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

TEMELE EMISIUNII:
1.  Guvern minoritar la Chișinău, învestit cu votul Partidului Comuniștilor. Fostul premier Iurie Leancă pleacă din PLDM și anunță un nou proiect 

politic.
2.  Prioritățile partidelor parlamentare – între integrarea europeană și integrarea eurasiatică.
3.  2015: Perspective economice într-un context regional şi intern complicat. Un editorial semnat de ex-ministrul Finanțelor, Veaceslav Negruță.
4.  Foaie de parcurs propusă partenerilor de dezvoltare noului Guvern: recomandări sau ultimatum? Principalele teze din document, un interviu 

la subiect cu ambasadoarea Suediei, Ingrid Tersman, și o opinie a directorului executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă.

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

Înaltul Reprezentant al UE pentru Politica Externă, 
Federica Mogherini, și Comisarul european pentru 
Politica de Vecinătate și Negocierile de Extindere, 
Johannes Hahn, precum și oficiali de la Casa Albă, 
au salutat învestirea, pe 18 februarie, a Guvernului 
de la Chișinău condus de Chiril Gaburici și au pus 
accent pe necesitatea continuării reformelor 
și a cursului pro-european de către Republica 
Moldova și a punerii în aplicare rapidă, întru 
beneficiul cetățenilor, a Acordului de Asociere cu 
UE. Partenerii occidentali au accentuat în special 
reformele care țin de sectoarele justiției și financiar, 
precum și combaterea corupției. 

În cadrul primei sale vizite la Bruxelles, din 26-27 
februarie, Chiril Gaburici a dat asigurări că Republica 
Moldova își va respecta toate angajamentele 
asumate în cadrul Acordului de Asociere, iar 
integrarea europeană și continuarea reformelor vor 
constitui fundamentul activității noului Guvern. 

Președintele român, Klaus Iohannis, a spus în cadrul 
primei sale vizite oficiale la Chișinău că România are 
„așteptări și speranțe mari” că noua putere va urma 
parcursul pro-european exprimat de alegători pe 
30 noiembrie 2014. După vizita la Chișinău, Klaus 
Iohannis a mers la Berlin, unde subiectul Republicii 
Moldova a fost abordat în cadrul discuțiilor cu 
cancelarul Germaniei, Angela Merkel. 

Angela Merkel a declarat că Republica Moldova va 
primi un ajutor substanțial din partea UE, precizând 
că Acordul de Asociere se află în prezent în proces 
de ratificare în Bundestag. Fiind întrebată în legătură 
cu măsurile concrete în vederea ajutării Republicii 
Moldova, Angela Merkel a declarat: „În ceea ce 
privește Moldova, ca membru al Parteneriatului 
Estic, s-a semnat un Acord de Asociere, care se 
află în proces de ratificare în Bundestag. În plus, 
Moldova va primi ajutor substanțial din partea 
Uniunii Europene”. Cancelarul german a mai 
subliniat că europenii sunt „legați politic foarte 
îndeaproape de Moldova”. „Deci, vom ajuta 
Moldova. Ne-am îngrijit de discuțiile 5+2 și acum, 
cu Ucraina, atenția a crescut, pentru că situația este 
deosebit de grea”, a spus Merkel.

Primele livrări de gaze din România prin intermediul 
gazoductului Iași-Ungheni au început în data de 
4 martie. Gazoductul este văzut ca o alternativă 
pentru dependența exclusivă a Republicii Moldova 
de gaze rusești, însă pentru a deveni o soluție reală, 
gazoductul trebuie prelungit până la Chișinău. 
Potrivit autorităților, lucrările în acest sens vor 
începe în 2017 și vor necesita investiții de 110-150 
milioane de euro, dintre care 10 milioane vor fi 
alocate de UE. 

Pe parcursul lunii februarie 
cabinetul de miniștri și programul 

de guvernare propus de Iurie Leancă 
nu au primit votul de învestitură al 

Parlamentului, iar coaliția minoritară 
PLDM-PD, susținută de Partidul 
Comuniștilor, a învestit un nou Guvern, 
condus de puțin cunoscutul manager din 

Guvern minoritar la Chișinău, 
învestit cu votul Partidului 
Comuniștilor
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sectorul privat de afaceri Chiril Gaburici. 
Parlamentul și-a început activitatea 
legislativă după mai bine de două 
luni și jumătate de la scrutinul din 30 
noiembrie 2014. Evenimentele politice 
s-au petrecut pe fundalul deprecierii 
bruște a leului și a unei crize financiare 
accentuate, generate de delapidarea de 
la Banca de Economii, Banca Socială și 
Unibank a unei sume fabuloase pentru 
Republica Moldova – a peste un miliard 
de euro. 

Republica Moldova continuă să fie 
guvernată de o coaliție minoritară de 
42 de mandate, constând din Partidul 
Liberal Democrat (PLDM) și Partidul 
Democrat (PD), în pofida eforturilor de 
mediere și a demersului partenerilor 
occidentali de a coopta la guvernare 
și Partidul Liberal (PL), ceea ce ar 
instituționaliza o coaliție majoritară pro-
europeană care să dețină 55 de mandate 
din cele 101 câte are Parlamentul de 
la Chișinău. Nici vizita de la sfârșitul 
lunii ianuarie a celor trei reprezentați ai 
familiilor politice europene (popularul 
german Elmar Brok, social-democratul 
german Knut Fleckenstein, și liberal-
democratul britanic Graham Watson) 
și nici discuțiile purtate cu Christoph 
Heusgen, consilierul pe politică externă 
și de securitate al cancelarului german 
Angela Merkel, nu au fost de natură 
de schimbe decizia PD și PLDM de a nu 
coopta PL la guvernare. 

Chiril Gaburici s-a prezentat pentru a 
cere votul Parlamentului pe 18 februarie, 
cu practic aceeași componență a 
cabinetului de miniștri și același program 
de guvernare pro-european ca cele 
propuse cu o săptămână înainte de Iurie 
Leancă. 

Iurie Leancă și Eugen Carpov nu au votat 
pentru noul guvern, spunând că nu vor 
susține un executiv învestit cu votul 
comuniștilor. 

Iurie Leancă: Învestirea 
guvernului cu votul PCRM 
înseamnă un important 
pas înapoi în integrarea 
europeană 

Iurie Leancă a declarat că învestirea 
unui guvern cu votul PCRM înseamnă 
un important pas înapoi pe calea 
integrării europene a Republicii 
Moldova și o de facto revenire la putere 
a comuniștilor. În cadrul unei declarații 
făcute după învestirea Guvernului 
Gaburici, Leancă a criticat dur acceptul 
PLDM-ului condus de Vlad Filat de a se 
asocia cu comuniștii. La o săptămână 
după această votare, Iurie Leancă și-a 
anunțat plecarea din PLDM, spunând 
că a decis să se lanseze în politică pe 
cont propriu cu o formațiune care va 
fi susținută inclusiv prin donații de la 
cetățeni. 

„În aceste vremuri de criză un guvern 
minoritar este o iresponsabilitate. 
Trei partide pro-europene au câștigat 
majoritatea în Parlament și două luni și 
jumătate au pus la încercare răbdarea 
oamenilor. Situația financiară s-a 

deteriorat, la fel și situația regională. 
Azi, avem un guvern minoritar pentru 
că nu s-a vrut unul majoritar cu PL. 
PLDM și PD vor fi nevoite să plătească cu 
compromisuri majore pentru votul dat 
de comuniști în susținerea Guvernului. 
Nimic nu va fi votat fără PCRM, iar PD 
și PLDM vor trebui să negocieze fiecare 
pas cu comuniștii. De astăzi, Voronin 
conduce parada în Republica Moldova”, 
a declarat Iurie Leancă. 

