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E V O L U Ţ I A  P R I N C I P A L I L O R  I N D I C A T O R I  

 

INDICATORI 
2000 2001 2002 

Semestrul 1 
2002  

Semestrul 2 
2002 

Semestrul 3 
Tendinţă 

Creşterea PIB (anualizată) % 2,1 6,4 4,2 7,8 -  

Rata de schimb Leu/USD 12,43 12,87 13.21 13.62 13.63  

Inflaţia. % 27,3 11,9 1,3 0,03 - 1,7  

Rata dobânzilor % 33,77 26,2 25,15 24,9 23,07  

Produs industrial ( mil.lei) 8.167,7 9.209,6 2.589,1 2.489,5 2.806,0  

Deficit comercial FOB/CIF (milioane USD) -275.7 -281,2 -77,7 -82,5 - -  

Rata şomajului. % (ILO) 8,5 7,3 7,9 6.3 -  

Rata dezvoltării demografice,  
(copii + pensionari) / populaţie activă 

1,2 1,25 1,23 0.55   

Salariul net (Lei) 407,3 543,7 579 643,6 -  

Investiţii străine directe (USD. mil) 415 137 - - -  

 

 Noiembrie 
1998 

Martie 
1998 

August  
2000 

Februarie 
2001 

Noiembrie 
2001 

Martie 
2002 

 

Calitatea vieţii a crescut în comparaţie cu anul anterior 
(IPP) % 

15 11 8 12 29 31  

Lucrurile evoluează în direcţia greşită % 52 66 82 79 48 53  

Situaţia se va îmbunătăţi anul viitor % 35 29 17 24 36 45  



 

S U M A R  

 

 

Noul plan OSCE de rezolvare a conflictului vechi de peste un deceniu într Moldova şi regiunea 
separatistă transnistreană a trezit vii emoţii la Chişinău. Secţiunea Politică a acestui material arată că deşi 
bine intenţionat, planul are toate şansele să eşueze ca şi încercările precedente, întrucât îi lipseşte 
realismul. Nu se va putea ajunge la nici o soluţie federativă care să fie acceptabilă pentru toate părţile 
implicate şi nu vor exista nici alegeri libere pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, înainte de o acţiune 
semnificativă de dezarmare a părţilor care să fie implementată sub supraveghere neutră, internaţională. Din 
nefericire acest lucru nu se poate întâmpla până când actorii internaţionali implicaţi percep importanţa 
transformării Republicii Moldova într-un stat stabil şi funcţional – în special UE, care în viitor va avea o 
graniţă cu acest stat. Este important ca occidental să se implice în atingerea acestui scop pe termen lung. 

Cu toate acestea este dificil pentru Republica Moldova să obţină simpatia şi sprijinul din afara 
atâta timp cât nu reuşeşte să-şi pună ordine în propria sa casă. În present, aceasta nu este capabilă să 
implementeze coerent politicile interne de care are nevoie. Principalul motiv pentru aceasta este faptul că în 
ultimul deceniu, politicienii nu au învăţat decât să se joace de-a democraţia (campanii, PR, promisiuni), însă 
nu au realizat foarte multe în vederea implementării unor politici clare, indifferent de orientarea acestora, 
odată ce au preluat puterea. Autorii denumesc acest deficit în capacitatea de implementare modelul 

politicilor lipsă. Este adevărat ca acest symptom se regăseşte şi în alte ţări în tranziţie, însă în Republica 
Moldova situaţia este în mod special una gravă, iar ţara nu îşi poate permite o asemenea lipsă de eficienţă 
executivă. Secţinea Administraţie a raportului ilustrează acest neajuns al deficitului de politici printr-un 
studio de caz privind reforma întârziată a administraţiei locale. 

Nu este surprinzător aşadar, faptul că Economia se învârte încă într-un stadiu de primă fază a 
reformelor economice – în speţă acea fază în care se definesc regulile jocului. Încă mai trebuie create un 
mediu economic funcţional sau aşteptări stabile în rândul unei mari părţi a operatorilor privaţi. Politica 
monetară şi a ratelor de schimb actuală (apreciere reală a leului) creează presiuni inflaţioniste pe termen 
lung, foarte puţini investitori strategici occidentali au pătruns pe această piaţa, transformarea datoriilor în 
acţiuni reprezintă o strategie de privatizare defectuoasă, în timp ce combinaţia de risc financiar şi risc de 
piaţă creează o ameninţare permanentă de intrare în imposibilitate de plată. În final, politicile din domeniul 
Social sunt şi ele puse în faţa unei dileme greu de rezolvat chiar şi pentru ţările occidentale dezvoltate: cum 
să se facă identificarea celor săraci cu scopul de a se utiliza la maxim puţinele resurse publice disponibile. 

 



 

 

 

REGIONAL 
 
 
 
 

REPUBLICA MOLDOVA 
UN SINGUR STAT - SAU NICI UN STAT? 

MOTIVELE PENTRU CARE VA EŞUA NOUL PLAN DE PACE ÎNTRE REPUBLICA 
MOLDOVA ŞI TRANSNISTRIA 

Apariţia unui nou plan de rezolvare a conflictului deja vechi de peste zece 
ani dintre Republica Moldova şi separatiştii din Transnistria a provocat 
vizibile nemulţumiri la Chişinău, opinii sceptice la Bucureşti şi a fost respins 
fără comentarii de către autoproclamaţii lideri de la Tiraspol. În ultimele 
şase luni discuţiile s-au păstrat la obişnuitul nivel emoţional, având ca 
fundal numeroase mişcări de stradă şi o presă cu limbaj inflamator. O 
abordare la rece a faptelor sugerează însă că 
ameninţarea faţă de integritatea teritorială a 
statului moldovean pe care ar conţine-o planul 
nu este nici pe departe cea mai serioasă 
problemă a acestuia. Separarea Transnistriei 
este deja o realitate pe teren, astfel încât nu se 
poate vorbi astăzi de existenţa statului unitar 
Republica Moldova. Regimul separatist, care la 
începutul anilor nouăzeci se auto-proclama cu 
mândrie “ultima Republică Sovietică”, a câştigat 
până acum toate confruntările armate directe cu 
Republica Moldova, a reuşit să-şi impună 
controlul complet asupra teritoriului şi să împiedice populaţia să participe la 
alegerile naţionale şi la orice alte forme de viaţă statală. Transnistria şi-a 
asigurat graniţele şi dreptul de a impune propriile taxe vamale, menţinând 
active o armată şi o miliţie mai mari decât cele de care dispune Republica 
Moldova. Cu ajutorul pasiv al Rusiei şi câteodată al Ucrainei (care refuză să 
respecte un embargo comercial impus de Chişinău), Transnistria a reuşit să 
se constituie ca stat separat, ne-recunoscut internaţional, însă mult mai 
capabil decât Republica Moldova să asigure respectarea legilor, bune-
proaste cum sunt, sau colectarea impozitelor. O regiune relativ paşnică 
precum Găgăuzia (cealaltă zonă cu o concentrare importantă de minorităţi 
etnice) este deseori destabilizată de încercările transnistrenilor de a realiza 
un front comun împotriva guvernului de la Chişinău. 

