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

Experții germani de la Centrul de consultanță 
Berlin Economics au recomandat administrației 
transnistrene să reformeze sistemul fiscal și să 
introducă în regiune taxa pe valoare adăugată, TVA. 
Măsura ar fi necesară pentru a compensa pierderile 
de pe urma anulării preferințelor în comerțul cu 
UE, care mai sunt valabile doar până la sfârșitul 
acestui an. Un calcul realizat de experții de la Berlin 
Economics arată că un TVA de doar 7 la sută ar 
aduce practic venituri de două ori mai mari decât 
pierderile de pe urma anulării taxelor la importurile 
din UE. Măsura însă poate fi luată doar cu condiția 
unei  deschideri din partea administrației de la 
Tiraspol, notează studiul.

Exporturile moldoveneşti s-au redus în primele cinci 
luni ale acestui an cu 16,2 la sută, potrivit datelor 
Biroului Național de Statistică.  

Liderii partidelor numite pro-europene au reluat – 
după demisia cabinetului Gaburici investit cu votul 
coaliției minoritare PLDM-PD și al comuniștilor, 
și după încheierea alegerilor locale – negocierile 
cu privire la formarea unei noi coaliții. Mersul 
negocierilor nu este făcut public, însă în paralel cu 
acestea a avut loc un șir de rețineri și arestări în 
legătură cu furtul din sectorul bancar. Arestările au 
vizat în principal rude și asociați ai fostului premier 
Vlad Filat, lider al PLDM, care, potrivit presei, ar ținti 
din nou funcția de prim-ministru. Vlad Filat a spus 
că arestările ar avea legătură directă cu negocierile 
vizând formarea noii majorități parlamentare.

„Republica Moldova nu și-a pierdut șansa de 
integrare europeană. Moldova are în continuare 
sprijin din partea partenerilor europeni, dar 
pentru aceasta urmează să întreprindă acțiuni 
prompte și reforme foarte concrete, fără niciun 
fel de eschivare”, a declarat liderul PLDM, Vlad 
Filat, în cadrul emisiunii În Profunzime de la ProTv, 
referindu-se la opiniile critice venite din Occident 
la adresa involuțiilor din ultima jumătate de an din 
Republica Moldova.

Uniunea Europeană a semnalat că nu va relua 
ajutoarele financiare pentru RepublicaMoldova 
decât după ce se va forma un nou guvern. Într-o 
declarație de presă a delegației UE la Chișinău se 
spune că asistența europeană depinde de existența 
unui acord cu FMI pe care nu-l poate încheia 
actualul guvern interimar. Acordul este necesar 
pentru a garanta că se vor lua măsuri de soluționare 
a problemelor din sectorul bancar. 

Într-un interviu pentru portalul anticoruptie.md, 
șeful Delegației UE la Chișinău, Pirkka Tapiola, a 
declarat că nu se poate vorbi despre schimbări 
calitative în sectorul justiției din Republica Moldova. 
„Adoptarea finală a proiectului de lege cu privire 
la Procuratură este în așteptare, Comisia Națională 
de Integritate nu a fost reformată, procedura de 
numire a judecătorilor este în continuare ambiguă, 
corupția în sistemul judiciar este endemică. Nu 
există nicio voință politică reală de a reforma acest 
sector strategic. De asemenea, în sectorul bancar, 
recomandările făcute de partenerii externi rămân 
încă să fie abordate”, a declarat Pirkka Tapiola.

Conferința MACRO-2015, organizată la 
Chișinău la a treia ediție de Expert-Grup 
în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert, 
a scos la suprafață principalele riscuri și 
amenințări la adresa securității Republicii 
Moldova. Majoritatea experților au subliniat 
că principala amenințare este în acest 
moment situația creată după furtul unui 
miliard de dolari din sistemul bancar din 
Republica Moldova, situație agravată de 
corupția endemică a elitelor politice, justiția 

ineficientă și de sărăcirea accentuată a 
populației. Riscurile sunt și mai agravate 
de un context regional mai mult decât 
complicat.

În cadrul conferinței au fost prezentate și 
principalele constatări ale Raportului de Stare 
a Țării 2015. Raportul subliniază că în prezent, 
Republica Moldova se confruntă cu cele 
mai mari provocări la adresa securității sale 
economice din 1991 încoace. 

MACRO-2015: Promovarea 
securității economice și sociale
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Una din manifestările acestor probleme este 
criza din sectorul bancar și mă refer la cele 
trei bănci: Banca de Economii, Banca Socială 
și Unibank, care în ultima instanță este 
rezultatul direct al eșecului instituțional, 
sau al eșecului de reglementare. Problema 
este că, pe lângă criza cu care se confruntă 
cele trei bănci, există și o altă problemă – 
factorii care au contribuit la alimentarea 
acestei crize nu au fost înlăturați și, mai mult 
decât atât, nu există o voință politică fermă 
pentru a înlătura  acești factori. Respectiv, 
există probabilitatea repetării unor scenarii 
similare pe viitor. 

Evident că această criză a celor trei băncii 
are implicații mai largi asupra economiei 
naționale. În particular, vorbim despre 
creșterea puternică a riscului de țară, 
deoarece cunoaștem cu toții magnitudinea 
acelor garanții oferite de către stat, care 
urmează să sporească nivelul de îndatorare 
a țării, să pună presiuni asupra sistemului 
fiscal al țării. Iar pe fundalul recesiunii 
economice,  deficitului de cont curent și 

dezechilibrelor macroeconomice acest 
lucru prezintă, din nou, riscuri pentru 
securitatea țării. 

Nu în ultimul rând, criza de la cele trei 
bănci a condus la topirea a circa o treime 
din rezervele valutare ale țării, ceea 
ce iarăși expune Republica Moldova 
la anumite șocuri macroeconomice și 
macrofinanciare. 