Potrivit lui, Republica Moldova a avut 
șanse să obțină statut de țară asociată 
la UE, dar acest lucru a fost sacrificat, 
la fel ca și interesele cetățenilor, 
iar Republica Moldova a pierdut 
credibilitatea în raport cu partenerii de 
dezvoltare. 

Vladimir Voronin: Ne dorim 
funcții de conducere în mai 
multe instituții
Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir 
Voronin, a făcut publice condițiile pe 
care le-a pus PCRM pentru a susține 
guvernul minoritar. Prima condiție 
a vizat statutul de neutralitate al 
Republicii Moldova. „Acțiunile 
guvernării trebuie să fie îndreptate spre 
fortificarea suveranității, adică spre 
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combaterea tendințelor unioniste, spre 
corectarea unor documente adoptate 
anterior, care diminuează nivelul de 
suveranitate a Republicii Moldova”, a 
spus Voronin. Comuniștii au cerut să 
fie adoptată Legea cu privire la statutul 
de neutralitate, suplimentar la norma 
constituțională. 
 
În plus, PCRM vrea să corecteze anumite 
puncte ale Acordului de Asociere cu 
Uniunea Europeană, în partea politică 
a documentului, în care se vorbește 
despre neutralitate, cât și în partea 
economică. „Această corectare trebuie 
efectuată în paralel cu consultările la 
această temă cu partenerii noștri din 
Est, cu care avem semnate acorduri 
strategice”, afirmă Voronin într-un 
interviu postat pe site-ul partidului. 

Liderul comuniștilor mai spune că 
la negocierile cu Alianța pentru o 
Moldovă Europeană (AME) s-a discutat 
și posibilitatea revenirii PCRM la 
guvernare. „Venim în Guvern și obținem 
o treime din organele puterii executive 
sau obținem funcțiile de control asupra 
puterii executive. Noi refuzăm să venim 
la guvernare. Vrem să i se întoarcă 
opoziției toate drepturile. Este vorba 
de întoarcerea funcțiilor de control. Noi 
susținem Guvernul minoritar, punem 
acest guvern sub controlul opoziției și 
vom participa la formarea bugetului de 
stat, inclusiv la capitolul investițiilor de 
bază în teritoriu. Aceasta este poziția 
noastră”, a concluzionat Voronin.

„Ne dorim funcții de conducere în mai 
multe instituții care se află sub control 
parlamentar. Formațiunea noastră va 
propune specialiști pentru ocuparea 
acestor funcții”, a spus Voronin într-o 
emisiune de la postul public de radio. 
Este vorba de Curtea de Conturi, 
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, 
dar și de Consiliul de Observatori al 
Companiei Teleradio-Moldova. „Numai 
să încerce să nu ne ofere aceste funcții”, 
a avertizat Voronin.

Priorități parlamentare – 
între integrarea europeană și 
integrarea eurasiatică
Liderii grupurilor parlamentare au prezentat priorităţile formaţiunilor pe care le 
reprezintă pentru următorul mandat de patru ani. 

Zinaida Greceanîi: Socialiștii 
vor denunțarea Acordului de 
Asociere cu UE și integrare 
eurasiatică

Z inaida Greceanîi a vorbit din numele 
Partidului Socialiștilor (PSRM), 

care deține cele mai multe mandate în 
actualul Parlament, fiind reprezentat 
de 25 de deputați. Potrivit președintelui 
fracțiunii, Partidul Socialiștilor va face 
o opoziție activă și are deja pregătit un 
pachet de propuneri social-economice 
anticriză. Prioritatea numărul unu 
pentru PSRM este denunțarea Acordului 
de Asociere cu UE.

Zinaida Greceanîi: 
Avem unele 
obiective prioritare 
și principiale pentru 
PSRM: denunțarea 
Acordului de Asociere 
cu UE, care s-a 
dovedit a fi o piatră 
legată de gâtul 
țării, și organizarea unui referendum 
național privind vectorul extern al țării 
pentru a demonstra opțiunile reale ale 
cetățenilor. Alte priorități ar fi păstrarea 
statutului neutru al Republicii Moldova. 
Dacă guvernarea transformă teritoriul 
Republicii Moldova într-un poligon 
pentru NATO, țara noastră în foarte 
scurt timp își va pierde integritatea și 
chiar existența. 

Trebuie creată o comisie parlamentară 

de anchetă pentru elucidarea 
schemelor și persoanelor implicate în 
delapidările de zeci de miliarde de lei 
din sistemul bancar, dar și adoptarea 
unor măsuri urgente pentru oprirea 
devalorizării leului. Continuarea 
deprecierii monedei naționale va 
accentua criza economică, va crește 
numărul de șomeri și va crește exodul 
din Republica Moldova.  

Trebuie oprită și regândită și reforma 
care închide instituțiile școlare și 
medicale, lăsând mii de profesioniști 
fără lucru, iar pe oameni – fără acces 
la aceste servicii. Trebuie să fie reluate 
negocierile privind exporturile în 
Federația Rusă. Dacă nici în acest an nu 
vor exista exporturi de produse agricole 
pe piața rusă, agricultura noastră riscă 
să dispară. 

Vreau să anunț încă un obiectiv 
important. PSRM anunță crearea 
unui grup parlamentar inter-partiinic 
pentru integrarea Republicii Moldova în 
structurile eurasiatice. Membrii PSRM, 
deci un sfert din corpul de deputați, 
deja au aderat la acest grup. Acest 
grup va avea o agendă politică proprie, 
dedicată stabilirii relațiilor diplomatice 
și politice cu reprezentanții legislativelor 
din Federația Rusă, Belarus, Kazahstan.

Moldova are o singură șansă să 
scape de captivitatea oligarhiei și a 
capitalismului colonial – să renunțe la 
vectorul occidental și să restabilească 
bunele relații cu partenerii noștri 
tradiționali din Est, unde avem o piață 
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de export, resurse energetice și tradiții 
de veacuri. Socialiștii vor lupta pentru 
ca această soluție geopolitică să fie 
realizată în Republica Moldova. Mai 
devreme sau mai târziu acest lucru 
se va întâmpla, e doar o chestiune de 
timp.  

Valeriu Streleț: 
Provocările majore 
în calea integrării 
europene abia urmează

V aleriu Streleț, vicepreședintele 
Partidului Liberal Democrat 

din Moldova (PLDM), a prezentat 
prioritățile formațiunii sale, intrate în 
Parlament cu 23 de deputați.

Valeriu Streleț: 
Circumstanțele 
politice sunt la un 
punct de maximă 
tensiune, iar 
forțele politice 
antieuropene 
din interior și din 
afară vor exploata 

cu sârguință dificultățile existente, în 
dorința de a stoarce profit politic maxim 
din problemele curente ale oamenilor. 

Este deosebit de important să urmărim 
cu fermitate cursul politic în numele 
căruia am început marile schimbări. 
Nu a fost simplu nici până acum, dar 
înțelegem că momentele cruciale încă 
ne sunt în față. Integrarea europeană 
a Republicii Moldova încă nu a atins, 
din păcate, punctul de ireversibilitate, 
chiar dacă credeam acest lucru la 3 iulie 
anul trecut, când am ratificat Acordul 
de Asociere cu UE. Ne convingem 
că europenizarea nu poate fi atinsă 
doar prin semnarea și ratificarea unor 
documente. 

Acest proces profund trebuie confirmat 
prin acțiuni consecvente și pași concreți 
de promovare a reformelor. Trebuie să 

fim fermi în implementarea promptă, 
pas cu pas, fără abateri și tărăgănări, a 
agendei și a Acordului de Asociere, care 
să aducă beneficii concrete oamenilor de 
rând. Doar în aceste condiții propaganda 
anti-europeană promovată prin puzderia 
de televiziuni și radiouri moscovite își va 
frânge săbiile și va suferi eșec. 

Lista temelor pentru acasă este lungă, 
iar reperele din foaia de parcurs de 
implementare a agendei de asociere ne 
semnalează că suntem deja în întârziere. 
Încă nu critică, dar avem multe de 
recuperat. 