Noul guvern comunist nu pare să fi găsit, aşa cum nici cele dinaintea lui nu 
au reuşit, o cale de mijloc pentru a negocia revenirea regiunii rebele, în 

Fig. 4. Înarmaţi până în dinţi: arsenalul 
transnistrean  

 1992 1994 2000 

Tancuri T64 na 120 115 

Blindate na 160 130 

Artilerie 180 128 128 
Sursa: IPP 
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ciuda înclinaţiilor pro-ruse şi a aproprierii ideologice faţă de liderii 
transnistreni. Această nereuşită nu se datorează însă cu totul Chişinăului. 
Presiunile internaţionale asupra separatiştilor nu au fost foarte coerente: 
Rusia şi-a respectat oarecum obligaţiile asumate privind retragerea armatei, 
însă nu pare dispusă să-şi folosească forţa de convingere asupra liderilor 
locali. Ultimele date arată că aproximativ 25% din populaţie sunt ruşi, 28% 
ucraineni, iar peste 40% moldoveni. 2,500 de soldaţi din Armata a 14-a sunt 
încă staţionaţi în regiune, în timp ce o mare parte din armamentul acesteia 
a trecut în mâinile guvernului separatist. Acordurile de dezarmare au fost 
aşadar sortite eşecului, în final pe teren rămânând acelaşi număr de arme, 
chiar dacă majoritatea acestora sunt acum în posesia localnicilor. 

Dintre războaiele de succesiune din fosta lume comunistă, cel din 
Transnistria este o ilustrare foarte bună pentru teoria “avantajelor 
conflictelor etnice”. Deşi regiunea este mixtă din punct de vedere etnic, 
moldovenii constituind o majoritate relativă (40%), un grup de localnici au 
reuşit, cu ajutorul pasiv al Armatei a 14-a, să o “privatizeze” cu forţa. 
Acesta nu este un conflict etnic, ci unul politic şi economic1. Liderii de 
opinie transnistreni şi ruşi nu constituie un grup etnic propriu-zis, ci o 
coaliţie de interese născute din opoziţia faţă de partea moldovenească.2 
Etnicitatea nu este elementul dominant al identităţilor locale, aşa cum nu e 
nici pretinsa “legătură istorică” cu Rusia şi Ucraina, care nu explică 
resurgenţa naţionalismului în regiune. Declaraţiile sfidătoare privind unirea 
cu Rusia sau Ucraina se succed la Tiraspol în funcţie de modul în care 
“antreprenorii politici” de acolo îşi schimbă strategia economică. 

Ambele părţi percep factorul economic ca pe unul foarte important. Mare 
parte din industrie (inclusiv afacerile cu armament – Moldova fiind cotată, 
din cauza Transnistriei, între primii zece exportatori mondiali de arme) este 
situată în Transnistria. În momentul separării, regiunea producea 40% din 
PIB-ul Republicii Moldova, în ciuda faptului că acolo trăia numai 16% din 
populaţie. Regiunea furniza peste o treime din producţia de bunuri 
industriale şi 56% din toate bunurile de consum din întreaga republică. Din 
cauza avantajelor de infrastructură (căi ferate, autostrăzi, căi fluviale), a 
resurselor de apă, a riscurilor seismice minime, a apropierii de portul Odesa 
şi de regiunea Doneţ-Nipru, Transnistria a devenit în timpul comunismului 
destinaţia unor investiţii substanţiale şi un punct de atracţie pentru imigranţii 
                                                                          

1 “Analiştii independenţi au căzut de acord asupra unui punct: deşi este cunoscut 
drept conflictul transnistrean, nu este aici vorba despre un conflict regional, ci 
despre unul ideologic, politic, economic şi doar parţial etnic.” (Gottfried Hanne, Der 
Transdnistrien-Konflit, Ursachen Entwicklungsbedingungen and Perspektiven einer 
Regulierung. The TransTransdniestriaian Conflict: Origins, Determinant Conditions 
and Prospect of Settlement, Beright des Bundesinstituts fur Internationale and 
Ostwissenschafliche Studien, No 42/1998, October 1998; şi ”printre cele mai 
importante motive ale proclamării Republicii Transnistrene, în septembrie 1990 a 
fost perspectiva unei unificări între România şi Moldova” (Pal Kolsto, Irrendentism 
and separatism: Moldova, în Russians in the Former Soviet Republics, Hurst and 
Company, London, 1995, p.143-161). 

2 Spiraling to Ethnic War: Elites, Masses and Moskow in Moldova’s Civil War, în 
International Security, vol. 21, #2, 1996, pp.108-138 
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din celelalte republici sovietice. Aici s-au stabilit cu predilecţie familiile 
militarilor ieşiţi la pensie din Armata Roşie: majoritatea populaţiei rusofone 
din regiune este formată din familii de ofiţeri în retragere, la fel ca în 
enclava Kaliningrad. 

 

Spre deosebire de Kaliningrad însă, unde negocierile se poartă între 
Uniunea Europeană − în numele Statelor Baltice − şi Rusia, Transnistria nu 
a reuşit niciodată să ajungă pe agenda prioritară occidentală. Interesele 
ruseşti şi ucrainene, ca şi abilitatea liderilor transnistreni de a manevra 
aceste interese în propriul lor folos, au condus la prezenta situaţie. În timp 
ce Moldova este o democraţie, cu alegeri regulate şi alternare la putere, 
Transnistria organizează doar consultări populare formale din care, de 
peste un deceniu, ies mereu victorioşi aceiaşi lideri. Alegerile generale din 
Republica Moldova nu au nici un efect în regiunea separatistă, cei care 
încearcă să voteze în alte circumscripţii fiind arestaţi. 

De-a lungul timpului, ambiţiile transnistrenilor au evoluat de la agenda 
minimalistă - un anumit grad de autonomie sub umbrela unei Zone 
Economice Libere (1989-1991) − trecând prin ideea confederală (după 
războiul din 1992), până la faza de radicalizare (după alegerile din 2001 din 
Transnistria). Sprijinul extern şi slăbiciunile Moldovei explică aceste ambiţii.  

Fig. 5. Privire sintetică  

 Moldova Transnistria Găgăuzia 

Acte 
fundamentale 

Declaraţia de independenţă 
de la 27 august 1991 

Declaraţia de independenţă de 
la 2 septembrie 1990 

Declaraţia de independenţă de la 19 
august 1990 

Profilul 
economic 

În mare parte rurală, industrie 
alimentară tradiţională şi 
agricultură, 83% din teritoriul 
Republicii, doar 60% din 
potenţialul economic al ţării.  