Elitele politice, în loc să servească drept 
forțe motrice ale reformelor structurale 
șischimbărilor sistemice din țară servesc, 
de fapt, drept principale piedici în 
modernizarea țării. În special, acestea 
conduc la polarizarea societății. Alegerile 
parlamentare și locale au devenit din 
soluție cauza multor probleme din 
societate. Drept rezultat, constatăm o 
scădere până la minime istorice a nivelului 
de încredere în instituțiile statului. 

Constatăm deci o combinație destul de 
periculoasă dintre mai multe elemente 

Adrian Lupușor: Moldova se confruntă cu 
cele mai grave provocări la adresa securității 
sale economice de după 1991
Directorul executiv al Centrului Analitic 

Independent „Expert-Grup”, Adrian 
Lupușor, a declarat în cadrul prezentării 
sale la conferința Macro-2015 că Republica 
Moldova se confruntă în prezent cu 
riscuri fără precedent în istoria sa – atât 
interne, legate de instabilitatea politică, 
corupția endemică și vulnerabilitatea 
sectorului bancar, cât și cu riscuri 
externe, legate de criza economică din 
Rusia, criza de securitate din Ucraina și 
restricțiile comerciale aferente. Aceste 
aspecte, suprapuse, reprezintă amenințări 
grave la adresa securității țării. Aceste 
vulnerabilități ar putea însă fi atenuate cu 
ușurință dacă guvernarea ar fi dat dovadă 
de transparență și eficiență în fortificarea 
securității economice și sociale a țării. 
„În loc să contribuie la ameliorarea stării 
țării, elitele politice o subminează în mod 
fundamental, prin amplificarea dezbinării 
în societate, perpetuarea controlului 
politic asupra instituțiilor publice, 
blocarea agendei de reforme structurale 
și compromiterea relațiilor cu partenerii 
externi de dezvoltare ai țării”, a declarat 
Adrian Lupușor, prezentând mesajele-cheie 
ale ediției din acest an a Raportului de 
Stare a Țării.

 Adrian Lupușor: Primul mesaj cheie al 
acestei ediții a raportului este unul destul 
de pesimist. Problema este că în ultima 
perioadă elementele fundamentale care 
asigură funcționarea normală a unui stat cum 
ar fi instituțiile publice robuste, încrederea 
populației în elitele politice, ideea națională – 
toate aceste elemente au fost compromise. 

O manifestare a acestor probleme este 
corupția endemică, expunerea instituțiilor 
publice la interese obscure. Menționăm 
pentru prima dată în rapoartele noastre 
analitice fenomenul oligarhizării instituțiilor 
de stat și în general, vorbim despre 
vulnerabilitatea procesului decizional la 
interese obscure. 
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care subminează fundamental securitatea 
statului. Vorbim despre faptul că în acest 
an anticipăm o recesiune economică, care 
este combinată cu erodarea încrederii 
populației în instituțiile publice și  elitele 
politice, creșterea nivelului de îndatorare a 
țării, dar și cu sporirea în societate. 

Având în vedere fragmentarea și fragilitatea 
opoziției parlamentare, dar și a societății 
civile, noi recomandăm crearea unei 
ancore externe mult mai ferme pentru a 
exercita presiuni asupra guvernării. În acest 
sens, este foarte importantă semnarea 
unui Memorandum cu Fondul Monetar 
Internațional -atât din considerente 
monetare, cât și din considerente non-
monetare - pentru a impulsiona reformele 
structurale. În plus, este necesar auditul 
întregului sector public și în special al 
instituțiilor de reglementare pentru a 
sporii responsabilitatea acestora și nivelul 
de presiune din partea societății asupra 
instituțiilor de reglementare.

Adrian Lupușor s-a referit și la principalele 
cauze ale crizei bancare, criză care ar 
fi greu de imaginat într-un stat în care 
instituțiile funcționează normal.  

 Adrian Lupușor: Această criză de la cele 
trei bănci, de fapt, nu s-a datorat unei crize 
sistemice. Datele statistice constată că 
situația din restul sectorului bancar nu s-a 
înrăutățit dramatic, unii indicatori chiar s-au 
îmbunătățit. Calitatea portofoliilor bancare 
nu s-a înrăutățit esențial. Deci, vorbim 
despre o criză de sorginte strict internă, 
cauzată de cel puțin cinci factori. 

Primul factor a fost administrarea 
defectuoasă de la Banca de Economii de 
până la criza celor trei bănci, în special 
din perioada 2009-2012. Atunci, s-au 
intensificat mai multe operațiuni dubioase, 
dacă nu frauduloase, prin acordarea 
creditelor mari unor companii dubioase. 

Al doilea factor ține de acele schimbări 
obscure în structura acționariatelor de 
la cele trei bănci care au servit drept 
pistă necesară pentru derularea acelor 
operațiunilor frauduloase. 

Aceastea de mai sus au condus la al treilea 
factor- încălcarea principiilor de bază 
aleguvernanței corporative. Băncile s-au 

angajat în operațiuni riscante de creditare, 
iar problemele de lichiditate au fost 
camuflate de manipulări cu indicatorii de 
lichiditate. 

Acele inginerii financiare care au avut 
loc datorită  unor lacune în cadrul legal 
și instituțional au contribuit la sporirea 
artificială a capacităților de creditare la cele 
trei bănci. 

Nu în ultimul rând, al cincilea factor este 
reacția întârziată și insuficientă din partea 
instituției care este responsabilă de 
stabilitatea bancară în Republica Moldova – 
este vorbă de Banca Națională a Moldovei 
(BNM), dar și de alte instituții. Aici amintim 
călegislația permite Băncii Naționale să 
intervină mult mai prompt și, de fapt, Banca 
Națională putea să blocheze o bună parte 
din aceste tranzacții dubioase deoareceare 
la dispoziție un spectru de instrumente 
prevăzut de către Legea privind instituțiile 
financiare.

Raportul de stare a țării 2015 recomandă 
lichidarea celor trei bănci care riscă să 
genereze probleme și mai mari.