Prioritare sunt stabilizarea monedei 
naționale și a situației din sectorul 
financiar-bancar; votarea bugetelor – de 
stat, precum și a celor privind asigurările 
sociale și de sănătate; combaterea reală 
și nu mimată a corupției, prin excluderea 
influențelor și protecționismului politic, 
prin decriminalizarea a însăși organelor 
de combatere a corupției și reforma 
profundă a Procuraturii; implementarea 
în continuare și asigurarea finalității 
reformelor în justiție; revizuirea 
legislației audiovizualului pentru 
asigurarea transparenței acționariatului 
și neadmiterea concentrării influențelor 
în domeniu; consolidarea capacității de 
apărare a țării în contextul provocărilor 
regionale de securitate și implementarea 
plenară a statutului de neutralitate 
permanentă a Republicii Moldova prin 
eliminarea de facto a trupelor străine de 
pe teritoriul suveran al țării. 

Violeta Ivanov: Vom fi 
implicați plenar, nu vom 
asista pasiv la ceea ce 
se întâmplă în societate 

Partidul Comuniștilor (PCRM), cu 21 
de mandate, își propune să joace un 

rol activ în viața politică, poziționându-
se ca opoziție constructivă, potrivit 
președintelui fracțiunii parlamentare, 
Violeta Ivanov. 

Violeta Ivanov: 
La ziua de azi 
Republica Moldova 
se confruntă cu o 
criză profundă în 
toate sferele vieții 
social-economice. 
Țara noastră a 
intrat în 2015 fără a fi adoptată o 
politică bugetar-fiscală, fără Bugetul de 
stat și bugetele asigurărilor sociale și 
în sănătate. Au loc tot mai multe cazuri 
când nu se achită la timp salariile 
bugetarilor, pensiile, sunt probleme 
dezastruoase în domeniul financiar-
bancar, cu moneda națională, pe 
piața medicamentelor. Practic toate 
instituțiile statului timp de jumătate de 
an se află în paralizie.

În astfel de împrejurări, și având 
în vedere că bunăstarea poporului 
este scopul prezenței PCRM în 
Parlament, noi, în calitate de opoziție 
constructivă, am ales calea dialogului 
și conștient am mers la deblocarea 
activității în Parlament. 

La întrebarea „Care este cauza 
acestei nefuncționalități a instituțiilor 
politice din țară?” răspunsul este 
simplu: astăzi, avem o situație când 
populismul, retorica, intrigile și 
interesele personale meschine ale 
unor politicieni prevalează asupra 
interesului statului și asupra bunăstării 
poporului moldovenesc. 

Partidul Comuniștilor rămâne fidel 
cuvântului dat privind consolidarea 
statalității, suveranității și a neutralității 
Republicii Moldova, pledează în 
continuare pentru reintegrarea pașnică 
a țării, consolidarea societății, pentru 
protecția drepturilor și libertăților 
cetățenilor Republicii Moldova, precum 
și pentru soluționarea întregului 
spectru de probleme social-economice. 

Vom fi implicați plenar, activ, și nu vom 
asista pasiv la ceea ce se întâmplă în 
societatea moldovenească. 
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Marian Lupu: Chestiunea 
vectorului european trebuie 
scoasă din sfera ideologică și 
pusă în sfera pragmatismului

Pentru Partidul Democrat (PD), 
cu 19 deputați, prioritate este 

continuarea parcursului european, 
spune președintele PD, Marian Lupu.

Marian Lupu: 
Republica Moldova 
trebuie să continue 
drumul european 
pentru că așa au 
decis cetățenii în 
aceste ultime alegeri 
parlamentare. 
Mandatul primit de 

PD este un mandat pentru dezvoltarea 
Moldovei, și anume, pentru dezvoltarea ei 
europeană. 

Și când vorbesc despre viitorul european 
vreau încă o dată să atrag atenția tuturor 
că integrarea europeană este în mod 
primordial materie de politică internă. Noi 
vorbim despre necesitatea modernizării 
europene a tuturor sistemelor funcționale 
din țară: economia, sfera socială, aspectele 
democratice și multe altele. 

Anul trecut în acest sens am semnat și am 
ratificat un Acord de Asociere cu UE, iar 
acum suntem la etapa consolidării acestei 
importante realizări. În fața noastră avem 
sarcini importante și obiective ambițioase. 
Mai mult decât până acum vom fi obligați 
să vorbim despre buna guvernare, despre 
performanța administrativă, despre 
transparența instituțiilor, independența 
justiției, lupta împotriva corupției. Și 
nu doar să vorbim, dar să acționăm și 
să facem legi pentru a îndeplini aceste 
obiective. 

Am convingerea că acest Parlament poate 
face din drumul european o chestiune 
de consens politic larg, transpartiinic și 
transideologic. Vectorul european nu 

trebuie să fie o chestiune de ruptură, o 
chestiune care să polarizeze societatea, 
ci trebuie să fie una care să solidarizeze 
cetățenii noștri. Apropierea de Europa este 
un lucru logic, este un lucru firesc, pentru 
care de zece ani se fac pași – mai mici sau 
mai mari, mai înceți sau mai rapizi, mai 
timizi sau mai hotărâți. Ca să fim sinceri 
până la capăt noi între noi, în absolut 
toate fracțiunile parlamentare prezente 
în Parlamentul actual există deputați care 
într-o etapă sau alta a vieții lor publice 
au lucrat în mod activ pentru vectorul 
european. 

Să scoatem deci chestiunea vectorului 
european din sfera ideologică și să o 
așezăm în sfera pragmatismului. Dacă noi, 
deputații, vom face acest lucru, la fel vor 
face și cetățenii. 

Mihai Ghimpu: Fără o majoritate 
pro-europeană cursul european 
nu poate fi realizat

Mihai Ghimpu, președintele 
Partidului Liberal, formațiune care 

are 13 deputați în actualul Parlament, 
s-a declarat în opoziție față de guvernul 
minoritar și a atras atenția că fără o 
majoritate parlamentară pro-europeană 
Republica Moldova nu va putea continua 
parcursul european. 

Mihai Ghimpu: Am 
venit în Parlament, 
după șapte luni de 
lipsă de activitate 
a Parlamentului și 
trei luni de activitate 
a Guvernului, 
fără o majoritate 

parlamentară. Asta înseamnă vorbe 
goale, în vânt, aruncate cetățenilor. 
Situația politică, economică, socială 
depind direct de faptul dacă în Parlament 
există sau nu o majoritate parlamentară 
pro-europeană, pro-reformatoare de 
cel puțin 51 de voturi. Cum putem noi 
depăși în aceste condiții această situație 

foarte dificilă, mai ales având în vedere și 
factorul geopolitic? 

Inclusiv în destabilizarea monedei 
naționale și a sistemului bancar lipsa 
stabilității politice a fost factorul principal. 
Iată de ce este nevoie de o majoritate 
parlamentară – pentru că nimeni nu 
crede într-un guvern dacă acesta nu 
are în spate o majoritate parlamentară. 
Cum poate fi realizat în aceste condiții 
programul de guvernare? Sunt doar vorbe 
în vânt. 

Cum putem noi combate corupția? 
Corupția nu depinde atât de Guvern, 
care se ocupă de problemele economice, 
cât de Procuratură, Centrul Național 
Anticorupție și de acea majoritate 
parlamentară care își asumă să combată 
corupția, să combată sărăcia, să facă 
reforme și să continue cursul european. 
Iar această majoritate parlamentară nu 
există. 

Cum credeți că se uită la noi cei care ne-
au ajutat, ne-au dat Acord de Asociere, 
libera circulație, sprijin, granturi?.. Iar noi, 
timp de trei luni de zile, nu am reușit să 
ne hotărâm – să facem majoritate ori cu 
PL, ori cu comuniștii. Trebuie să faceți o 
dată și o dată o majoritate parlamentară 
în statul asta – ori cu PL, ori cu comuniștii! 
Oamenii trebuie să știe că există o 
majoritate care poartă răspunderea 
pentru tot ce se întâmplă. 

