepte sau nu – Turcia ar deveni țara cu 
populația cea mai numeroasă din UE. 

Iar Moldova este o țară mică. Moldova 
poate fi integrată ușor, dar pentru 
asta trebuie îndeplinite integral toate 
capitolele precondițiilor necesare pentru 
aderare. Însă Moldova este un stat plin 
de corupție și un stat unde nu există o 
industrie sănătoasă. În Moldova sunt 
multe lupte politice, dar asta nu ar fi o 
problemă. Există și destul de multă mass 
media, care este relativ independentă în 
comparație cu alte locuri. Deci, Moldova 
ar putea veni mai aproape de UE, dacă 
ar avea voință să meargă pe acest drum. 
Și poate că programul Parteneriatului 
Estic va ajuta Moldova să avanseze în 
realizarea precondițiilor necesare și 
să devină într-o zi membră a Uniunii 
Europene. 

În martie 2015, UE a lansat un proces 
de revizuire a Politicii Europene de 
Vecinătate (PEV). Pentru a sprijini 
acest proces, Friedrich Ebert-Stiftung 
a solicitat și susținut elaborarea a 
șase documente de politici de către 
experți din Armenia, Azerbaidjan, 
Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina 
– țări ale Parteneriatul Estic. Cele 
șase contribuții au fost publicate 
în documentul de politici al FES 
„Revizuirea politicii europene de 
vecinătate și a dimensiunii estice” 
”http://library.fes.de/pdf-files/id-
moe/11483.pdf 

Principalele concluzii ale documentului 
sunt:

UE este privită ca o mare – dacă nu ca 
singura – speranță de a aduce schimbări 
democratice și economice durabile în 

PERSPECTIVE

�� In�March�2015,�the�EU�launched�a�review�process�of�the�European�Neighbourhood�
Policy�(ENP).�In�the�interest�of�supporting�this�urgently�needed�review,�the�Friedrich-
Ebert-Stiftung�requested�six�position�papers� from�experts� in�Armenia,�Azerbaijan,�
Belarus,�Georgia,�Moldova�and�Ukraine�–�the�countries�of�the�EU’s�Eastern�Partner-
ship�(EaP).

�� This�FES�Perspective�reveals�the�Eastern�Partnership’s�catch-22:�The�EU�is�regarded�
as�a�major�–�if�not�the�sole�–�hope�for�bringing�about�sustainable�democratic�and�
economic�change� in�EaP�countries.�However,�there�are�considerable�discrepancies�
between�expectations�about�the�EU’s�role�within�the�cooperation�and�its�financial�
possibilities,�as�well�as�its�willingness�to�commit.

�� The�country�perspectives�clearly�show�the�importance�of�considering�specific�condi-
tions�and�developments:�In�the�past�twelve�years,�the�six�EaP�countries�have�devel-
oped�so�differently�that�a�›one-size-fits-all‹-approach�is�no�longer�appropriate.�The�
Eastern�Partnership�could�continue�to�serve�as�an�organizational�umbrella�with�its�
own�merits�–�especially�the�very�helpful,�civil-society�multilateral�dimension�–�while�
allowing�for�the�partner�countries’�real,�and�very�different,�ambitions.�

�� The� ENP� reassessment� also� reveals� that� the� region’s� political� developments� since�
early�2014,�along�with�the�newly�constituted�European�Commission,�make� it� the�
right�time�for�a�review.�The�region’s�increasing�complexities�and�needs�require�more�
supple,� tailor-made�approaches.�Country-specific� conditions�and� the� various� rela-
tionships�with�the�Russian�Federation�should�be�reflected�through�greater�differen-
tiation.�The�EU�must�urgently�determine�what�it�hopes�to�achieve�with�the�Eastern�
Partnership:�its�local�partners�from�politics�and�civil�society�have�great�expectations.�
This�ambiguous�state�of�affairs�makes�it�time�to�push�the�›reset�button‹.�

Reassessing the European  
Neighbourhood Policy 

The�Eastern�Dimension
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țările Parteneriatului Estic. Cu toate 
acestea, există discrepanțe considerabile 
dintre așteptările legate de rolul UE în 
cadrul cooperării și posibilitățile sale 
financiare, precum și disponibilitatea de 
a face angajamente în acest sens.