 Adrian Lupușor: Politica imediată 
estelichidareacelor trei bănci, însă procesul 
de lichidare trebuie să respecte principiul 
pe care l-am numit convențional „principiul 
celor trei R”. 

În primul rând este necesar de a recupera 
în totalitate depozitele persoanelor fizice 
și juridice de la acele trei bănci. Este, de 
asemenea, necesar de a trage la răspundere 
instituțiile și persoanele responsabile 
pentru aceste fraude și în al treilea rând, 
este necesară o reformă cuprinzătoare a 
sistemului de reglementare bancară. 

Reforma în domeniul sistemul de 
reglementare bancară trebuie să vizeze 
câteva aspecte fundamentale. În primul 
rând, este vorba despre consolidarea 
independenței BNM. Criza de la cele trei 
bănci nu ar fi fost posibilă dacă Banca 
Națională ar fi fost imună la anumite 
interferențe politice. Principala lacună 
legală care afectează independența Băncii 
Naționale și care a afectat și actul de 
reglementare bancară a fost posibilitatea 
oricăror instanțe judecătorești de a 
bloca deciziile Băncii Naționale ce ține 

de reglementarea bancară. Acest lucru 
s-a întâmplat și în 2014, fapt ce a permis 
băncilor și intereselor obscure să utilizeze 
această lacună legislativă. 

În al doilea rând, este necesar de a elimina 
din cadrul legal orice formă de interferență 
a sistemului bancar cu companiile off-shore. 
Acest lucru trebuie de interzis prin lege. 

O altă măsură necesară este eficientizarea 
mecanismului de stabilire a activităților 
concertate. După cum am menționat, 
BNM avea toate pârghiile pentru a bloca 
activitatea acestor funcționari, dacă 
demonstra că acei acționari activau 
concertat. Însă legislația în acest sens 
este destul de vagă. Respectiv, trebuie de 
fortificat capacitățile de investigare ale 
BNM în acest sens și de facilitat schimbul 
de informații dintre BNM și alte instituții 
responsabile de securitatea statului. 

În plus, este necesar de a consolida 
independența profesională și securitatea 
personală a angajaților responsabili de actul 
de reglementare prin asigurarea imunității 
celor care sunt nemijlocit responsabili de 
reglementarea sectorului bancar și prin 
sporirea nivelului de răspundere personală 
pentru eficiența actului de reglementare. 

Nu în ultimul rând, este necesar de a defini 
o viziune integrată privind securitatea 
economică a țării, viziune care la moment 
lipsește. Această viziune trebuie să asigure 
o coordonare mai eficientă între instituțiile 
responsabile de securitatea economică 
a țării – BNM, CNPF, Guvern, Serviciul 
de Informații și Securitate, Consiliul de 
Securitate. Constatăm că aceste instituții 
nu și-au coordonat eficient eforturile – fie 
din rea-intenție, fie din lipsa unui cadru 
instituțional potrivit în acest sens. 

Este necesar de a consolida rezervele 
valutare pentru a asigura o protejare mai 
eficientă a Republicii Moldova de riscurile 
macro-economice și macrofinanciare. 
Facilitarea concurenței în sectorul 
financiar-bancar și în general dezvoltarea 
sectorului nebancar trebuie să fie o 
prioritate. Și este absolut necesară 
încurajarea economisirii pe termen lung, 
inclusiv prin pârghii fiscale.
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Analistul economic de la the 
Economist Intelligence Unit, David 

Dalton, spune că pe parcursul ultimilor 
ani, de când monitorizează situația 
din Republica Moldova, constată 
o înrăutățire a situației politice și 
economice de la noi, elitele politice 
ajungând să fie aproape paralizate. 

 Lina Grâu: Urmăriți situația în Republica 
Moldova deja de câțiva ani. Cum s-a schimbat 
starea de lucruri?

 David Dalton: S-a înrăutățit. Atât situația 
politică, cât și cea economică sunt mult mai 
grave decât acum cinci ani de când scriu 
despre această regiune. Situația geopolitică 
cu Rusia și UE s-a înrăutățit și ea, lucru 
care se face simțit în Moldova. Politica este 
polarizată, iar elita politică este aproape 
paralizată.

 Lina Grâu: Care credeți sunt cauzele 
acestor evoluții?

 David Dalton: Multe lucruri s-au întâmplat 
indiferent de voința Moldovei, mă refer 

la evenimentele internaționale. Criza 
valutară este și ea o chestiune ce nu poate fi 
controlată de Moldova. La fel este și cu criza 
geopolitică care își trage originea din Rusia. 

Dar și lucrurile care pot fi controlate de către 
Moldova sunt la fel de proaste. Acestea 
sunt cauzate, după cum am menționat 
și în prezentarea mea de la Macro-2015, 
de economia politizată, de felul în care 
este organizată societatea, de normele 
care guvernează societatea și de faptul că 
corupția a devenit o normă. De vină este 
și elita politică care este implicată în acte 
de corupție, fenomen care se răspândește 
și care a devenit o normă în societatea 
moldovenească. 

Principul care stă la baza statelor funcționale 
este separarea puterilor, astfel încât 
parlamentarii, bunăoară, să nu controleze 
și justiția. Altfel se întâmplă că orice ar face 
banca națională, ea este achitată de judecată. 
Aceasta este o slăbiciune instituțională 
esențială, care iese în evidență. S-a dovedit 
că toate crizele bancare care s-au întâmplat 
în ultimi ani – a fost una în 2012, un atac 
raider, când persoane necunoscute au 

David Dalton: Situația din Republica Moldova 
s-a înrăutățit mult, economic și politic 

încercat să preia abuziv acțiuni de la bănci; 
mai apoi, în 2013, câteva companii străine, în 
mod simultan, au cumpărat acțiuni în bănci 
diferite – deci, toate acestea au legătură cu 
cea din urmă fraudă bancară care a avut loc 
la sfârșitul anului 2014. Și aceasta este și o 
problemă socială. S-a întâmplat, deoarece 
o parte a elitei politice moldovenești este 
legată cu o parte a elitei rusești, astfel 
utilizând sistemul bancar pentru a spăla bani 
pentru elita rusească.  