În mare parte urbană şi 
industrializată, păstrând 
nostalgia fostelor complexe 
industrial-militare, 15% din 
teritoriul ţării, 11% din populaţie 
şi 40% din potenţialul economic 

În mare parte rurală, capacităţi pentru 
agricultură tradiţională şi viticultură, 4% 
din totalul de populaţiei, însă numai 
3,1% sunt etnici găgăuzi (unitate 
autonomă teritorial din 1994)  

Reformă FMI şi Banca Mondială: 
liberalizare incompletă 

Nereformată; proprietatea în 
mâinile statului iar acesta este 
monopolizat de oligarhia politică 

Favorizează proprietatea privată şi 
economia mixtă, după 1995 au început 
să apară fermieri privaţi şi antreprenori 

Simbolistică Reintroducerea limbii române 
(sub numele de 
moldovenească), drapelului, 
programă şcolară cu 
orientare în principal pro-
europeană 

Reminiscenţă a URSS, se 
declară ataşată fie de Rusia, fie 
de Belarus, fie de Ucraina, îşi 
păstrează propriul drapel, 
stemă, imn naţional şi se teme 
de românizare 

A încercat să reintroducă găgăuza ca 
limbă locală, însă din cauza lipsei de 
resurse şi de profesori limba rusă a 
rămas predominantă 

Alegeri  Sistem pluralist, 4 cicluri 
electorale din 1990: 
Democraţii 1991/1993 
Agrarienii 1994/1998 
Democraţii 1998/2001 
Comuniştii 2001/... 

Igor Smirnoff preşedinte de la 
început. Alegerile au rolul de a-l 
reconfirma periodic în funcţie. 
Nu există libertatea presei sau 
dreptul la liberă exprimare 

Pluralism însă fără un sistem puternic 
de partide 

Forma de 
guvernare 

Republică parlamentară, deşi 
preşedintele Voronin îşi 
păstrează şi funcţia politică 
de prim-secretar al PCM – 
partidul de guvernământ 

Prezidenţial şi personal. Un 
accent important este pus pe 
forţele de securitate 

Autonomie regională, cu competenţe 
imprecise, operează totuşi sub forma 
unei republici semi-prezidenţiale (cu 
Bashkan în funcţia de şef de stat, 
Adunarea Generală pe post de 
Parlament şi un guvern regional numit) 
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Lipsa aparentă de soluţii pentru problema transnistreană pune în pericol 
existenţa Republicii Moldova ca stat independent – devenind astfel o 
problemă importantă şi pentru România. Aceasta are nevoie ca Republica 
Moldova să devină un stat stabil, capabil să-i apere graniţele, să combată 
criminalitatea şi să devină un partener economic adevărat, nu să rămână 
doar o destinaţie pentru asistenţa externă. Republica Moldova trebuie de 
asemenea să evolueze către normalizare, depăşind faza de construcţie 
identitară în care s-a împotmolit de peste un deceniu şi care afectează 
indirect şi agenda politică de la Bucureşti. Privind din perspectiva aderării 
României la NATO, Republica Moldova a devenit chiar mai importantă 
pentru Rusia, fiind acum considerată graniţa sa estică cu Alianţa. 
Transnistria este singura enclavă în care Rusia a reuşit să implementeze 
doctrina sa din 1993 şi conceptul de politică externă din 2000, care 
accentuează implicarea activă „pentru apărarea drepturilor etnicilor ruşi din 
afara teritoriului naţional”. 

CHESTIUNILE ÎN DISPUTĂ 

Problema Transnistreană ar fi fost deja de mult rezolvată dacă în anumite 
momente cruciale Rusia şi Ucraina ar fi avut o poziţie clară, lipsită de 
ambiguităţi. Preşedintele Kuchma este un suporter activ al rezolvării 
conflictului după principiul situaţiei din teren, acceptabilă pentru toate 
părţile aflate în conflict3. Astăzi, la graniţa ucraino-moldovenească se 
înregistrează 60% din trecerile ilegale. Numai în 2001, la frontiera cu 
Transnistria grănicerii ucraineni au confiscat peste 4,000 de piese de 
armament, adică aproape jumătate din tot armamentul confiscat la 
frontierele Ucrainei, şi 83% din cantitatea de droguri identificată de 
autorităţile acestei ţări4. Însă Uncraina a respins o iniţiativă a Chişinăului 
privind controlul frontierelor împotriva traficului ilicit. Kiev-ul priveşte 
blocada economică impusă de Chişinău Transnistriei ca fiind o cauză de 
instabilitate regională. Federaţia Rusă, deşi declară că doreşte retragerea 
armamentului şi a personalului militar din zonă în conformitate cu Declaraţia 
OSCE de la Istanbul, dă vina pentru neonorarea angajamentelor pe 
Transnistria, sugerând că nu poate influenţa în nici un fel pe liderii din 
regiune5. Rebelii au însă aliaţi importanţi în Duma rusească, ceea ce explică 
poziţia ambiguă a Rusiei. Statu-quo-ul permite liderilor de la Tiraspol să 
controleze o parte considerabilă a traficului şi producţiilor ilegale, inclusiv a 
celor de armament. 

În ciuda procesului energic de mediere în care s-a implicat statul garantor, 
părţile implicate au luat serios în considerare după 1993 doar două planuri 
de rezolvare. Primul este Planul Primakov, publicat în iunie 2000, care 
urmăreşte să legalizeze realităţile de la faţa locului prin separarea părţilor. 

                                                                          
3 Declaraţia lui Boris Tarasyuk,  Ministru al Afacerilor Externe al Ucrainei, în cadrul 
dezbaterilor celei de-a 55-a sesiuni a Adunării Generale ONU, 18 septembrie 2000, 
New York. 
4 Center for Peace, Conversion and Foreign Policy of Ukraine, Ukrainian Monitor, 
Policy Paper #13 (July 2002) 
5 Interviu cu Igor Ivanov, Basa – Press, Octombrie 7, 2002 

România are 
nevoie de un 
stat stabil la 

graniţa sa de est 
– la fel şi  UE 
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Planul nu a furnizat însă nici o măsură clară de rezolvare a conflictului şi 
prin manipularea sloganului unui „stat comun”, inventată de Moscova, a 
promovat ideea creării tuturor condiţiilor necesare pentru recunoaşterea 
„Republicii Transnistrene a Moldovei” ca un stat independent. Totuşi, planul 
Primakov nu conţine nici o listă de măsuri concrete care să mărească 
nivelul de integrare a părţilor, în paralel cu necesara dezarmare a regimului 
separatist. Dimpotrivă, el include prevederi care ar permite Transnistriei să 
îşi menţină potenţialul militar, iar Rusiei să aibă o prezenţă militară 
puternică în regiune sub forma operaţiunilor de menţinere a păcii. 

Cel de-al doilea document este cunoscut sub numele de Planul Misiunii 
OSCE 1996/2000. Acesta îşi propune să relanseze negocierile prin 
schimbarea principiilor şi mecanismelor aplicate în fazele incipiente de 
mediere şi rezolvare a conflictului. Între altele planul prevede: 

(1) Să accentueze participarea OSCE şi a comunităţii internaţionale în 
negocieri şi rezolvarea conflictului, prin schimbarea statutului misiunii 
OSCE din „observator” în „garantor de securitate” şi mediator principal. 