Și un alt lucru foarte important este că 
Republica Moldova se află ca niciodată în 
pericol – o situație pe care am mai avut-o 
în 1940, când la 28 iunie a fost ocupat 
acest teritoriu. Războiul din Ucraina, la 
fel ca și ocuparea de către armata rusă 
a teritoriului nostru din stânga Nistrului 
timp de 20 de ani – oare nu sunt acestea 
argumente clare ca să înțelegem că noi 
nu ne putem apăra și nu putem oferi 
cetățenilor pace și liniște fără NATO? 
NATO înseamnă scut și umbrelă de 
securitate. Salvarea Republicii Moldova 
este în realizarea sloganului pe care l-ați 
mai auzit: „Cu PL, în familia NATO și UE!”  



Sinteze şi Dezbateri de Politică Externă
MARTIE 2015

Buletin lunar, Nr. 2 (107), martie 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

Context extern
În lume nu este liniște. Lupte mici și 
mai mari, războaie deschise și mai 
sofisticate vor determina anumite 
fluctuații în piața petrolului, aurului și, 
respectiv, cotațiile principalelor valute 
internaționale, în special ale dolarul 
SUA și Euro. 

Regiunea este grav afectată de 
acțiunile deschis militare în Ucraina. 
În 2015 nu va avea loc încetarea 
definitivă a focului și aceste focare 
de instabilitate vor avea un impact 
determinant asupra activităților 
economice din regiune. Fluxurile 
comerciale, volumul de servicii 
internaționale, inclusiv de transport, 
vor fi afectate negativ. Respectiv, 
activitățile economice pe „piețele 
tradiționale” nu vor avea parte de o 
deblocare și relansare.

Activitățile economice cu țările din 
Uniunea Europeană, care au înregistrat 
o anumită creștere, se vor încetini și 
riscă să piardă din intensitate. Acordul 

de Asociere nu este ratificat de mai 
multe țări europene, iar Acordul de 
liber schimb este aplicat provizoriu. 
Politica externă duplicitară, în special 
în perioada de după alegerile din 30 
noiembrie 2014, creează dificultăți și 
tensionează relațiile cu partenerii de 
dezvoltare. Deblocarea și relansarea 
dialogului activ cu partenerii de 
dezvoltare la nivel de instituții 
financiare internaționale nu este o 
prioritate pe agenda noului Guvern.

Context intern

Lipsa de claritate în agenda politică 
internă va domina domeniul politic, 
economic și alte aspecte ale vieții din 
Republica Moldova. Lipsa reperelor 
în reformarea societății va descuraja 
îndeplinirea angajamentelor de 
reforme structurale, economice, 
sociale, instituționale și de altă natură, 
care ar fi trebuit să urmeze logica 
prevederilor Acordului de Asociere cu 
UE. Conducerea care a fost nemijlocit 
implicată în negocierile din ultimii ani, 
pe diverse sectoare, nu mai există. 

Respectiv, nici vorbă de implementare. 
Totodată, Guvernul nu va avea spațiu 
politic suficient și susținere pentru 
negocieri și pentru semnarea unui 
nou program de politici economice și 
financiare cu FMI. 

Alegerile locale din vară sau toamnă 
vor genera mai multe surprize exact 
din cauza incertitudinii actului de 
guvernare. 

Anul 2015 va fi anul celor 3 guverne. 
Nemulțumirea societății va crește, iar 
Guvernul va fi sacrificat pe motiv că nu 
a făcut față pentru a liniști spiritele. Va 
fi creat un nou guvern pentru a liniști 
stările de spirit, iar între timp alianța 
„minorității majoritare” va dirija mai 
departe și va evita anticipatele. Doar 
în așa fel actuala minoritate majoritară 
de la guvernare va putea să-și mențină 
unitatea politică. 

Câteva subiecte de interes public 
major vor crea zone sporite de risc și 
nemulțumiri sociale: BEM și sistemul 
bancar, Aeroportul Internațional 
Chișinău, lista altor 13 întreprinderi 

Editorial

2015: Perspective economice într-un 
context regional și intern complicat

de Veaceslav Negruță
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Editorial care aparțin statului și în raport cu 
care se va încerca scenariului BEM. 
Unele investigații internaționale ar 
putea developa zonele cu probleme 
financiare majore ale Republicii 
Moldova și în consecință ar putea fi 
impuse anumite blocaje și restricții 
de protecție (de salvgardare) față de 
Republica Moldova. 

Preţuri

Prețurile vor crește considerabil 
comparativ cu anii precedenți. Iar 
inflația va depăși considerabil 10 la 
sută. Banca Națională a Moldovei 
(BNM) ar putea să nu observe aceste 
tendințe, chiar dacă au fost amplificate 
chiar de către BNM la începutul anului. 
În mare parte inflația va purta un 
caracter mai puțin monetar – nu din 
cauza masei monetare și a politicii 
BNM, ci din cauza mesajelor confuze 
din partea BNM care au urmat după 
intervențiile sale pe piața valutară.

Din cauza încetinirii activităților 
economice din regiune prețurile la 
unele produse importate în Republica 
Moldova vor crește cu peste 40 la 
sută. Vom avea și import de inflație, 
dar și o creștere a acesteia ca efect al 
deprecierii leului.

Și doar capacitatea redusă, cu tendință 
către descreștere, de cumpărare a 
populației vor determina frânarea sau 
amortizarea majorării prețurilor, în a 
doua parte a anului. 

Ratele de schimb și leul

În mare parte evoluția leului față de 
dolar va depinde de pozițiile dolarului 
SUA pe piața internațională. După 
o perioadă de consolidare evidentă 
poate fi anticipată o slăbire a dolarului, 
pe fundalul unei ușoare restabiliri a 

prețurilor la petrol. Respectiv, ar putea 
să descrească presiunea asupra leului din 
considerentele slăbirii relative a dolarului. 

Totodată, sunt alți trei factori care 
determină reducerea intrărilor de 
valută străină și care vor determina 
decisiv cotația leului față de dolar:

1. Volumul exporturilor și, respectiv, 
intrările de valută străină din 
export; exporturile vor descrește 
în 2015 cu aproximativ 5-10%;

2. Remitențele de valută străină vor 
fi în descreștere cu aproximativ 
20%, evoluție determinată de 
economia în stagnare și de 
deprecierea monedei naționale 
a Rusiei. Respectiv, va avea loc o 
pierdere din valoare a veniturilor 
încasate exprimate în dolari SUA;

3. Blocarea și/sau limitarea 
granturilor și creditelor oferite 
de către principalii parteneri 
de dezvoltare. Situația politică 
incertă, politica internă și 
externă duplicitară, dar și situația 
dezastruoasă din sectorul 
financiar-bancar sunt doar câteva 
motive pentru care partenerii 
externi ar putea limita finanțările. 
În plus, lipsa în Programul de 
activitate a Guvernului a unei 
foi de parcurs relevante, care ar 
reieși din angajamentele asumate 
prin Acordul de Asociere cu UE, 
ar putea bloca cel puțin 40-50 la 
sută din pachetul financiar angajat 
pentru 2015.

Diapazonul de variație al leului față 
de dolar ar putea fi între 19-26 lei per 
dolar. 

Finanţe publice 

În domeniul finanțelor publice 
urmează să iasă în evidență problema 

majoră sub forma unei găuri financiare 
importante, constând în special din 
datoriile din anul 2014 (datorii ale 
bugetelor de toate nivelele, neachitate 
în anul bugetar 2014 pentru bunuri, 
servicii și lucrări efectuate), dar și 
din angajamente asumate pentru 
cheltuieli neacoperite financiar. 