 Lina Grâu: Ați spus că situația în Moldova 
s-a înrăutățit. Pe de altă parte, în ultimii ani, 
Republica Moldova s-a aflat în negocieri cu 
UE pe marginea Acordului de Asociere și a 
Acordului de liber schimb. Nu credeți că ceea 
ce se întâmplă în Moldova știrbește și din 
imaginea Uniunii Europene?

 David Dalton: Pe de o parte, grupurile 
politice de centru-dreapta care sunt la 
guvernare din 2009 au avut destule conflicte 
interne, pe de altă parte dimensiunea 
geopolitică a propulsat Partidul Socialiștilor, 
fragmentarea politică moldovenească fiind 
și un rezultat al evoluțiilor de pe scena 
internațională. 

Ceea de ce aveți nevoie este o politică 
coerentă și conlucrarea instituțiilor. Aceste 
lucruri nu au funcționat bine niciodată în 
Moldova, iar situația actuală le-a complicat 
și mai mult. Reprezentatul Băncii Naționale 
la conferința Macro-2015 a menționat 
că ei sunt preocupați să mențină inflația. 
Banca Națională însă, trebuie să se ocupe 
pe lângă inflație și de supravegherea 
băncilor, de politica monetară. Ea trebuie 
să îndeplinească mai multe roluri și să 
coordoneze lucrurile. Fără coordonare, se 
comit greșeli.

Cel mai bun lucru pentru Moldova în această 
situație este o politică economică coerentă 
care să atenueze factorii externi, fără de 
care situația se poate doar agrava. Nici cea 
mai bună politică economică nu ar putea 
preîntâmpina în această situație un declin, 
dar ar putea să o atenueze.
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 Lina Grâu: Cum afectează criza bancară 

furtul unui miliard de dolari, imaginea 
Republicii Moldova?

 David Dalton: Sincer vorbind, este primul 
lucru care a făcut cunoscută Moldova în 
știrile internaționale. Și acesta nu este un 
lucru bun, din păcate. Mulți în Europa nici 
nu cunosc unde se află Moldova. Când spun 
că merg în Moldova, mulți mă întrebă unde 
este și eu le spun ca este o țară vecină cu 
România. Precum am vorbit și în prezentarea 
mea la conferința Macro-2015, Moldova are 
nevoie de o monitorizare mai bună și de o 
justiție independentă. Aceasta este problema 
centrală astăzi în Moldova.

 Lina Grâu: Ați pomenit în prezentarea 
Dvs. și despre situația regională care este, de 
asemenea, complicată…

 David Dalton: Situația nu este una bună, 
deoarece, în mod evident, Rusia se află în 
recesiune. Dacă Grecia părăsește zona Euro, 
și chiar dacă rămâne, creșterea Euro va fi 
afectată. Vă veți confrunta cu o recesiune 
acompaniată de un declin și pe alte piețe 
principale ale Moldovei. Rusia a extins de 
curând embargoul la produsele alimentare 
din Vest, ceea ce înseamnă că produsele 
moldovenești vor concura cu produsele din 
occident, deoarece vor fi multe produse 
în Vest și astfel produsele moldovenești se 
vor vinde la prețuri reduse. În același timp, 
evoluțiile din China ar putea afecta prețurile 
la produse. Pe de o parte, acest lucru ar 
putea influența scăderea prețurilor la petrol, 
ceea ce ar putea fi un lucru bun pentru 
Moldova, pe de altă parte, va devaliza rubla 
rusească, care va avea un impact negativ 
asupra Moldovei. 

Ceea ce nu le place oamenilor este 
incertitudinea, care ar putea înrăutăți 
problema valutară, deoarece oamenii se 
vor grăbi să schimbe valută. Chiar și pentru 
un guvern bun ar fi dificil să manevreze 
în această situație. Însă cu toate lucrurile 
negative care au loc în țară, Moldovei îi va fi 
greu să facă față acestei situații. 

 Lina Grâu: Ce credeți despre situația 
Republicii Moldova în condițiile în care FMI, 
BM și UE și-au suspendat finanțarea?  

 David Dalton: Problema este că ei sunt 
deja plictisiți în legătură cu criza din Rusia. 

Au pierdut din interes și datorită crizei 
Parteneriatului Estic. Pe fundalul crizei 
grecești, cel mai probabil, vor deveni și mai 
neinteresați. Se pare că ambele părți – elitele 
politice moldovenești și elitele politice 
europene – și-au pierdut interesul. 

 Lina Grâu: Cum va influența starea de 
lucruri în Republica Moldova lipsa finanțărilor 
din partea FMI, BM și UE? 

 David Dalton: Banii lor au fost furați. Iată de 
ce au suspendat finanțarea. Ei nu pot da banii 
contribuabililor lor când se gândesc că aceștia 
pot ajunge în buzunarele vreunui oligarh 
rus. Sigur că lipsa acestor finanțări complică 
lucrurile. S-ar putea tăia din cheltuieli sau 
investiții de care aveți nevoie pentru dezvoltare 
în viitor, din salarii sau pensii.

 Lina Grâu: Din ceea ce spuneți reiese că ne 
așteaptă vremuri grele în Moldova…

 David Dalton: Da. Va fi o perioadă dificilă 
pentru Europa în întregime, nu doar pentru 
Moldova. În plus, Moldova este o țara mică 
și fragmentată, care nu are o identitate 
națională formată, ceea ce o face destul de 
vulnerabilă.

 Lina Grâu: De ce are nevoie Moldova 
pentru a supraviețui? 