(2) Să păstreze procedurile existente pentru zona de securitate şi să obţină 
aplicarea strictă de către toate părţile a principiilor Acordului din 1992 şi 
a noilor acorduri şi decizii ale misiunii sub control unificat. 

(3) Să pună în practică măsuri de consolidare a securităţii şi credibilităţii, 
prin obţinerea transparenţei totale a forţelor armate şi complexului 
militar-industrial. Primul pas în această direcţie ar fi un inventar 
complet, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, al forţelor armate şi a 
întreprinderilor militar-industriale. Propunerile din acest plan sunt 
sintetizate în Fig. 6 de mai jos. 

Planul este format din două părţi distincte: în primul rând, federalizarea 
Moldovei; în al doilea rând, formarea unui mecanism ruso-ucraineano-
OSCE pentru a supraveghea şi garanta respectarea acordului. Documentul 
menţionează Rusia, Ucraina şi OSCE (în această ordine) ca garanţi ai 
acordului, odată ce acesta este semnat. De asemenea, le împuterniceşte să 
medieze eventualele diferende dintre Republica Moldova şi Transnistria în 
perioada de după semnare, cu excluderea ţărilor occidentale, a UE sau a 
celuilat vecin, România. Grupul tripartit ar supraveghea implementarea 
acordului, care ar prevala faţă de legislaţia şi constituţia Republicii Moldova 
şi a celorlalte unităţi federative. În acest fel, planul ar plasa întregul teritoriu 
al republicii sub supravegherea Rusiei, Ucrainei şi a OSCE (deciziile OSCE 
şi acţiunile acestei organizaţii sunt de asemenea supuse puterii de veto a 
Rusiei). Rusia obţine astfel partea leului, prin dubla reprezentare şi 
recunoaşterea situaţiei de facto. Planul a fost respins de Tiraspol şi 
denunţat în termeni violenţi de opoziţia politică de la Chişinău. Până acum, 
el a reuşit doar să declanşeze o criză politică, fiind perceput ca un semnal 
că toate atu-urile se află în mâna Rusiei, de data asta însă oficial şi cu 
aprobarea Occidentului. Totuşi, intenţiile bune din spatele acestui plan sunt 
o realitate, de vreme ce situaţia actuală nu face decât să perpetueze 
existenţa neoficială a micului stat-problemă de peste Nistru şi să ţină pe loc 
dezvoltarea Republicii Moldova, ceea ce nu este o soluţie pe termen lung. 

Deşi bine 
intenţionat, planul 
OSCE întăreşte 
rolul Rusiei în 
regiune şi creează 
tensiuni interne la 
Chişinău. Însă nici 
situaţia actuală nu  
mai poate continua. 
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Indiferent de calităţile sau defectele punctuale ale planului OSCE, principala 
sa problemă o reprezintă lipsa totală de realism. Principalele obiective sunt 
corecte: reunirea Republicii Moldova şi a Transnistriei într-o singură entitate 
politică, în cadrului unui stat federativ democratic. Însă pentru a organiza 
alegeri libere şi corecte în Transnistria, regiunea trebuie în primul rând 
demilitarizată. Altfel candidaţii care nu sunt sprijiniţi de armată sau de 
forţele de securitate nu au nici o şansă. Demilitarizarea regiunii rebele este 
cheia strategiei de rezolvare a conflictului. 

Au liderii transnistreni vreun motiv să demareze procesul de democratizare 
care s-ar putea termina pentru ei cu pierderea puterii? Evaluări neoficiale 
arată că Partidul Comunist Moldovean ar câştiga, întrucât regiunea nu este 
omogenă etnic. Liderii transnistreni au în momentul de faţă de partea lor 
mai mulţi factori: timpul; nehotărârea comunităţii internaţionale; forţa 
armatei proprii şi a organelor docile de securitate; decizia Rusiei şi a 
Ucrainei de a le feri de orice presiune serioasă, cum ar fi embargoul 
comercial impus de Republica Moldova. Singurul lucru care le stă împotrivă 
este faptul că entitatea lor nu va fi recunoscută, întrucât toată opinia publică 
internaţională este hotărâtă să respecte principiul Helsinki de inviolabilitate 
a frontierelor. Numai că se pot descurca foarte bine şi fără asta, după cum 
s-a observat în ultimul deceniu. 

Fig. 6. Procesele de rezolvare paşnică a conflictelor în Bosnia şi Transnistria 

Acordul Dayton-Paris (1995) † Acordul OSCE de rezolvare a conflictului din 
Transnistria 

Elaborat sub egida reprezentanţilor ONU şi OSCE 
în spiritul principiilor Cartei Naţiunilor Unite şi a 
Actului Final de la Helsinki 

Elaborat de către Moscova în concordanţă cu interesele 
sale strategice şi apoi preluat pur şi simplu de maşinăria 
de rezolvare a conflictelor a OSCE 

Impus de ONU, OSCE şi alte părţi terţe pentru a fi 
semnat de toate părţile implicate în conflict 

Impus de o singură parte implicată în conflict (Federaţia 
Rusă) pentru a fi semnată de cealaltă parte (Republica 
Moldova) 

Reprezintă un cadru dezvoltat de principii, 
regulamente şi mecanisme orientate către 
terminarea conflictului militar, crearea condiţiilor 
necesare pentru începerea dialogului politic, ca şi 
unificarea părţilor aflate anterior în conflict. Acordă 
responsabilităţi în diverse domenii ale vieţii sociale 
către mai multe organizaţii locale şi internaţionale 

Priveşte exclusiv implementarea unei încetări a focului, 
crearea unei zone de securitate şi a Comisiei de Control 
Unificat (UCC). Nu ia în considerare nici principiile de 
rezolvare a disputelor, nici dialogul politic şi nici crearea 
condiţiilor necesare pentru acestea. Principalul scop al 
UCC este menţinerea zonei de securitate. 

Determină ierarhia autorităţii şi a mecanismului de 
acceptare a deciziilor în domeniile militar şi politic. 
Furnizează consimţământul părţilor pentru a urma 
deciziile înaltelor autorităţi internaţionale. 

Impune acceptarea deciziilor UCC exclusiv pe baza 
consimţământului între părţi – acesta fiind şi motivul care 
a determinat blocarea activităţii şi ineficienţa 

Furnizează măsurile pentru consolidarea 
credibilităţii şi transparenţei, pentru impunerea 
deciziilor şi a responsabilităţilor între părţi. ‡ 

Nu precizează măsurile de impunere a deciziilor sau 
responsabilităţilor părţilor 

 
†  .Acordul Dayton-Paris include un Act Cadru privind Restabilirea păcii în Bosnia-Herţegovina; Acordul 
privind aspectele militare ale procesului de restabilire a păcii; Anexa la statutul forţelor NATO; Acordul 
privind măsurile tranzitive de impunere a Planului de restabilire a păcii; Acordul privind stabilizarea 
regională; Acordul privind frontierele; Acordul privind alegerile. 