Anul 2015 va fi un an în care executivul 
ne va surprinde cu:
1. Majorarea poverii fiscale, 

majorarea de impozite și taxe 
pentru a acoperi gaura crescândă;

2. Și/sau se vor impune reduceri de 
cheltuieli (blocări de cheltuieli) 
din cauza imposibilității onorării 
acestora. În special, o buna parte 
din programele inițiate cu ajutorul 
partenerilor de dezvoltare vor fi 
blocate, iar cele mai mari blocaje 
vor fi pe partea cheltuielilor 
capitale. Vor suferi și transferurile 
către alte bugete – cele către 
unitățile teritorial-administrative, 
către bugetele asigurărilor sociale 
și asigurărilor în medicină. Aceste 
bugete vor resimți imediat 
reducerea activităților economice 
și, respectiv, scăderea părții de 
venituri;

3. În plus, o presiune majoră a apărut 
deja pe deservirea atât a datoriilor 
externe (din cauza ratelor de 
schimb leu/dolar și lei/euro), cât și 
a celor interne (din cauza creșterii 
dobânzilor la titlurile emise de 
Guvern, de la 4% ultimii ani la deja 
peste 12% în 2015). Totodată, va 
exista și o presiune suplimentară 
în cazul în care Guvernul va fi 
nevoit să preia datoriile acordate 
de către BNM celor trei bănci 
comerciale în dificultate, sume 
care au fost garantate de Executiv.

În astfel de situații, deficitul bugetar 
(de casă) ar putea atinge o cifră record 
de 3% (și asta doar din cauza lipsei 
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resurselor de finanțare a deficitului), 
iar deficitul în bază de angajamente ar 
putea depăși cifra de 12-14% din PIB. 

Politici fiscale

Contrar prevederilor și declarațiilor din 
Programul de guvernare prezentat, po-
litica fiscală a Guvernului urmează să fie 
înăsprită. Povara fiscală va crește con-
siderabil, asta în condițiile descreșterii 
activităților economice. Unica șansă de a 
nu majora povara fiscală este reducerea 
drastică a cheltuielilor și eliminarea facili-
tăților acordate cu duiumul în ultimii doi 
ani. Recuperarea stabilității financiare va 
fi costisitoare și în detrimentul agenților 
economici, a populației și a activităților 
economice. Creșterea economică se va 
opri. 

Ajustările date vor costa cu atât mai 
mult, cu cât se va tărăgăna aplicarea 
unui Plan de măsuri anti-criză, plan 
care nu se regăsește în filozofia noii 
guvernări. 

Întârzierea adoptării politicilor fiscale 
deja creează o nouă presiune și 
contribuie la creșterea găurii în buget. 
„Veniturile ratate” în 2015 deja sunt 
de ordinul milioanelor. Povara fiscală 
va fi resimțită, în primul rând, de 
acele activități economice care nu au 
protecția anumitor grupuri de interese 
și nu sunt parte a diferitor scheme de 
facilități fiscale. 

Datoria publică 

Anul 2015 este anul când datoria 
publică va crește considerabil, iar 
deservirea acesteia va deveni o povară 
enormă, chiar dacă vor fi contractate 
relativ puține resurse creditare. Doi 
factori majori determină această 
situație:
Deprecierea leului față de dolar și 

euro. Respectiv, Guvernul va trebui să 
procure cu lei mai mulți dolari și euro 
pentru deservirea datoriei externe. 
Pentru unele credite acordate anterior 
expiră termenul de grație și respectiv, 
începe deservirea acestora. Aici putem 
anticipa o creștere cu peste 30-40% 
a cheltuielilor pentru deservirea 
datoriilor externe;
1. Creșterea dobânzilor la creditele 

pe piața internă, de la 4% la 
peste 12% determină creșterea 
considerabilă a poverii deservirii 
datoriilor interne;  

2. În plus, există un risc sporit ca 
creditele acordate de BNM celor 3 
bănci în dificultate, de 6,5 miliarde 
lei (suma s-ar putea ridica la 9,5 
miliarde lei), să fie preluate de 
Guvern, în baza garanțiilor emise 
(pentru situația în care băncile 
comerciale nu întorc miliardele 
luate cu împrumut de la BNM). 
Astfel, datoria internă de stat ar 
putea crește de la 7,2 miliarde lei 
la 16 miliarde lei. Povară grea!;

3. Deservirea datoriei interne ar 
putea crește de mai multe ori: de 
două ori pe seama acestei sume 
totale, practic dublate, și încă de cel 
puțin de 3 ori pe seama dobânzilor 
triplate în doar câteva luni.

Statistica și creșterea 
PIB

Avem creșteri economice 
impresionante în 2013 și 2014, chiar 
dacă toți vecinii au mari dificultăți cu 
rămânerea în zona cu plus a dinamicii 
PIB-ului.

Am încercat să contrapun datele oferite 
de statistica oficială cu alte informații, 
care ar confirma sau ar infirma creșterea 
economică. Și aici vedem o discrepanță: 
în timp ce PIB crește (oficial) totuși avem 
scăderi de consum la electricitate, gaze 

naturale, carburanți. Dar pe ce crește 
atunci PIB-ul? 

Înțeleg ca avem alte tehnologii care 
consumă mai puțina electricitate, gaze 
naturale și carburanți. Dar oare sunt 
ele deja pe larg folosite în Republica 
Moldova, astfel încât PIB-ul să crească, 
iar consumul de resurse să scadă?

O componentă importanta în structura 
PIB-ului o constituie serviciile. Iar în 
acest domeniu observăm o creștere 
importantă a anumitor servicii, în 
special de intermediere financiară. 
Iată aici ar fi o explicație cum de 
creștem, chiar dacă scădem: rulaje 
exorbitante mânate din bănci în bănci, 
în afară și înapoi, care umflă indicatorii 
agregați pe servicii, deși nu creează 
nicio valoare adăugată pentru restul 
economiei. Mai sunt încă câteva 
elemente de agest gen, dar care voi 
scrie o analiză separată.  

Concluzii. În 2015:
PIB-ul va descrește cu 3-5%.

Inflația va fi mult peste 10 la sută, va 
reveni la două cifre.

Datoria publică va crește la 50% din 
PIB, chiar dacă accesul la credite va fi 
limitat. 

Factorii majori care vor determina 
acest lucru sunt deprecierea monedei 
naționale și dublarea datoriei interne.

Exporturile vor scădea cu 5-10%.

Remitențele vor scădea cu peste 20%.

Deficitul bugetar va fi peste 3 la sută 
(de casă) și peste 12% în bază de 
angajamente.

Retragere de investiții străine directe 
în valori nete, iar investiții externe ar 
mai putea veni doar din off-shoruri.

Nici vorbă de reforme, izolare 
pronunțată, dialog defectuos cu toți 
partenerii.
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Partenerii de dezvoltare ai Republicii 
Moldova au elaborat și înaintat 

noului Guvern de la Chișinău un amplu 
document în care descriu situația în 29 
de domenii-cheie și vin cu recomandări 
de măsuri concrete pe care trebuie 
să le facă autoritățile moldovene 
pentru a avansa pe calea reformelor 
europene. În capul listei de recomandări 
se regăsesc lupta împotriva corupției, 
continuarea reformei justiției și 
asigurarea unui sector bancar bine 
reglementat. Recomandările vizează și 
domenii precum educația și sănătatea, 
aprovizionarea cu apă, silvicultura 
sau reformarea sistemului de pensii, 
reglementarea transnistreană, reforma 
poliției, agricultura sau securitatea 
energetică. 

Acțiunile necesare sunt grupate în 
priorități imediate, adică pentru 
următoarele trei luni, pe termen scurt, 
adică pentru următorul an, pe termen 
mediu, adică până în cinci ani, și pe 
termen lung.