 David Dalton: Trebuie să descrieți situația 
așa cum este și să comunicați despre ea. 
Aveți nevoie de un grup sau de un lider 
carismatic care să coopteze și opoziția. E ca 
și situația fumatului – într-o societate unde 
oamenii fumează acolo unde fumatul este 
interzis, este vorba despre un comportament 
instituțional. Moldova trebuie să facă acest 
lucru cu guvernul și instituțiile, iar aceste 
măsuri pot avea succes doar cu o susținere 
masivă din partea societății. Crimele 
și infracțiunile prezintă pericol pentru 
bunăstarea oamenilor, bunăstare de care 
se bucură cealaltă parte a societății. Nimic 
nu se poate produce atâta timp cât această 
situație nu va fi rezolvată. Pentru aceasta 
nu există o soluție gata. Trebuie de studiat 
cum au făcut-o alții și de aplicat modelele în 
circumstanțele pe care le aveți.  

 Lina Grâu: Cunoscând situația în Moldova 
și în regiune, de cât timp credeți că va fi 
nevoie pentru a obține un trend pozitiv 
pentru țară? 

 David Dalton: Este dificil de spus, deoarece 
acest lucru depinde de ceea ce fac oamenii, de 
ce fel de politicieni sunt la putere și de ceea ce 
se întâmplă în societate. Se pare că Europa a 
intrat într-o perioadă insulară. Vom vedea cum 
se va proceda cu grecii – dacă vor fi alungați 
din zona Euro sau li se va sugera că lucrurile ar 
putea să se complice, dar totuși ar rămâne… 
Situația din Grecia nu ne sugerează că am avea 
elite politice vizionare în Europa…  

 Lina Grâu: Cât despre Moldova, nu se prea 
vede aici o nouă clasă politică…

 David Dalton: Nu știu. Nu poți spune acest 
lucru, deoarece ar putea apărea cineva pe 
neașteptate, ceea ce deseori se întâmplă. 
Cineva ar putea începe ceva similar cu ceea ce 
s-a întâmplat în Armenia, unde niște studenți 
s-au revoltat în legătură cu mărirea prețurilor 
la electricitate, revoltă care a luat amploare, 
deoarece tema este una de rezonanță. Acolo 
nu există lideri, oamenii pur și simplu s-au 
organizat. 

Priviți înspre Ucraina și la dezastrul de acolo. 
Un lucru evident este că oamenii au devenit 
mai încrezuți în ceea ce fac și nu mizează 
pe alții. Astfel, ei au organizat din proprie 
inițiativă colectări de fonduri pentru armată 
sau au cumpărat haine pentru militari. Cred 
că acesta este, probabil, cel mai bun mod de a 
mișca lucrurile înainte.  

 Lina Grâu: Cât de mare este rolul Rusiei 
în destabilizarea situației din Republica 
Moldova? 

 David Dalton: Este destul de mare, 
deoarece Rusia are resurse enorme. Totul 
se explică din perspectiva politicilor interne 
ale Rusiei – există un grup de oameni care 
au înhățat toate resursele de la Uniunea 
Sovietică. Poziția lor este simplă – ei au 
continuat o perioadă foarte lungă cu prețuri la 
petrol foarte înalte, fără a reforma economia. 
Vor avea o creștere economică joasă în viitor. 
Dacă nu au creștere economică, au nevoie de 
mituri precum că sunt atacați. Sau am putea 
fi săraci, dar cel puțin suntem ruși – se merge 
și pe astfel de idei. Și aceasta se întâmplă din 
cauza culturii celor de la vârf, căci cine ar fi 
rușii dacă nu i-ar domina pe alții. Nu vorbesc 
despre toți rușii și nu sunt anti-rus. Sunt 
chiar pro-rus, însă acest grup de la vârf va 
afecta negativ situația din Rusia încă cel puțin 
douăzeci de ani, aș spune. 
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Economistul Valeriu Prohnițchi, 
fost consilier economic al primului 

ministru, a vorbit în cadrul Conferinței 
Macro-2015 despre riscurile revenirii 
fenomenului sărăciei de masă 
în Republica Moldova. Făcând o 
radiografie social-economică a 
societății moldovenești, Valeriu 
Prohnițchi a subliniat că aceasta este 
foarte vulnerabilă în fața sărăciei – 
sărăcia tinde să crească cu 20-30 la 
sută. În plus, există o disonanță tot 
mai puternică dintre indicele sărăciei 
măsurat și inclus în statistici și sărăcia 
în percepția oamenilor, iar această 
disonanță tinde să crească tot mai mult 
în ultimii cinci-șase ani. 

 Lina Grâu: Cât de afectată de fenomenul 
sărăciei este Republica Moldova?

 Valeriu Prohnițchi: În anul 2013 
sărăcia estimată la pragul național era 
de aproximativ 12%. Adică 12 la sută din 
populație avea venituri mai mici decât 
pragul național al sărăciei. 

Pragul național al sărăciei în anul 2013 a fost 
stabilit la 1196 de lei. Pe lângă întrebarea 
firească dacă poți supraviețui cu 1196 de 
lei în Republica Moldova pe lună, mai este 
un subiect important al discuției. Dacă 
noi majorăm acest prag al sărăciei de la 
1196 la 1300 lei, cum am făcut eu utilizând 
sondajul bugetelor gospodăriilor casnice, 
atunci incidența sărăciei crește de la 12% la 
aproximativ 21%. 

Deci, vedem că, de fapt, pe lângă populația 
săracă în Republica Moldova avem și o 
armată foarte mare de oameni care sunt 
vulnerabili la sărăcie. Și în cazul în care se 
produc șocuri externe, acești oameni cad 
automat în sărăcie. 

Un alt aspect despre care vreau să 
menționez este faptul că la reducerea 
substanțială a sărăciei au contribuit surse 

Valeriu Prohnițchi: De ce este Moldova săracă?
În Republica Moldova, bunăstarea elitelor nu depinde de bunăstarea țării pe ansamblu

nedurabile. În anul 2013, dacă nu ar fi fost 
remitențele, incidența sărăciei ar fi fost 
de 30%. Dacă nu ar fi fost ajutorul social, 
incidența sărăciei ar fi fost de 15%, și nu 
de 12%. Dacă ar fi lipsit și ajutorul social 
și remitențele, atunci nivelul sărăciei ar 
fi fost undeva de 37-38%. Nu vorbesc de 
instabilitate, cât de extrema vulnerabilitate 
a acestor surse la șocurile care se produc în 
prezent. 