‡  Părţile au fost de acord să îşi subordoneze acţiunile deciziilor Consiliului de Securitate al ONU, Tribunalului 
de Arbitraj, Comisiei pentru Drepturile Omului; Comisiei pentru Refugiaţi, Comisiei pentru Protecţia 
Monumentelor Istorice 
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EUROPA AR TREBUI SĂ-ŞI IA ROLUL ÎN SERIOS 

Cum se poate obţine un acord dacă Transnistria are toţi aşii în mână în 
disputele cu Republica Moldova şi nu există nici o forţă internaţională care 
să asigure un oarecare echilibru (spre deosebire de Bosnia sau Kosovo, în 
Transnistria nu a existat nici o intervenţie NATO sau ONU)? Pentru a crea 
situaţia de echilibru necesară încheierii acordului de la Dayton, Kosovo şi 
Macedonia au fost mai întâi dezarmate, chiar dacă nu integral, şi doar după 
aceea s-a mers la vot. În toate cazurile menţionate, primul pas a fost 
implementarea unui instrument de impunere a unor negocieri reale, plus 
respectarea acordurilor încheiate cu ajutorul trupelor ONU sau NATO. 
Asemenea instrumente sunt din păcate costisitoare şi nimeni nu pare dispus 
să investească în rezolvarea problemei transnistrene.  

Principala diferenţă între Transnistria şi Bosnia constă în poziţia pasivă şi 
condescendentă a Occidentului faţă de primul caz, prin contrast cu 
implicarea sa activă în cel de-al doilea (ONU, OSCE, SUA şi alte state cu 
statut de observator), angajând în acest scop un întreg sistem de principii şi 
mecanisme internaţionale. 

Acesta este motivul pentru care soluţia avansată în prezent nu reuşeşte să 
salveze nimic şi îi pune într-o lumină proastă pe negociatorii internaţionali, 
care sprijină, conştient sau nu, ideea de legitimare a sferei de influenţă 
ruseşti în imediata vecinătate a graniţelor europene. În Country Strategy 
Paper 2002-2006, Comisia Europeană consideră că „întrucât Republica 
Moldova se află în imediata vecinătate a UE lărgite, instabilitatea şi sărăcia 
din această ţară sunt probleme de primă importanţă pentru UE.” Dacă este 
aşa, Comisia ar trebui să îşi ia în serios propriile cuvinte şi să intervină, 
cum a făcut în cazul aproape reuşit al Macedoniei, ca veriga lipsă în 
echilibrul dintre părţi. Este adevărat că UE nu are încă propriile sale trupe, 
însă în viitorul apropiat le va avea. Rusia a arătat întotdeauna sprijin pentru 
o iniţiativă europeană de apărare, privind acest lucru cu ochi mult mai buni 
decât extinderea NATO. S-ar putea deci organiza o forţă de menţinere a 
păcii cu trupe vest-europene şi ruseşti. 

Situaţia curentă ar putea fi prelungită până când se organizează această 
forţă armată, ceea ce ar putea însemna un an sau doi. Nu se va schimba 
nimic important între timp. Mai mult decât atât, OSCE ar trebui să 
folosească această perioadă de timp pentru a încuraja Rusia şi Ucraina să 
respecte embargoul impus de Moldova şi astfel să facă viaţa mai grea 
pentru liderii transnistreni. Cu alte cuvinte, mediatorii internaţionali ar trebui 
să creeze o situaţie în care ambele părţi să aibă motive reale să se aşeze la 
masa de negociere. Iar în momentul în care se ajunge acolo, ordinea 
corectă de priorităţi este dezarmare întâi, şi federalizare democratică după 
aceea.

Federalizarea 
democratică este 
imposibilă înainte 
de demilitarizare 
sub supraveghere 
internaţională 



 

 

ADMINISTRAŢIE 
 

LIPSĂ DE PROGRAME, POLARIZARE, 
POLITICĂ DE KULTURKAMPF: 
IMPROBABILA REFORMĂ A ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
de Sorin Ioniţă 

 
Este limpede, după un deceniu şi ceva de tranziţie, că în Europa Centrală şi 
de Est (ECE), ca şi în alte părţi ale lumii, satisfacţia cetăţenilor faţă de 
instituţiile publice, clasa politică şi tot mecanismul democratic în general 
depinde foarte mult de eficienţa cu care sunt îndeplinite funcţiile de bază 
ale guvernării: menţinerea statului de drept, ordinea şi securitatea publică, 
stabilitatea regulilor jocului social, furnizarea de bunuri şi servicii publice. 
Pe aceste dimensiuni, nici unul din cele 103 guverne post-comuniste din 
regiune nu a avut o performanţă grozavă şi ca atare nici un cabinet nu a 
fost reales în funcţie în ECE după 19896. Condiţiile iniţiale nefavorabile şi 
sarcina monumentală a reformei sunt probabil parte a explicaţiei. Totuşi, 
dificultăţile au fost agravate de indecizie şi bâlbâieli politice, incompetenţă 
şi corupţie în sectorul public. Noii lideri au îmbrăţişat foarte repede partea 
atractivă şi “soft” a politicii de tip democratic − campanii, promisiuni 
electorale, pluralism, trucuri de Public Relations şi beneficiile statutului de 
star. Dar au dat mai puţină atenţie părţii celeilalte, mai substanţiale: 
programe coerente de acţiune, politici credibile, pregătirea mecanismelor şi 
echipelor care să le aplice. 

Ceea ce poate părea curios la prima vedere deoarece, după cum am spus, 
performanţa în funcţie este legată exact de această a doua componentă a 
procesului de democratizare. Dar e de înţeles dacă privim mai de aproape: 
generarea şi implementarea de politici într-un mediu pluralist presupune 
profesionalism, deschidere şi acceptarea ideii că trebuie să fii răspunzător 
pentru rezultatele a ceea ce faci − calităţi rare printre est-europeni. Cu cât 
un program de acţiune e mai clar, cu atât el te angajează mai tare, iar 
angajamentele ferme nu fac încă parte din etica politică a zonei. Accentul 
pe politici (policies, adică programe şi rezultate) în loc de politică (politics, 
competiţia pentru putere) ar provoca restructurări masive ale elitelor 
naţionale actuale, care nu ştiu s-o practice decât pe ultima7. Aşa că 

                                                                          

6 Cu excepţia foarte recentă a coaliţiei de centru-dreapta în Slovacia.  

7 Limba noastră nu distinge între politics şi policy, aşa cum nu o fac nici alte limbi 
din regiune, ceea ce spune mult despre nivelul de pătrundere a acestor concepte în 
zonă şi face problema pe care o semnalăm aici încă şi mai dificilă. 

Modelul politicilor 
lipsă:  prea multă 

politică simbolică, 
lipsa strategiilor 

concrete 
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actualele grupuri de putere şi prestigiu (politice, dar nu numai, observaţia 
fiind valabilă pentru întreaga viaţă publică: cercuri culturale, presă, viaţă 
academică) au tot interesul să se opună schimbării de viziune. 