Perspectivele țării indică în mod 
clar importanța analizării condițiilor 
și evoluțiilor specifice. În ultimii 
doisprezece ani, cele șase țări 
din cadrul Parteneriatului Estic 
s-au dezvoltat atât de diferit încât 
abordarea ”un model unic pentru toți” 
nu mai este adecvată. Parteneriatul 
Estic ar putea continua să servească 
ca o organizație umbrelă cu propriile 
sale merite - în special foarte utilă 
este dimensiunea multilaterală a 
societății civile - permițând în același 
timp ambiții reale și foarte diferite ale 
țărilor partenere.

Revizuirea PEV arată, de asemenea, 
că evoluțiile politice din regiune de 
la începutul anului 2014, împreună 
cu Comisia Europeană nou realeasă, 
creează momentul potrivit pentru o 
revizuire. Complexitatea și nevoile 
crescânde ale regiunii necesită 
abordări mai suple și mai adaptate. 
Condiții specifice fiecărei țări și 
relațiile diferite cu Federația Rusă ar 
trebui să se reflecte într-o mai mare 
diferențiere. UE trebuie să stabilească 
de urgență ceea ce speră să realizeze 
cu Parteneriatul Estic: partenerii săi 
locali din zona politică și din societatea 
civilă au așteptări mari. Această stare 
de lucruri ambiguă indică asupra 
necesității de a apăsa butonul de 
resetare.

Revizuirea politicii 
europene de vecinătate 
și a dimensiunii estice

http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/11483.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/11483.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/11483.pdf
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În ultimii cinci ani, Republica Moldova 
a exploatat cu succes oportunitățile 

oferite de dimensiunea Parteneriatului 
Estic (PE) a Politicii Europene de 
Vecinătate (PEV) pentru a avansa 
calitativ relațiile sale cu UE. La 27 iunie 
2014, Moldova a semnat Acordul de 
Asociere (AA) și Acordul de Comerț 
Liber Aprofundat și Cuprinzător 
(ZLSAC) cu UE, care au transformat 
relațiile sale din cele de parteneriat și 
cooperare în relații de asociere politică 
și integrare economică. La 2 iulie 2014, 
Parlamentul Republicii Moldova a 
ratificat AA/ ZLSAC, iar începând cu 1 
septembrie 2014, Guvernul a demarat 
implementarea lui provizorie. Ca 
urmare a îndeplinirii de către Moldova 
a tuturor condiționalităților Planului 
de Acțiuni privind Liberalizarea Vizelor, 
la 28 aprilie 2014, UE a ridicat vizele 
pentru cetățenii Republicii Moldova.  De 
atunci, mai mult de 300.000 de 
moldoveni au călătorit în UE fără vize.

Moldova a reușit să dezvolte o relație 
dinamică cu UE: Comisia Europeană, 
Parlamentul European și statele membre 
ale UE au răsplătit angajamentul țării 
privind reformele de integrare europeană 
cu mai multă atenție, sprijin politic și 
asistență financiară. Negocierile rapide 
pe marginea AA/ ZLSAC și progresul în 
realizarea reformelor, în special în ceea 
ce privește dialogul privind liberalizarea 
regimului de vize, au făcut Republica 
Moldova un partener prioritar și „ o 
poveste de succes” a Parteneriatului Etic. 
Cu toate acestea, dorința UE de a ajuta 
Moldova să avanseze pe calea integrării 

Viziunea Republicii Moldova a fost formulată în acest studiu de directorul 
executiv al Asociației pentru Politică Externă (APE), Victor Chirilă.

Victor Chirila, director executiv APE

Relațiile Moldova-UE

europene a permis trecerea cu vederea în 
mod repetat a practicilor nedemocratice 
ale coaliției de guvernare pro-europeană 
din Republica Moldova.

Integrare
Integrarea deplină a Moldovei în UE este o 
prioritate strategică națională. Autoritățile 
moldovene consideră că AA reprezintă o 
etapă pregătitoare în vederea dobândirii 
statutului de candidat la UE, AA /ZLSAC 
oferind perspectiva integrării economice 
cu UE. 