Și iată că acum avem și șocuri externe care 
influențează nivelul remitențelor, și șocuri 
interne care vin din sectorul financiar și 
care vor influența capacitatea statului de a 
administra schema ajutorului social. 

De ce este Moldova săracă? Într-o societate 
contează cum sunt generate veniturile, cât 
de mari sunt ele și cum sunt redistribuite. 
Dacă vorbim de redistribuirea veniturilor, 
Moldova arată cât-decât bine. Dar când e 
vorba de nivelul veniturilor, noi stăm foarte, 
foarte prost. 

Cum ar putea în general să crească aceste 

venituri? Evident că pentru aceasta este 
necesară intensificarea creșterii economice 
și generarea unor venituri mai mari în 
sectorul oficial al economiei. 

De ce avem nevoie pentru asta? Avem 
nevoie de antreprenori mai bine educați, 
capabili să-și asume mai multe riscuri 
- de tehnologii și de o forță de muncă 
competentă. La capitolul densitatea noilor 
întreprinderi raportate la o mie de oameni 
stăm relativ mai bine decât Serbia, Armenia, 
Ucraina, dar în general, stăm foarte prost 
în comparație cu media regională și în 
raport cu țări ca Slovacia, România, Rusia și 
Bulgaria. Deci, este o problemă clară care 
arată că oamenii de fapt nu se angajează în 
activități economice riscante. 

De ce nu se angajează? În Moldova, în 
medie la 24,4 la sută dintre firme cel puțin 
o dată li s-a cerut să plătească mită. Și iată 
o legătură logică – cu cât mai mare este 
incidența mitelor, cu atât mai puțin angajați 
sunt oamenii în activitățile economice. 
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Să vorbim despre tehnologii. Tehnologiile 
în cazul țărilor rămase puternic în urmă, 
precum Republica Moldova, pot fi 
acumulate, iar decalajul tehnologic poate fi 
recuperat doar din contul investiților străine. 
Evident că putem genera anumite investiții 
și anumite tehnologii cu ajutorul capitalului 
intern, dar prea mare este rămânerea în 
urmă ca să asigurăm o recuperare rapidă. 

Problema majoră este însă, faptul că în două 
sectoare cheie ale economiei moldovenești 
– agricultură și industria alimentară – sunt 
foarte puține investiții. Și anume aceste 
sectoare sunt cele care angajează cea 
mai mare parte a populației. Și de fapt, 
activitatea în anume aceste două sectoare 
ar avea cea mai mare incidență asupra 
reducerii sărăciei. 

Care sunt pericolele sărăciei? Pericolele sunt 
legate de așa-numitul „efect al foarfecei 
în acțiune”. Pe de o parte, noi anticipăm, 
conform oficialilor de la Banca Națională, 
o creștere puternică a inflației în anul 2015 
și e posibil ca în 2016 să avem, din punctul 
meu de vedere, o inflație chiar mai mare 
decât cea care este anticipată oficial. Deci, 
acesta este un segment al foarfecii. Al doilea 
segment este presiunea puternică care vine 
asupra veniturilor gospodăriilor casnice. Am 
modelat care ar fi efectul sărăciei în cazul 
creșterii inflației până aproximativ 10% și 
reducerii veniturilor cu 15%. Am avea atunci 
un salt spectaculos al incidenței sărăciei de 
la 12 la sută în anul 2013, până la 33-34 la 
sută în anul 2015. 

Cele mai vulnerabile la sărăcie ar fi trei 
segmente ale populației. În primul rând, 
familiile cu trei și mai mulți copii, care sunt 
deja de trei ori mai expuse sărăciei decât 
restul familiilor. Ar mai fi și angajații din 
sectorul agricol, dar și pensionarii. Deci, 
vedem o distribuție destul de largă și o 
vulnerabilitate destul de omogen repartizată 
în societate în fața fenomenului sărăciei.
 

 Lina Grâu: Ce se poate întâmpla în 
Republica Moldova dacă fenomenul sărăciei 
în masă revine în Republica Moldova, ce 
scenarii vedeți? 

 Valeriu Prohnițchii: Noi ne-am confruntat 
în anii 90, la începutul anilor 2000, cu 
sărăcia de masă. Dacă se produce o 
revenire a sărăciei ca și fenomen de masă, 

din punctul meu de vedere, sunt posibile 
două scenarii. Aceste scenarii depind de 
fenomenul emigrării, dacă rămân sau nu 
deschise porțile pentru emigrare – deschise 
atât din interior, cât și din exterior. 

Din exterior evident că oportunitățile de 
emigrare depind de faptul dacă crește sau 
nu economic Federația Rusă, dacă crește 
sau nu economic Uniunea Europeană. 
Dacă acești parteneri comerciali își revin 
din punct de vedere economic, atunci în 
Moldova revenirea fenomenului sărăciei va 
fi caracterizat de un scenariu pe care l-am 
numit „business as usual”, adică „business 
ca și de obicei”. „Business as usual” ar 
însemna, de fapt, că oameni vor vota cu 
picioarele, emigrarea tinerilor în special 
se va intensifica, aceasta conducând la 
creșterea presiunii asupra finanțelor publice 
și la faptul că elitele politice vor deveni și 
mai corupte decât sunt în prezent. 