Problema este serioasă, pentru că incapacitatea în materie de policy 
(politici) a avut un impact negativ substanţial asupra bunăstării sociale în 
ECE. Majoritatea indicatorilor dezvoltării umane fuseseră moşteniţi la 
niveluri rezonabil de înalte de la precedentul regim în toate ţările foste 
comuniste8. Cel mai cunoscut astfel de indicator, publicat de UNDP, 
măsoară dezvoltarea umană printr-o combinaţie de indici privind educaţia, 
starea de sănătate şi nivelul producţiei economice. Cuprinderea şcolară şi 
speranţa medie de viaţă sunt indicatori cu inerţie mare, care se modifică 
greu în timp − dar chiar şi aceştia au marcat un uşor declin după 1989. Însă 
PIB/cap de locuitor a fost foarte volatil şi a început decada ’90 cu un declin 
accentuat în toată regiunea. 

 

Acest material afirmă că lipsa cronică de creştere reală din anumite părţi 
ale acestei regiuni trebuie atribuită în mare parte eşecului unor societăţi de 
a produce politici coerente. Instituţiile vicioase, deciziile proaste, lipsa de 
voinţă politică şi competenţă în implementare au jucat un rol mult mai 
important decât lipsa de resurse sau alţi factori externi. Toate acestea pot fi 

                                                                          

8 Calitatea datelor produse de regimurile comuniste reprezintă desigur o problemă, atât din 
cauza alterării lor intenţionate, cât şi din cauză că, chiar şi fără să se umble la cifre, este 
greu de spus ce sens aveau ele în condiţii de control social total − de exemplu, PIB/cap de 
locuitor în condiţii de penurie de produse.  

Fig. 1. Calitatea guvernarii in Europa: Moldova functioneaza mai prost in  
2001 decat in 1998 
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adunate sub eticheta guvernare slabă şi puse în relaţie cu modelul 
administrativ al politicilor lipsă schiţat mai sus.  

Iar acesta e locul potrivit pentru a pune întrebarea cu adevărat importantă. 
Pentru că, deşi e adevărat că cele spuse mai sus se aplică în oarecare 
măsură întregii regiuni, e evident că unele ţări stau mai prost decât altele în 
materie de calitatea guvernării. Republica Moldova este una dintre codaşele 
tranziţiei. Una din cele mai cuprinzătoare evaluări comparative ale calităţii 
actului guvernării pe glob, întreprinsă de un grup de cercetători de la Banca 
Mondială şi Universitatea Stanford, confirmă cu date cantitative ceea ce 
observatorii şi rapoartele diverselor agenţii de asistenţă semnalaseră deja: 
există un deficit de guvernare în Moldova care creşte şi cuprinde aspecte 
esenţiale ale vieţii publice.9 

Fig. 1 arată că aici s-a înregistrat cel mai semnificativ declin din regiune în 
ultimii 3-4 ani în ce priveşte calitatea guvernării, ţara pierzând astfel 
contactul cu grupul ECE şi apropiindu-se de cel al CSI. Alte state din CSI 
precum Rusia şi Ucraina au marcat de asemenea involuţii, deşi mai puţin 
spectaculoase. În schimb, Iugoslavia şi Albania, ţări răvăşite de crize 
majore în ultimul deceniu, au înregistrat progrese. 

Spre deosebire de Rusia şi Ucraina însă, unde depunctarea se datorează 
recentelor probleme ţinând de libertatea de expresie, pluralism şi stabilitate 
politică, în Moldova necazul vine exclusiv de la funcţiile executive ale 
guvernului: ineficienţă administrativă, calitatea slabă a reglementărilor şi 
corupţie (Fig. 2). Acest lucru trebuie subliniat în mod special atunci când 
vorbim de prima decadă de tranziţie în Moldova: nu s-a reuşit dublarea 
liberalizării politice de după 1990, cu programe de politici coerente şi 
eficiente.  

Există multe explicaţii pentru acest eşec pe partea executivă, în Moldova 
mai curând decât în alte părţi, iar o parte din ele vor fi discutate pe larg mai 
jos. Însă un lucru trebuie clarificat de la început. E adevărat că Moldova 
este într-o situaţie aparte nu doar din cauza clivajelor sociale moştenite − şi 
alte state din zonă au aşa ceva − ci şi a faptului că are de rezolvat 
problema separatismului unor regiuni (vezi secţiunea precedentă) în 
circumstanţe externe nefavorabile. Numai că aceasta a fost situaţia de-a 
lungul întregii decade care a trecut − şi a fost probabil chiar mai rău în 
primii ani de după ’90. Ca atare, aceşti factori nu pot explica deteriorarea 
menţionată mai sus, apărută în ultima vreme şi semnalată de majoritatea 
observatorilor externi. Acestea sunt evoluţii noi, cel mai probabil având 
cauze interne, care ameninţă să împingă lucrurile din rău în şi mai rău. 
Liderii de decizie din Moldova n-au fost niciodată chiar 100% constrânşi de 
împrejurări, nici înainte şi nici azi, aşa că ei ar trebui să folosească spaţiul 
de manevră pe care îl au, mic cum este, pentru a furniza o performanţă 
administrativă mai bună. Altfel, există riscul ca întregul sistem de guvernare 
democratică să se delegitimeze pe termen lung. 
                                                                          
9 Kaufmann, D., A. Kraay and P. Zoido-Lobaton, 2002. Governance Matters II: Updated 
Indicators for 2001. The World Bank and Stanford University, 
www.worldbank.org/research/growth  

 

Condiţiile externe 
nefavorabile nu pot 

explica integral  lipsa 
de performanţă a 

guvernării pe plan 
intern 
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SIMPTOMELE STATULUI SLAB 

Incapacitatea structurală de a parcurge un proces raţional de decizie 
publică (definire probleme, identificare soluţii alternative, evaluare 
comparată, organizarea inputului din partea tuturor celor interesaţi, feed-
back şi ajustări pe baza experienţei în aplicare) aminteşte de cazul statelor 
pre-moderne, în care lipsa datelor şi procedurilor administrative coerente 
făceau ca largi porţiuni din societate să devină “invizibilă” pentru oficiali. 
Evoluţia către statul modern a presupus un efort sistematic de a centraliza, 
categoriza şi prelucra informaţia, cu scopul de a putea pune în practică 
politicile optime. Cu alte cuvinte, pentru a avea guvernare eficientă nu sunt 
suficiente bunele intenţii, ci trebuie să ai şi capacitatea de a “citi” societatea 
în mod corect. Iar pentru ca actorii privaţi (cetăţeni, firme, etc.) să se lase 
“citiţi” şi măsuraţi, este nevoie de o doză mare de încredere între ei şi 
instituţiile publice. În lipsa acesteia, încercările birocraţiei publice de a 
dezvolta politici raţionale şi cuprinzătoare vor fi sabotate de cetăţeni. 
Aceştia, pe bună dreptate, vor suspecta că orice astfel de încercare de a 
face tranzacţiile sociale mai “vizibile”, de a înregistra date şi măsura 
procesele sociale va duce la ingerinţe suspecte din partea statului, control 
sau chiar represiune. 