Documentul este unul inedit pentru 
Republica Moldova și a fost imediat 
perceput de analiști drept un semnal de 
îngrijorare din partea partenerilor de 
dezvoltare și drept o încercare de a nu 
admite deraparea guvernului coaliției 
minoritate de la Chișinău de pe linia 
reformelor europene. 

Ambasadoarea Suediei la Chișinău, 
Ingrid Tersman, a și declarat în cadrul 
întrevederii cu conducerea Guvernului în 
cadrul căreia a fost înaintat documentul 
că Republica Moldova are nevoie de 
acțiuni rapide și dure. Suedia, care 
de rând cu Polonia este inițiatoarea 
Parteneriatului Estic, se numără și 

printre țările care oferă constant sprijin 
financiar guvernului de la Chișinău, din 
2011, bunăoară, regatul a oferit suport 
de peste 52 milioane dolari. 

Ingrid Tersman: „Avem așteptări cu 
toții, mai ales cetățenii Dvs, care își 
doresc stabilitate, creștere economică, 
transparență, decizii ferme în lupta privind 
corupția, buna funcționare a justiției și 
un mediu favorabil pentru oamenii de 
afaceri locali și străini. Atunci când se vor 
vedea primele rezultate, cetățenii vor avea 
cu adevărat încredere în acțiunile Dvs. A 
venit timpul unor decizii dure. Suedia va 
continua să fie un partener de încredere 
al Republicii Moldova, al autorităților și 
al tuturor celor care doresc reforme și 
lucrează pentru reforme și veți vedea că 
susținerea noastră nu va întârzia, însă doar 
în schimbul reformelor.”

Șeful Delegației UE la Chișinău, Pirkka 
Tapiola, spune că o bună parte dintre 
recomandările conținute în documentul 
propus de partenerii de dezvoltare 
sunt în strânsă legătură cu prevederile 
Acordului de Asociere. Pirkka Tapiola a 

amintit că în recenta sa vizită la Bruxelles 
premierul Chiril Gaburici și-a asumat 
angajamentul de a continua reformele 
incluse în acest Acord: 

Pirkka Tapiola: „În trecerea de la 
angajamente la fapte reale veți avea 
nevoie de sprijin, de spirit de conducător 
și de voință politică considerabilă. Nota 
informativă urmărește să vă ajute pe 
această cale. Reprezintă o foaie de parcurs 
cu pași foarte concreți pe termen scurt, 
mediu și lung. Pot să vă asigur că veți avea 
tot suportul din partea partenerilor de 
dezvoltare în acest sens. Sper foarte mult 
că punem bazele unei coordonări foarte 
apropiate dintre noi și Guvernul Dvs, 
pentru dezvoltarea Republicii Moldova”.

Documentul înmânat premierului Gaburici 
vine din partea ambasadelor Germaniei, 
Statelor Unite ale Americii, Suediei, Elveției 
și a Delegației Uniunii Europene. În listă se 
regăsesc și organizații donatoare, precum 
Banca Mondială, Agenția SUA pentru 
Dezvoltare Internațională, Agenția de 
Dezvoltare Austriacă și Agenția Elvețiană 
pentru Dezvoltare și Cooperare. 

Foaia de parcurs a partenerilor de dezvoltare: 
recomandări sau ultimatum?

9
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Ambasadoarea Suediei la Chișinău, 
Ingrid Tersman, deschide 

parantezele în legătură cu Nota 
Informativă a partenerilor de dezvoltare 
înaintată Guvernului și cu așteptările 
pe care Occidentul le are de la noua 
coaliție de la Chișinău.  
 

 Lina Grâu: Nota informativă pe care ați 
înmânat-o Guvernului pe data de 4 martie 
este discutată de experți și societatea 
civilă și mai mulți experți spun că aceasta 
este o avertizare pentru coaliția de la 
putere. Care a fost de fapt mesajul și 
intenția partenerilor de dezvoltare? 

 Ingrid Tersman: În primul rând vreau 
să vă spun că această Notă Informativă 
a fost convenită mai multe luni în urmă, 
am decis să o elaborăm împreună, este 
un efort comun al mai multor parteneri 
de dezvoltare și, în egală măsură, și 
un mesaj comun către noul Guvern în 
legătură cu ce speranțe și ce așteptări 
avem. Este concomitent o privire de 
ansamblu, dar și una foarte detaliată 
și acoperind multe domenii unde am 
văzut că este nevoie de reforme și 
de modernizare. Iar acțiunile pe care 
le propunem urmează și trebuie să 
fie implementate. Documentul este 
unul destul de voluminos, vine cu 
recomandări, iar recomandările sunt 
grupate de diferite segmente temporale. 
Unele măsuri noi considerăm că sunt 
important de făcut chiar imediat de către 
noul Guvern, implementarea altora va 
dura ceva mai mult timp. 

Aș spune că este o viziune colectivă 
a partenerilor de dezvoltare asupra 
reformelor care sunt necesare pentru 

țară. O parte dintre acestea au fost 
deja convenite între UE și Republica 
Moldova în cadrul Acordului de Asociere. 
Și mesajul nostru a fost: „Accelerați 
reforma!”. Eu personal am spus la 
întâlnirea cu primul ministru că a fost 
pierdut mult timp și acum trebuie 
de muncit din greu pentru a face ca 
reformele-cheie, care vor moderniza 
Moldova, chiar să pornească. Și eu cred 
că știm cu toții despre care reforme este 
vorba: bineînțeles, reforma sectorului 
de justiție și a sistemului Procuraturii, 
o muncă foarte sinceră și devotată în 
lupta cu corupția, deoarece corupția 
este o problemă dureroasă ce împiedică 
dezvoltarea țării și a cetățenilor. 

Deci, aceasta a fost, aș putea spune, o 
ofertă din partea noastră către Guvern. 
Este analiza noastră comună, în ideea că 
dacă se va ține cont de această ofertă 
și dacă se va lucra în conformitate cu 
acest orar, țara va fi modernizată pas 
cu pas. Iar în cazul în care veți decide 
să faceți acest lucru, noi, ca parteneri 
de dezvoltare, vom fi alături pentru a 
susține țara și cetățenii. 

 Lina Grâu: Documentul este foarte 
complex, aveți specificate aici acțiuni 
foarte concrete care trebuie îndeplinite 
pe termen scurt, mediu și lung. 
Cum planificați să monitorizați dacă 
autoritățile chiar țin cont de acest grafic? 

 Ingrid Tersman: Ce am făcut 
săptămâna trecută a fost să-i înmânăm 
documentul primului ministru. 
Următorul pas va fi, desigur, pentru 
Guvern, să studieze Nota Informativă, 
pentru că este un document amplu 

și detaliat și va lua timp pentru a-l 
studia. Și ne așteptăm să avem în 
următoarele săptămâni discuții foarte 
bune cu Guvernul pe conținutul acestui 
document și atunci vom vedea cum vom 
acționa mai departe. 

Pentru noi este o cale cu adevărat bună 
de urmat și vom monitoriza, bineînțeles, 
activitatea noului Guvern. Eu știu că 
Guvernul are multe provocări în față. Dar 
provocările sunt pentru a fi depășite. Și 
mai cred de asemenea că atunci când 
ești un Guvern nou, anume acesta este 
momentul de a adopta deciziile politice 
dificile și de a porni reformele dificile. 
Este cu mult mai ușor să faci acest lucru 
chiar de la începutul mandatului decât 
mai târziu, când autoritățile ajung din 
nou în preajma alegerilor. 

Deci, mesajul nostru către Guvern a fost: 
„Vă rugăm, munciți din greu. Când o 
veți face, vom fi aici pentru a vă susține. 
Acestea sunt măsurile care trebuie 
întreprinse și aceasta este viziunea 
noastră comună”. 

 Lina Grâu: Ce conexiune va fi între 
viitoarele tranșe de asistență financiară 
europeană și aceste recomandări? 