Al doilea scenariu ar fi cel al „acumulării 
aburului sub capac”, scenariu pentru cazul 
când creșterile economice ale Federației 
Ruse și Uniunii Europene rămân foarte 
anemice. Și atunci repercusiunile acestui 
scenariu depind de două alte evoluții 
posibile. Prima evoluție am numit-o 
convențional „sistemul politic more of the 
same” - adică rămâne același sistem politic 
oligarhizat pe care îl avem azi. Și atunci 
ne-am putea trezi cu discreditarea totală a 
ideii de democrație, oameni nu vor crede 
în faptul că regimul democratic poată să 
servească la dezvoltarea pe termen lung 
a țării. Va fi compromisă definitiv ideea 
de independență, oamenii vor fi gata să 
renunțe la independență doar pentru a 
avea venituri pentru supraviețuirea fizică. 
Nu exclud că vor apărea noi focare de 
separatism teritorial și va degrada puternic 
sentimentul de securitate publică. Deja azi 
vedem cultura utilizării armelor de foc în 
rezolvarea conflictelor dintre oameni. Tot 
mai des apar evenimente în care oamenii 
încearcă să rezolve conflictele utilizând 
armele de foc. Cred că este un indicator care 
ar trebui să ne pună pe gânduri. 

Și al doilea sub-scenariu este cel în care 
apare un erou național cu mână de fier, 
capabil să inițieze o mișcare socială de 
protest, mătură oligarhii și instituie un regim 
politic mai opresiv probabil decât ni l-am 
dori cu toții. Acest lucru evident va duce la 

eradicarea așa-numitei corupții de stradă – 
adică oamenii nu vor mai trebui să plătească 
mită în spitale și în școli, dar acest lucru 
cel mai probabil va fi însoțit de organizarea 
corupției la nivel înalt și centralizarea 
fenomenului corupției. Libertățile 
individuale, probabil, vor fi considerabil 
restrânse și – un lucru important – există 
probabilitatea că eroul se va transforma în 
tătucă. 

Ce se poate de făcut? Sărăcia poate fi 
prevenită pe două căi – de sus în jos sau de 
jos în sus. Astăzi scenariul „de sus în jos” este 
compromis, deoarece elitele sunt corupte, iar 
bunăstarea elitelor nu depinde de bunăstarea 
țării pe ansamblu. 

Scenariul „de jos în sus” mi se pare pe 
termen scurt mai plauzibil, un scenariu în 
care oamenii își iau soarta în propriile mâini. 
Întreprinzătorii mici din Republica Moldova 
pot să joace un rol mult mai important, ei 
trebuie să înțeleagă că sunt cei care asigură 
suportul fiscal pentru menținerea Guvernului 
la putere. 

Și societatea civilă ar putea să joace un 
rol cu mult mai important – mă refer la 
societatea civilă în general. Dar pentru asta 
instituțiile din societatea civilă trebuie să-și 
revizuiască considerabil rolul. Biserica astăzi 
la noi, din punctul meu de vedere, este mai 
degrabă una ierarhică, axată pe patrimoniu. 
Sindicatele sunt ierarhice, axate mai mult 
pe administrarea patrimoniului. Deci, toate 
aceste instituții trebuie să-și revizuiască 
considerabil rolul pe care îl au în societatea 
civilă, dacă vor să ajute oamenii să prevină 
intrarea în sărăcie. 

Al doilea scenariu devine posibil doar dacă 
donatorii își revizuiesc în mod cardinal 
strategia aplicată față de țară. Donatorii 
au contribuit în mare măsură la hazardul 
moral, deoarece au acordat suport budgetar 
aproape necondiționat țării. Această strategie 
trebuie revizuită integral. 

Și un alt element care mi se pare extrem de 
important – eu știu că în toate instituțiile 
publice există „insule de rezistență”, oameni 
care nu sunt de acord cu felul în care 
funcționează instituțiile pe care le reprezintă. 
Este important ca acești oameni să se 
găsească unii pe alții. Iată unde ar trebui cu 
adevărat să aibă loc o activitate concertată.
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Veaceslav Negruță, fost ministru 
al Finanțelor, spune că principala 

problemă a economiei Republicii 
Moldova în 2015 ține de breșa lăsată de 
furtul miliardului din sistemul bancar.

 Lina Grâu: Care sunt problemele cele 
mai importante pe care le vedeți acum în 
Republica Moldova în plan economic? 

 Veaceslav Negruță: Problema numărul 
unu în 2015 în Republica Moldova este 
sectorul bancar. A doua problemă majoră 
ce ține de macro-economie și politici este 
lipsa unui Guvern cu depline puteri și suport 
politic, în condiții de maximă instabilitate atât 
în regiune, cât și pe intern. 

Un alt moment ține de instituțiile 
responsabile de politici financiare și 
economice, de supraveghere și monitorizare 
care au demonstrat reacții inadecvate sau 

întârzieri inexplicabile în anumite situații, 
iar în unele cazuri chiar și lipsă de reacție în 
situația în care legea îi obliga să reacționeze. 
Pentru ca până la urmă să constatăm 
problemele din sectorul bancar. 

Legislația financiar-bancară, în ultimul un an și 
jumătate, a fost modificată considerabil, fără 
participarea legiuitorului, practic, la aceste 
modificări. În mare parte legislația bancară a 
fost modificată prin asumări de răspundere 
sau prin vot la pachet, fără a intra în esența 
modificărilor care s-au făcut. În unele cazuri 
explicația de ce ar trebuii aceste modificări era 
că „sunt recomandările instituțiilor financiare 
internaționale”. Dar, vedem că efectele au fost 
exact inverse, dezastruoase. 

Trebuie să spunem că toate deformările 
macro-economice care au fost generate de 
acest sector bancar pe care îl avem – rata de 
schimb valutar, dobânzile, inflația – au fost 
transpuse peste alte sectoare. Noi vedem 

Veaceslav Negruță: Fără transparență 
nimeni nu va purta discuții serioase cu 
Republica Moldova

foarte clar în primul trimestru din 2015 
profituri în bilanțul câtorva bănci comerciale 
și, de fapt, găuri în bilanțurile întreprinderilor 
și în bugetele gospodăriilor casnice. 
Deprecierile au făcut posibilă migrarea 
veniturilor și capacităților de cumpărare de la 
unele sectoare și întreprinderi, de la cetățeni 
către aceste câteva bănci cu probleme.