Cu alte cuvinte, încrederea cetăţenilor în instituţiile publice nu este doar 
rezultatul experienţelor lor trecute (este şi asta), ci în primul rând un factor 
ce determină chiar capacitatea acestor instituţii de a funcţiona. De aici, 

Fig. 2. Calitatea guvernării în Republica Moldova: 
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cercul vicios lipsă de încredere–politici proaste. Acest sabotaj tăcut şi din 
ce în ce mai pronunţat al societăţii a fost, de exemplu, una din cauzele 
principale ale dizolvării treptate a sistemului sovietic în stagnare, lipsă de 
performanţă şi ficţiune administrativă decuplată de realitate. 

Fără măsuri clare destinate să îmbunătăţească nivelul încrederii generale în 
instituţiile publice este greu de ieşit din această capcană a pre-modernităţii. 
După câştigarea independenţei, n-a existat în Moldova un efort deliberat de 
a remedia această situaţie, deşi câteva secole de regimuri ne-democratice 
şi opresive au plantat în cetăţenii moldoveni un scepticism bine înrădăcinat 
pentru orice formă de acţiune publică sau colectivă, suspectă din principiu. 
Sentimentul general este acela că orice câştig cât de mic al unei persoane 
− şi nu e vorba doar de bani − trebuie ascuns şi consumat în cadru privat, 
cu membrii propriului grup, pentru că altfel va fi rechiziţionat sau taxat de 
autorităţi, sau furat de bandiţi privaţi împotriva cărora statul e prea slab ca 
să te apere. Fără poveşti credibile de succes în viaţa publică, cinismul 
social nu face decât să crească. Guvernarea proastă se aşează deasupra 
acestui mediu deja impropriu şi măreşte incertitudinea la nivelul actorilor 
sociali, prin arbitrariul, slăbiciunea şi schimbările dese de direcţie pe care le 
aduce. Regulile interacţiunilor sociale devin prin urmare şi mai instabile, iar 
orizontul de timp al tuturor se scurtează, cu toate consecinţele care derivă 
de aici: proliferarea tranzacţiilor de tip “muşcă-şi-fugi”, agregare dificilă a 
acţiunii publice pentru a promova interese comune.  

Moldova se confruntă cu un paradox: cetăţenii nu au încredere în instituţiile 
publice sau în sinceritatea şi competenţa liderilor care îi conduc. Dar în 
acelaşi timp solicită o gamă largă de servicii tocmai din partea acestor 
instituţii publice blamate − prea largă, ar spune unii. În vreme ce situaţia nu 
este strict specifică Moldovei, fiind întâlnită şi în celelalte ţări în tranziţie, în 
care regimurile comuniste au cultivat un nivel al aşteptărilor imposibil de 
atins în rândul populaţiei în ce priveşte eficienţa şi generozitatea statului, 
discrepanţa dintre acestea şi realitate este aici foarte mare.   

Mai mult, administraţia centrală de stat promovează o abordare perimată, 
de secol XIX, a procesului de decizie publică, centrată aproape exclusiv în 
redactarea şi adoptarea de acte normative. O politică e bună şi legitimă 
dacă respectă litera legii − şi nimic mai mult. În aceste condiţii, nu face 
decât să se întărească tendinţa istorică de a avea norme oficiale în mare 
parte inaplicabile, şi o realitate paralelă, cu propriile ei legi nescrise ce n-
are nimic de-a face cu prima. Sunt foarte rare evaluările preliminare în 
termeni de fezabilitate a aplicării unei politici, costuri şi beneficii. Această 
viziune îngustă, legalistă, lasă foarte puţin loc pentru evaluarea 
consecinţelor sociale reale ale deciziilor adoptate, colectarea de feed-back 
sau măsurarea eficienţei instrumentelor de aplicare. 

Puţina experienţă acumulată în sectorul public din precedentele încercări de 
policy nu este niciodată făcută publică, discutată deschis în conferinţe, 
publicată, transmisă generaţiilor viitoare, etc. Ea supravieţuieşte doar sub 
forma “cunoaşterii tacite” şi fragmentare a funcţionarilor direct implicaţi. 
Ceea ce este în concordanţă cu alte trăsături pre-moderne ale administraţiei 
publice din Moldova: 

Birocraţie pre-
modernă, 

personalizată şi 
imprevizibilă 
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• Incapacitatea de a comunica în timp, sau între instituţii. 

• Închiderea ermetică faţă de experţii independenţi sau opinia 
publică. 

• Învăţare exclusiv din experienţă (“şcoala vieţii, la locul de muncă” 
atât de mult îndrăgită înainte), de regulă în aceeaşi instituţie pentru 
foarte multă vreme. Ca atare, verbalizarea şi generalizarea 
experienţei devin dificile, lipseşte capacitatea de adaptare la 
condiţii noi, apare teama faţă de schimbare, mascată în complex de 
superioritate faţă de orice este altfel.   

• Secretomania. Din principiu, orice informaţie în instituţiile publice 
trebuie ţinută secret pentru că ea constituie singurul avantaj 
comparativ de care dispune un funcţionar, care altminteri este lipsit 
de abilităţi profesionale sau alte atu-uri competitive, deci practic 
neangajabil în altă parte.   

Există în plus o anume predilecţie naturală în Moldova, ca şi în alte state 
CSI, pentru ambiguitate. Ea trece dincolo de modul cum sunt redactate şi 
aplicate legile, deşi este şi aici foarte evidentă. Structura instituţiilor este 
tolerantă faţă de incertitudini şi suprapuneri de atribuţii, ceea ce reflectă 
nimic mai mult decât incapacitatea de a ajunge la decizii tranşante, în 
special atunci când e vorba de desfiinţarea sau terminarea unor programe 
publice (vezi de exemplu reforma administraţiei locale, mai jos). Pot fi 
întâlnite aranjamente instituţionale stabilite în diverse etape politice, care 
coexistă într-un tot disfuncţional. Încercările periodice de a impune ordine 
de sus în jos pot fi bine intenţionate (vezi “verticalizarea puterii”), însă n-au 
cum să reuşească atâta vreme cât nu atacă problema reală: mecanismul 
administrativ actual, îmbibat de cultura corporatistă veche, de tip sovietic, 
descrisă aici. Întărirea acestuia nu va face decât să perpetueze problemele. 