Cu toate acestea, în ultimele șase luni 
a devenit evident că nu va fi ușor de 
pus în aplicare AA /ZLSAC. Elita de 
guvernare pro-europeană, împletindu-
se cu interese oligarhice, este mult mai 
preocupată de supraviețuirea politică 

decât de punerea în aplicare a amplelor 
reforme structurale prevăzute de AA. 
Lupta împotriva corupției nu este una 
serioasă, reforma sistemului judiciar a 
fost încetinită, iar reforma Procuraturii 
este blocată. Sunt înregistrate mai puține 
progrese și în domeniul democrației 
profunde și durabile, drepturilor omului 
și  libertăților fundamentale, în timp ce 
creșterea concentrației și a opacității 
proprietății mass-media, precum și 
amestecul politicului, amenință libertatea 
presei. Climatul investițional rămâne ostil, 
iar stabilitatea sectorului bancar este 
grav subminată de furtul a 1 miliard de 
dolari (30 la suta din bugetul Republicii 
Moldova), care a fost scos din țară.

„More-for-More” 
(„Mai mult pentru mai mult”)

Dialogul privind liberalizarea regimului de 
vize cu UE a demonstrat că principiul „mai 
mult pentru mai mult” poate stimula în 
mod eficient reformele interne în cazul în 
care există un obiectiv clar care motivează 
și împuternicește societatea civilă să 
facă presiuni în mod constant asupra 
autorităților centrale și clasei politice de 
a realiza reforme. Din păcate, AA nu are 
un obiectiv puternic care să mobilizeze 
societatea în jurul unui program ambițios 
de reforme și să pună presiune pe elita 
politică pro-europeană tot mai egoistă 
să-și îndeplinească angajamentele. „Mai 
mult pentru mai mult” motivează, de fapt, 
kleptocrații pro-europeni ai Republicii 
Moldova să facă mai puține reforme care 
ar contesta controlul lor asupra justiției, 
sectorului bancar, economiei, mass-mediei 
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și așa mai departe. Societatea civilă 
percepe „mai mult pentru mai mult” ca o 
modalitate de recompensare a unei elite 
politice corupte, egoiste și cinice pentru 
doar mimarea reformelor.

Primirea a mai mulți bani pentru 
transformări mai superficiale compromite 
idealurile de integrare europeană și 
descurajează societate în sprijinirea 
agendei de reforme de integrare 
europeană. Revizuirea principiului „mai 
mult pentru mai mult” ne-ar putea ajuta 
să ieșim din impasul actual prin acordarea 
Moldova a unei viitoare perspective de 
aderare, dacă, și numai dacă, va face 
reforme substanțiale și va îndeplini toate 
criteriile. Atâta timp cât principiul „mai 
mult pentru mai mult” nu va ține cont 
de această promisiune, va rămâne un 
principiu incomplet, neconvingător și 
ineficient.

 
Focalizare pe politici
Concentrarea pe cooperarea cu UE în 
baza intereselor comune este calea 
corectă de a merge mai departe. 
Dezvoltarea economică durabilă și 
incluzivă, conectivitatea (transport și 
energie), securitatea (conflicte și crima 
organizată), guvernarea democratică, 
migrația, sănătatea, mediul, politicile 
de gen și programele de schimb pentru 
tineret sunt de interes primordial pentru 
Republica Moldova. De asemenea, este 
important să adăugăm dezvoltarea rurală 
în listă, deoarece aceasta este o prioritate 
strategică.

Aproximativ 58 la sută din populație 
trăiește în mediul rural, regiunea cea 
mai slab dezvoltată din Moldova, unde 
rata de ocupare este cea mai mică, 
aceasta reducându-se de la 59 procente 
în 2000 la 36 procente în 2011. Această 
tendință negativă este cauzată de lipsa 
oportunităților de angajare, scăderea 
populației economic active, salariile mici 
din sectorul agricol, activitățile economice 
insuficient diversificate, sectorul de 
servicii slab, și de o infrastructură socială 

și economică subdezvoltată. Ca urmare, 
forța de muncă activă din mediul rural 
emigrează în masă. Potrivit Biroului 
Național de Statistică, aproximativ 320.000 
de moldoveni (10 la sută din populația 
Moldovei și 20 la sută din forța de muncă 
activă a Republicii Moldova) lucrează în 
prezent în afara țării, în special în Rusia și 
UE. Fiecare al patrulea migrant provine 
din mediul rural. Aceasta înseamnă că mai 
mult de 20 la suta din venitul rural este 
generat de remitențe, care sunt utilizate, 
în principal, pentru consum.