 Ingrid Tersman: Asistența financiară 
din partea UE este întotdeauna 
condiționată de reforme și de felul în 
care țara realizează criteriile convenite 
între UE și țara respectivă. Cred că acum 
sunt în derulare discuții dintre Guvern 
și Banca Mondială cu privire la nevoia 
de acțiuni ferme în sectorul bancar și 
financiar. Și cred că Banca Mondială 
vrea să vadă acțiuni prompte înainte ca 

Ingrid Tersman: Mesajul nostru către Guvern a 
fost: „Vă rugăm, munciți din greu la reforme. 
Când o veți face, vom fi aici pentru a vă susține”
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suportul financiar occidental să poată 
continua pentru Republica Moldova. Iar 
suportul oferit de UE este în conexiune 
directă cu suportul și decizia Băncii 
Mondiale. 

Același lucru se referă și la suportul 
Suediei pentru reforme și cooperare. 
Avem directive foarte clare din partea 
Guvernului suedez – suportul suedez va 
fi oferit condiționat de reforme. Și este o 
sarcină foarte serioasă pentru noi să ne 
asigurăm că programele asupra cărora 
lucrăm cu partenerii moldoveni vor 
produce rezultatele convenite.  

 Lina Grâu: Experții cu care au stat de 
vorbă sunt sceptici în ceea ce privește 
capacitatea noului Guvern de la Chișinău 
de a realiza planul de reforme prezentat 
de partenerii de dezvoltare. Credeți că 
în societatea moldovenească există forțe 
care să pună presiune pe guvernare 
pentru a realiza aceste reforme dificile? 

 Ingrid Tersman: Mai întâi de toate, eu 
nu voi face o evaluare a Guvernului care 
este în funcție doar de puțin timp. El 

are în față provocări dificile - știm acest 
lucru. Cred foarte mult în faptul că este 
de datoria societății moldovenești, a 
societății civile, a presei și a cetățenilor 
să ceară cu fermitate de la autorităților 
alese să fie responsabile. Același lucru 
se întâmplă și în țara mea, atunci când 
autoritățile alese sau Guvernul nu 
livrează ceea ce au promis atunci când 
au cerut votul. 

Dar în Republica Moldova acum de-abia 
am avut niște alegeri și cred că acum 
este chiar foarte important ca Guvernul 
să arate cetățenilor angajamentul său 
față de reforme și chiar să facă ceea 
de ce oamenii au nevoie. Iar noi știm 
că nevoile sunt mari, Moldova este o 
țară săracă, iar situația din regiune este 
fragilă. Și eu cred că reformele sunt 
factorul de care este nevoie pentru a 
stabiliza situația și a ajuta țara să devină 
mai rezistentă, precum și pentru a 
construi încrederea cetățenilor față de 
autoritățile alese.  

 Lina Grâu: Care este riscul pentru 
Moldova dacă ratează calea europeană?

 Ingrid Tersman: Eu cred că Moldova 
are foarte puține opțiuni. Moldova are 
nevoie să devină o țară de succes unde 
cetățenii să aibă o viață decentă. Eu 
cred în faptul că Moldova are nevoie de 
modernizare. Putem numi acest proces 
reforme europene, apropiere de UE, sau îl 
putem numi bună guvernare. 

Chiar nu este important cum este 
numit procesul, mai important este ca 
societatea să continue să se modernizeze, 
ca structurile statului și sectorul justiției 
să fie responsabile în raport cu cetățenii 
și să existe predictibilitate pentru de 
afaceri în țară, indiferent dacă sunt afaceri 
locale sau internaționale, deci să existe 
încrederea de a investi în țară pentru 
o creștere economică. Și, bineînțeles, 
ajustarea la standardele internaționale, 
care în multe cazuri sunt standarde UE, va 
face ca produsele moldovenești să poată 
fi vândute pe piețele internaționale, 
inclusiv în UE. Dar acesta, bineînțeles, 
este un proces care ia timp. Dar acest 
proces trebuie accelerat și, când acest 
lucru se va întâmpla, vom fi aici pentru a 
oferi asistență. 

Victor Chirilă, directorul executiv al 
Asociației pentru Politică Externă, 

consideră că Nota informativă a 
partenerilor de dezvoltare este un 
semnal că aceștia sunt îngrijorați de 
faptul că situația în Republica Moldova 
se deteriorează, se observă o încetinire 
a parcursului reformelor, iar la Chișinău 
nu există suficientă voință politică a 
continua parcursul european și a pune 
în aplicare Acordul de Asociere.

 Lina Grâu: Care dintre domeniile pe 
marginea cărora partenerii occidentali 

au elaborat recomandări v-au atras 
atenția cel mai mult? 

 Victor Chirilă: Din punctul meu 
de vedere, toate cele 29 de domenii 
incluse în acest document sunt 
importante. Dar cred că cele mai 
importante pentru Republica Moldova 
și pentru UE sunt acum sectorul 
financiar, asigurarea stabilității și 
transparenței acestui domeniu; doi – 
combaterea corupției; trei – reforma 
justiției care este strâns legată de 
combaterea corupției; patru – reforma 

Victor Chirilă: Clasa politică de la Chișinău se teme 
de reforme europene profunde
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administrației centrale și locale; și cinci 
– problematica transnistreană.

 Lina Grâu: De ce credeți că au 
venit partenerii occidentali cu acest 
document? Un astfel de gest este o 
premieră pentru Republica Moldova. 

 Victor Chirilă: S-a ajuns la această 
situație pentru că UE observă că situația 
în Republica Moldova se deteriorează, 
se observă o încetinire a parcursului 
reformelor, în special din a doua 
jumătate a anului trecut. De asemenea 
UE este îngrijorată că nu există suficientă 
voință politică la Chișinău pentru a 
continua parcursul european și a pune în 
aplicare Acordul de Asociere. Iată de ce 
ambasadorii au decis să înainteze aceste 
recomandări astfel încât să clarifice 
prioritățile și drumul pe care ambii 
parteneri ar trebui să meargă împreună 
astfel încât să fie menținut ritmul 
transformărilor în Republica Moldova și 
de avansare către standardele europene.

 Lina Grâu: Fără acest document nu se 
putea avansa?

 Victor Chirilă: Cred că se putea avansa 
și fără un astfel de document dar, repet, 
situația într-adevăr s-a deteriorat și UE 
a decis să facă propria sa radiografie a 
situației din țara noastră și să vină cu 
niște recomandări clar formulate, care 
pun accentul pe progrese concrete. 
UE observă prea multe discuții în jurul 
reformelor și mai puține rezultate 
concrete. Un caz aparte este reforma 
justiției, documentul de exemplu face 
referire la legile chemate să prevină 
corupția în sistemul judecătoresc, legi 
aprobate în 2013, dar care până în 
prezent nu au adus rezultate concrete.

 Lina Grâu: Înseamnă apariția acestui 
document faptul că UE condiționează 
asistența financiară pe care o va oferi pe 
viitor Republicii Moldova?

 Victor Chirilă: Asistența financiară 

pe care o acordă Uniunea Europeană 
Republicii Moldova este deja 
condiționată de progrese reale în 
implementarea unor reforme. Și reforma 
justiției este un exemplu clar în această 
privință – deja de două ori a fost redusă 
asistența pentru justiție – de la 15 la 
13 milioane euro. În ambele cazuri 
au fost niște semnale cât se poate de 
concludente că UE nu mai tolerează 
mimarea reformelor. 
Eu presupun că și documentul în cauză 
este într-o anumită măsură o avertizare 
dată autorităților de la Chișinău cu 
privire la mersul reformelor și cu 
privire la disponibilitatea UE de a se 
angaja să susțină Republica Moldova și 
actuala guvernare pe calea reformelor, 
dar cu condiția că acest Guvern și 
această alianță va pune în practică 
recomandările pe care UE le-a formulat 
prin intermediul ambasadorilor săi la 
Chișinău. 