Transparența șubredă și dominația 
capitalurilor din regimuri speciale 
și netransparente sunt ceea ce ne 
caracterizează sistemul, dar și țara de 
la un timp încoace. Probleme legate de 
calitatea guvernări corporative există în 
toate sectoarele, dar în special în sectorul 
bancar și al întreprinderilor de stat. Fluxuri 
financiare „călătoare prin lume” vizitează și 
tranzitează Republica Moldova sub privirile 
neputincioase ale instituțiilor abilitate cu 
instrumentare de monitorizare și intervenție. 
Avem lipsă de încredere față de sistemul 
bancar și incertitudine atât pe intern, cât 
și pe extern. Această lipsă de încredere a 
fost „obținută” într-un timp relativ scurt. 
Încrederea propriu-zisă a fost construită din 
2009 până în 2012-2013 pas cu pas, foarte 
greu, ca ulterior să fie dată peste cap. Și, ca 
finalitate la tot ce avem azi, avem securitate 
economică și financiară neasigurată, atât la 
nivel macro, cât și la nivel de întreprinderi 
sau familii și gospodării casnice. 

Avem de asemenea transparență nulă în 
adoptarea legislației și a actelor normative 
economice și financiare. E chiar cazul sfidător 
cu Banca Europeană de Reconstrucție și 
Dezvoltare. Probabil ați avut ocazia să vedeți 
acel articol care a apărut în presă care 
spune foarte clar ce înseamnă schimbarea 
legislației pe sub masă în interese de grup, 
credibilitatea și încrederea în tot ce se 
cheamă Republica Moldova și actul de 
guvernare din țara noastră. 

 Lina Grâu: Cum vă explicați faptul că 
instituțiile internaționale și-au retras în mare 
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parte susținerea și au oprit finanțările pentru 
Republica Moldova? Și-au pierdut aceștia 
încrederea?

 Veaceslav Negruță: Când vorbim de 
încredere, desigur că mai multe bănci 
declarate în dificultate și altele care sunt 
sub supraveghere pun la îndoială tot ce se 
cheamă încrederea față de sistemul financiar. 
Dar aici nu este vorba doar despre sectorul 
bancar: mai este și sectorul de asigurări, 
sectorul de leasing, dar și asociațiile de 
economii și împrumut care, practic, sunt în 
aceeași situație. 

Regulatorul - Banca Națională -, vine cu 
mesaje confuze și contradictorii care știrbesc 
din independența instituțională și lipsesc 
de credibilitate însăși Banca Națională ca 
entitate responsabilă de reglementare și 
monitorizare. Vedem finanțele publice 
care sunt în pragul blocajului de onorare 
a obligațiunilor pe intern. Și de aici, 
deocamdată, noi nu resimțim povara acelui 
miliard lipsă. Până la un moment. Dar atunci 
când va fi preluat la datoria publică pe mulți 
ani înainte povara va fi resimțită de fiecare 
agent economic, de fiecare contribuabil 
și persoană fizică – sub forma majorării 
poverii fiscale sau, pe de altă parte, lipsirii de 
anumite servicii publice de calitate de care 
trebuie să beneficieze fiecare contribuabil de 
la budgetul propriei țări. 
Evident că este vorba și de pierderea 

încrederii și susținerii din partea partenerilor 
și donatorilor externi. Aici, cred că ultimele 
mesaje care au existat din partea acestora 
arată clar că am pierdut încrederea și va fi 
foarte greu să o restabilim. 

Referitor la credite, deoarece resursele 
financiare sunt ceea ce ne trebuie pentru 
dezvoltare, avem un acces limitat sau 
inexistent pe piețele de capital. Unica miză 
erau acele finanțări care veneau de la 
partenerii noștri de dezvoltare. Politica BNM 
care este una restrictivă face ca acest credit 
să fie tot mai scump și, respectiv, pentru 
agenții economici dezvoltarea și creșterea 
economică devine problematică. Sectorul 
public devine principalul client al sectorului 
bancar din simplul motiv că dobânzile la 
împrumutul luat de către stat pe piață cresc 
– de la 5% anul trecut, la 19% în prezent. 
Aceasta înseamnă ca din nou contribuabilii 
vor fi cei care vor plăti pentru acest 
împrumut ca să fie asigurată funcționalitatea 
instituțiilor budgetare. Iar nivelul excesiv de 
lichidități în sectorul bancar se epuizează 
treptat. 

Despre investiții serioase nu putem vorbi 
și, evident, despre investitori strategici 
nici nu poate fi vorba când apar situații de 
genul celei cu BERD. Iar riscurile valutare, 
evident, reduc din pornirile de investire în 
Republica Moldova. Incertitudinea regională, 
dar și embargoul impus de Rusia, precum 

și aplicarea deocamdată doar provizorie a 
Zonei de Liber Schimb cu UE rețin investițiile 
care puteau să vină în Republica Moldova. 
Din păcate, Republica Moldova a devenit 
zonă atractivă pentru investiții din jurisdicții 
off-shore sau cu risc sporit și cu caracter 
speculativ. 

Dezvoltarea, de fapt, necesită investiții, 
iar investițiile necesită credite. Creditele 
necesită încrederea în tot ce se cheamă 
parteneriate și informație. Iar informația este 
veridică doar atunci când există transparență. 
Fără transparență nimeni nu va purta discuții 
serioase cu Republica Moldova.

Pentru a încerca o redresare a situației, 
recomand ieșirea Băncii Naționale a Moldovei 
de sub influența politicului, numirea unui 
Guvern cu mandat deplin și suport politic 
pentru negocieri cu partenerii externi, și 
semnarea unui memorandum cu FMI, dar și 
modificarea de urgență a legislației pentru 
a asigura minimul de securitate în sectorul 
bancar, precum și pornirea celei de a doua 
etape a investigației internaționale a furtului 
din sectorul bancar. Toți pașii întreprinși în 
2015 țintesc o încercare de a salva situația 
deja în anul 2016.   
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