În plus față de alte măsuri discutate în 
această lucrare, UE ar trebui să se pună 
un accent mai mare și pe conectivitate 
(transport și energie) prin integrarea 
deplină a rețelelor electrice din Moldova 
cu cele ale UE; extinderea interconexiunii 
de gaze româno-moldovenească Iași-
Ungheni, lansate în august 2014, spre 
Chișinău, și pe modernizarea conexiunii 
feroviare Chișinău-București.

Instrumente de politică
Instrumentele de politică a UE utilizate în 
Republica Moldova trebuie să se bazeze 
pe o condiționalitate pozitivă și negativă 
convingătoare, ceea ce înseamnă că 
principiul „mai mult pentru mai mult” 
trebuie să meargă mână în mână cu „mai 
puțin pentru mai puțin”. Instrumentele de 
politică ale UE ar trebui să includă, dar să 
nu se limiteze la: dialog politic regulat la 
cele mai înalte nivele, asistență bugetară 
directă în schimbul reformelor, stimulente 
comerciale, investiții în domenii strategice 
ale economiei naționale, sprijin direct 
pentru IMM-uri eficiente din punct 
de vedere economic, subvenții și 
împrumuturi ieftine pentru dezvoltarea 
rurală și infrastructură, promovarea 
cooperării transfrontaliere cu statele 
membre ale UE, business, tineret, mediul 
academic și schimburi culturale.

Dezvoltare economică
Republica Moldova este ciuruită de 
corupția endemică și sistemică, sistemul 

judiciar părtinitor și servil politic, 
birocrația centrală umflată și ineficientă, 
administrația locală dependentă politic, 
sectorul bancar și financiar opac și 
controlat de oligarhi, nerespectarea 
sistemică a regulilor concurenței 
economice, lipsa de responsabilitate 
instituțională și societatea civilă slabă. 
Ajutând autoritățile să combată corupția 
la toate nivelele și să construiască un 
sistem judiciar independent și echitabil și 
să dezvolte administrații centrale și locale 
responsabile și eficiente, UE ar putea 
promova serios dezvoltarea economică și 
socială durabilă a Republicii Moldova, ceea 
ce ar genera locuri de muncă durabile.

Trebuie acordată o atenție deosebită 
dezvoltării rurale în Moldova. UE ar 
putea ajuta autoritățile locale să-și 
dezvolte capacitățile și să mobilizeze 
resursele necesare pentru a promova 
dezvoltarea economică și socială durabilă 
în zonele rurale. Moldova poate atinge 
parțial acest obiectiv prin stimularea 
parteneriatelor locale de dezvoltare rurală 
care să antreneze autoritățile locale, 
întreprinzătorii și organizațiile societății 
civile. Grupurile Locale de Acțiune (GAL) 
pentru dezvoltare rurală care activează 
în multe state membre ale UE sunt 
modele bune pentru Moldova. GAL-urile 
estoniene, de exemplu, reprezintă una 
dintre cele mai de succes implementări 
ale ”abordării Leader” a Politicii agricole 
comune (PAC), o abordare descentralizată, 
de jos în sus a dezvoltării zonelor rurale.

    

Dimensiunea regională 
 

Luând în considerare 
interesele vecinilor 
 
Interesele Federației Ruse ar trebui luate 
în considerare atât timp cât acestea 
nu contravin intereselor strategice ale 
țărilor din cadrul Parteneriatului Estic. 
În ceea ce privește Republica Moldova, 
interesele Rusiei presupun că țara nu 
ar trebui să aibă asociere politică sau 
de integrare economică și energetică 
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cu UE, și în perspectivă de aderare 
la UE. Acceptarea acestor interese ar 
însemna abandonarea Moldovei în sfera 
de influență a Rusiei. Prin urmare, PEV 
ar trebui să integreze doar interesele 
politice, economice și de securitate 
rezonabile ale Rusiei - cele care nu 
submineze suveranitatea Republicii 
Moldova, independența, integritatea 
teritorială și democrația sau alegerea sa 
strategică de integrare europeană.

Rolul UE în conflictele 
din vecinătate
UE și-a sporit în mod substanțial rolul în 
ceea ce privește problema transnistreană 
începând cu 2005, când a obținut statut 
de observator în formatul de consultări 
politice „5+2” - împreună cu SUA. Cu 40 
milioane de euro deja alocate, UE este 
cel mai mare contribuitor la măsurile 
de consolidare a încrederii (CBM) 
pentru Republica Moldova și regiunea 
transnistreană. De asemenea, este cea 
mai mare piață de export pentru regiune: 
mai mult de 40 la suta din exporturile sale 
merg în Europa. 