 Lina Grâu: Există vreo garanție 
că aceste recomandări vor fi 
implementare? Ce mecanisme există 
pentru a verifica dacă într-adevăr 
Guvernul depune un maxim de efort 
pentru a merge în direcția solicitată de 
partenerii europeni? 

 Victor Chirilă: Garanțiile ar trebui 
să fie promisiunile pe care le-a făcut 
actuala guvernare atunci când a votat 
actualul Guvern Gaburici. De asemenea, 
garanție este și Acordul de Asociere pe 
care Guvernul de la Chișinău l-a semnat 
anul trecut cu UE, dar și agenda de 
asociere convenită cu Bruxellesul. Dar 
vedem că aceste garanții nu întotdeauna 
sunt respectate de Chișinău. 

De aceea există și o serie de instrumente 
instituționale care ar urma să asigure 
că aceste garanții și promisiuni sunt 
respectate. Și mă refer la Consiliul de 
asociere, Comitetul de asociere, la 
Comitetul de cooperare parlamentară 
de asociere, care au fost instituite prin 
Acordul de Asociere semnat cu UE. Deci, 

există un șir întreg de documente care 
dau garanții, există instituții formate de 
Chișinău și Bruxelles pentru a pune în 
practică aceste garanții, mai este nevoie 
doar de voință politică, în special din 
partea clasei politice de la Chișinău. 
Or, aici din păcate voința politică nu 
este tocmai convingătoare nici pentru 
Bruxelles, nici pentru societatea din țara 
noastră. 

 Lina Grâu: Din punctul Dvs. de vedere, 
clasa politică guvernantă de la Chișinău 
din acest moment are capacitatea de a 
implementa acest document?

 Victor Chirilă: Eu am mari dubii că 
această foaie de parcurs va fi îndeplinită 
întocmai de Republica Moldova. Pe 
de o parte, nu există voință politică la 
Chișinău, voință politică reală, nu există 
nici solidaritatea necesară în rândul 
Alianței pentru o Moldovă Europeană, 
nu există o înțelegere clară a situației în 
care ne aflăm, și mă refer la Guvernul 
Republicii Moldova și la prim-ministrul 
Gaburici personal – cel puțin aceasta 
este percepția societății în acest 
moment. 

În plus, am impresia că în acest moment 
clasa politică europeană este preocupată 
în primul rând de propria supraviețuire – 
ultimele alegeri parlamentare au arătat 
că de fapt susținerea pentru aceste 
partide este în scădere. Criza financiară 
generată de dispariția unui miliard de 
euro din Republica Moldova a accentuat 
această criză a clasei noastre politice 
europene. De aceea nu cred că partidele 
pro-europene aflate la guvernare sunt 
interesate acum de reforme profunde. 
De fapt, putem spune chiar că ele se 
tem de aceste reforme profunde, pentru 
că acestea ar putea să le șubrezească 
și mai mult autoritatea în Republica 
Moldova, pentru că presupun anumite 
sacrificii. Or, actuala clasă politică nu 
este gata să facă sacrificiile pe care i le 
cere societatea și pe care le necesită 
reformele convenite cu UE.  
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 Lina Grâu: Societatea în general și 
societatea civilă în particular are un 
cuvânt de spus în avansarea pe aceste 
recomandări care au ca efect final 
îmbunătățirea vieții curente a fiecărui 
cetățean? Oamenii au un cuvânt de 
spus? Vor face acest lucru?

 Victor Chirilă: Oamenii întotdeauna 
au un cuvânt de spus. Doar că la noi 
oamenii s-au obișnuit cu faptul că decid 
soarta țării doar o dată la patru ani. Nu 
există o implicare civică bine dezvoltată 
în țara noastră. 

De asemenea, și societatea civilă 
reprezentată de diferite organizații 
neguvernamentale nu întotdeauna 
este solidară, coerentă în abordările 
sale, este divizată din ce în ce mai mult 
pentru că a fost infiltrată de marile 
interese economice și politice din țara 
noastră și toate acestea desigur că ne 
fragmentează și mai mult – mă refer la 
organizațiile neguvernamentale – ne 
face mai puțin eficienți în dialogul nostru 
cu partidele parlamentare, cu clasa 
politică de la guvernare. 

Documentul partenerilor de dezvoltare 
reflectă un interes real al UE de a 
consolida rolul societății civile. Un 
exemplu concret este recomandarea 
UE de a crea un grup de lucru la nivel 
înalt pentru reforma justiției, în care 
ar intra și reprezentanți ai societății 
civile împreună cu reprezentanții SUA și 
UE. Deci, este o dovadă că UE dorește 
ca societatea civilă să fie prezentă în 
astfel de grupuri de luare a deciziilor 
importante pentru Republica Moldova, 
atunci când este vorba despre reforme 

care ar trebui să schimbe situația în țara 
noastră. 

 Lina Grâu: Cât de important este acest 
document pentru parcursul european al 
Republicii Moldova și pentru situația și 
reformele interne din țară?

 Victor Chirilă: Acest document ar 
trebui să fie programul de activitate al 
actualului Guvern, dar și al viitoarelor, 
pentru că pune accentul pe reforme 
reale care ar trebui să convingă și 
societatea, dar și partenerii europeni, că 
în Republica Moldova au loc schimbări 
calitative, care pot fi simțite și de noi, pe 
intern, și de partenerii care s-au angajat 
să susțină financiar, politic, tehnic 
aceste reforme. Cuvântul de ordine al 
acestui document este implementarea 
reformelor convenite între Bruxelles și 
Chișinău. 

Într-o anumită măsură cred că este nu 
doar o foaie de parcurs pentru actuala 
guvernare, dar este de asemenea o 
avertizare, dacă vreți un ultimatum, dat 
actualei clase politice de la Chișinău 
cu privire la necesitatea impulsionării 
reformelor. În caz contrar, relația noastră 
cu UE ar putea să scadă din intensitate, 
să fie subminată, să cădem într-un con 
de umbră la Bruxelles pentru mulți-mulți 
ani înainte. 

 Lina Grâu: Ce înseamnă acest con 
de umbră pentru Republica Moldova 
în actualele condiții regionale? Ce riscă 
Chișinăul în cazul în care se ajunge 
să se opteze pentru alt vector decât 
cel european, poate nu neapărat la 
nivel declarativ, ci prin neîndeplinirea 

angajamentelor față de partenerii 
europeni?

 Victor Chirilă: Ar fi o evoluție foarte 
proastă pentru țara noastră dacă relația 
noastră cu Bruxellesul se va răci, pentru 
că acest lucru ne-ar lipsi de susținerea 
politică necesară pentru a face față 
presiunilor care vin dinspre Est – presiuni 
și economice, și politice, și energetice. 
Cred că Chișinăul nu-și poate permite o 
astfel de evoluție. 

Înțeleg politicienii noștri acest lucru? 
Cu siguranță că înțeleg. Dar se pare că 
deocamdată dânșii pun mai presus de 
interesele țării propriile lor interese de 
supraviețuire, de protejare a propriilor 
afaceri, ceea ce, desigur, nu vine în 
întâmpinarea așteptărilor UE. Și de 
aceea cred că ne aflăm deocamdată 
în impas, impas din care numai 
înțelepciunea politicienilor ar putea 
să ne scoată, dar și implicarea tot mai 
activă a societății. 

Dar, din păcate, societatea noastră este 
debusolată acum, mai mult ca niciodată, 
este dezamăgită de această clasă 
politică și nu este gata să o susțină în 
schimbările care ar trebui să fie făcute. 
Este, într-adevăr, o situație extrem de 
periculoasă pentru noi toți, pentru că 
această lehamite care există acum față 
de realitățile din Republica Moldova 
ar putea să ne coste foarte mult și ar 
putea de asemenea să scadă presiunea 
societății asupra clasei politice de a face 
reformele necesare. 

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).
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