Cu toate acestea, UE nu a folosit pârghiile 
economice pentru a maximiza influența 
sa politică acolo. În timp ce DCFTA 

oferă Moldovei oportunități reale de 
a reconstrui spațiul economic comun 
cu regiunea transnistreană, din cauza 
opoziției Rusiei și în ciuda beneficiilor 
evidente, administrația transnistreană 
refuză să se alăture. Acest lucru se 
întâmplă din cauza faptului că luarea 
unei astfel de măsuri ar atrage după 
sine costuri politice, economice și 
financiare insuportabile pentru regiunea 
transnistreană. Prin urmare, UE și 
Moldova ar trebui să elaboreze un pachet 
de stimulente de dezvoltare economică și 
financiară persuasive, iar UE ar trebui să se 
implice în proiecte de cooperare sectorială 
cu Moldova. Asistența UE trebuie să 
continue cu măsurile de consolidare a 
încrederii pentru a multiplica sinergiile 
economice și parteneriatele instituționale 
dintre Republica Moldova și regiunea 
transnistreană.

Securitate
PEV ar trebui să acorde o mai mare 
importanță reformei sectorului de 
securitate în țările Parteneriatului Estic. 
Conflictul ruso-ucrainean subliniază nevoia 
urgentă de o revizuire cuprinzătoare 
a sectorului de securitate a Republicii 
Moldova. UE deja asistă Republica 
Moldova în reformarea Ministerului de 
Interne, inclusiv a Poliției de Frontieră, 

în special în cadrul dialogului privind 
liberalizarea vizelor. UE trebuie să ajute 
în continuare autoritățile moldovene să-
și pună la punct procesul de planificare 
strategică și de luare a deciziilor în 
domeniul securității, inclusiv securitatea 
cibernetică, și să-și sporească capacitățile 
operaționale ale instituțiilor-cheie din 
sectorul de securitate, precum și a 
capacitățile de coordonare și de luare 
a deciziilor ale Consiliului Național de 
Securitate.

Parteneriatul Estic
Ar fi o mare greșeală strategică ca UE 
să renunțe la Parteneriatul Estic. Una 
dintre principalele lacune ale cooperării 
multilaterale a Parteneriatului Estic este 
că activitățile și realizările sale sunt prost 
comunicate publicului. Cu toate acestea, 
în ciuda convingerii larg răspândite despre 
ineficiența dimensiunii multilaterale a 
Parteneriatului Estic, platformele sale 
tematice sunt instrumente valoroase 
pentru a discuta problemele comune, 
a găsi soluții comune, a face schimb 
de informații și a învăța cele mai bune 
practici. Inițiativele emblematice ajuta 
țările PaE să atingă obiectivele bilaterale, 
să implementeze reformele interne și să 
armonizeze politicile în conformitate cu 
normele și standardele europene.

Asociaţia pentru Politică Externă (APE) este o organizaţie neguvernamentală angajată în susţinerea procesului 
de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi facilitarea procesului de soluţionare a problemei 
transnistrene în contextul europenizării ţării.  APE a fost constituită în toamna anului 2003 de un grup proeminent 
de experţi locali, personalităţi publice, de foşti oficiali guvernamentali şi diplomaţi de rang înalt, toţi fiind animaţi 
de dorinţa de a contribui cu bogata lor experienţă şi expertiză la formularea şi promovarea de către Republica 
Moldova a unei politici externe coerente, credibile şi eficiente. 

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) este o fundaţie politică social-democrată germană, scopurile căreia sunt 
promovarea principiilor şi fundamentelor democraţiei, a păcii, înţelegerii şi cooperării internaţionale. FES îşi 
îndeplineşte mandatul în spiritul democraţiei sociale, dedicându-se dezbaterii publice şi găsirii, într-un mod 
transparent, de soluţii social-democrate la problemele actuale şi viitoare ale societăţii. Friedrich-Ebert-Stiftung 
activează în Republica Moldova din octombrie 2002. 

Opiniile exprimate de experți în cadrul editorialelor nu reflectă în mod necesar punctul de vedere al Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) 
și al Asociației pentru Politică Externă (APE).