În asemenea mediu instabil viaţa funcţionarului public obişnuit e dură şi are 
prea puţin de-a face cu cea a confraţilor din Occident. Acţiunea combinată a 
incertitudinii şi salariului derizoriu − insuficient pentru un trai decent chiar la 
standardele modeste din Moldova (Fig. 3) − creează un corp de funcţionari 
nu doar mai puţin profesional decât în ţările dezvoltate, dar şi mai eterogen. 
Majoritatea membrilor săi sunt mărunţi aparatciki pe stil vechi, sau tineri 
sub medie care au eşuat în sectorul privat pe stil nou. Frustraţi din cauza 
veniturilor mici, dar prea nesiguri pe propriile forţe pentru a părăsi actualele 
slujbe, ei îndeplinesc rutina zilnică, se angajează în jocurile birocratice de 
putere din interiorul instituţiei şi sunt gata să cedeze presiunilor politice 
venite pe cale ierarhică.  
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Pe de altă parte există un număr mic de persoane, în special la nivel înalt, 
care urmează strategia blitzkrieg: un stadiu scurt în instituţii publice, în 
special centrale, privit ca o investiţie în CV şi în sistemul de relaţii în 
vederea intrării în politică − sau pentru a face pasul către un post mult mai 
lucrativ în sectorul privat. Unii dintre aceştia pot avea studii în Occident şi 
reprezenta nuclee de competenţă în mediul lor imediat, însă stagiul în 
instituţia publică în aceste cazuri tinde să fie scurt iar impactul de durată 
asupra performanţei instituţiei neglijabil. 

Oricum, simpla schimbare de generaţii în sectorul public nu va influenţa 
prea mult lucrurile atâta vreme cât recrutarea şi socializarea urmează 
aceleaşi căi bătătorite: licenţiaţi din universităţi cu standarde scăzute sunt 
angajaţi prin mecanisme clientelare; performanţa în post nu e măsurată 
obiectiv; titularizările şi promovările se câştigă prin lupte şi presiuni extra-
profesionale. Un ministru obişnuit nu prea are timp să înţeleagă întreaga 
complexitate a sarcinii din faţa sa (cât era în opoziţie, după cum spuneam 
mai sus, s-a preocupat exclusiv de imagine şi campanii), sau i se pare pur 
şi simplu imposibilă. De aceea se concentrează nu pe a produce rezultate, 
ci pe dezvoltarea unei reţele de sprijin formate din clienţi. Loialitatea 
personală absolută trece mult înaintea competenţei, pentru că la drept 
vorbind ultima este irelevantă pentru succes în asemenea societăţi. 
Obsesia loialităţii personale, întâlnită în general la politicienii din ţările post-
comuniste indiferent de culoarea lor ideologică, este motivul pentru care ei 
evită orice cooperare formalizată, cu termeni fixaţi în acorduri scrise, şi 
orice deschidere semnificativă către experţi independenţi necontrolabili. O 
dată în plus, programele publice (policies) sunt reduse la politică pre-
modernă purtată cu alte mijloace. 

Complicaţiile care ţin de poziţia Moldovei în context regional − un stat tânăr 
şi relativ sărac aflat într-un mediu nefavorabil − ar fi greu de manevrat chiar 
de o clasă politică mai matură şi profesională. Din păcate singurul răspuns 
pe care Chişinăul l-a găsit în ultima perioadă pentru aceste provocări îl 
constituie polarizarea internă. Guvernul pare mai dornic să agite simboluri 
decât să-şi îmbunătăţească performanţele. Privind de la distanţă, cele mai 
vizibile acţiuni ale sale din ultimul an au avut de-a face cu limba şi 
identitatea (chestiunea manualelor) şi re-restructurarea administraţiei locale 
(împodobită şi ea cu elemente simbolice, vezi mai jos). Opoziţia, pe de altă 
parte,apare în acest moment ca fragmentată şi lipsită de forţă, o situaţie în 
care a ajuns în mare parte din vina ei. În plus, se bucură de suport extrem 
de inegal în rândul principalelor grupuri etnice din societatea 
moldovenească, ceea ce nu arată bine pentru viitor.  

Fig. 3. Viaţă grea: salarii şi arierate, septembrie 2002 

 Sector public Sector privat 

Salariu mediu lunar ($) 40 62 

Procentul de salariaţi cu restanţe salariale 56%  

Restanţă / salariu mediu 1.3 1.3 

 

Tendinţe 
periculoase: 

pedalarea pe emoţii 
publice în loc de 

performanţă 
administrativă 
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Confruntarea pe bază de simboluri este probabil inevitabilă într-o societate 
care n-a depăşit încă etapa primă a politicii constituţionale: aceea în care 
se trasează desenul de bază al instituţiilor sale fundamentale − sau chiar 
limitele comunităţii. Însă efortul intern trebuie să fie orientat către depăşirea 
acestei faze, profitând de ocaziile care se oferă (în cazul Moldovei, prin 
planul OSCE sau cele care îi vor urma). Escaladarea confruntării interne 
bazate pe politica simbolurilor, ca alternativă la programele de guvernare 
coerente, scade credibilitatea externă a ţării şi micşorează capacitatea 
guvernului de a modela în avantajul Moldovei un eventual acord cu regiunile 
separatiste. În special în cazul ţărilor mici, doar un comportament 
democratic acceptabil te face credibil în faţa supervizorilor internaţionali 
care, vrând-nevrând,  vor avea un cuvânt de spus. În plus, escaladarea este 
periculoasă pe termen lung, încurajând radicalismul, lipsa dialogului între 
cele două tabere − care par, tot mai mult, două tabere separate de valori 
culturale fundamentale − şi paranoia în discursul public. Clivajele şi lipsa de 
comunicare sunt evidente pentru cineva care vine din afară, caracterizând 
multe aspecte ale vieţii publice, inclusiv presa. E vremea ca decidenţii 
politici să afişeze mai multă raţionalitate în acţiuni, pentru ca cele mai negre 
temeri ale observatorilor internaţionali să nu devină predicţii auto-
confirmate. Având în vedere actuala balanţă a puterii în Republica Moldova, 
probabil că guvernul e cel care trebuie să facă primul pas. 

STUDIU DE CAZ – REFORMA ADMINISTRAŢIEI LOCALE (AL) 

Ar putea începe chiar cu reforma administraţiei locale. Imediat după 
ultimele alegeri, actualul partid de guvernământ a dat semne clare că 
intenţionează să se întoarcă la vechea structură administrativ-teritorială 
bazată pe raioane în loc de judeţe. Un concept destul de vag de 
“verticalizare a puterii” a fost vehiculat cu această ocazie, la un loc cu idei 
mai cunoscute precum subsidiaritatea şi eficientizarea administrativă. Nu 
era însă limpede care ar fi legătura dintre ele în practică, la nivel de detalii. 
Cu toate acestea, în decembrie 2001 legea administraţiei locale a fost 
amendată substanţial de către guvern. Principalele schimbări au constat în: 
limitarea serioasă a autonomiei financiare a AL (într-un fel, asta nu era 
decât o consfinţire în lege a unei tendinţe prezente deja în practică); 
înlocuirea judeţelor cu vechile raioane, mai multe şi mai mici, şi dispariţia 
instituţiei prefectului, creat în 1998 o dată cu judeţele; alegerea indirectă a 
primarilor de către consiliile locale. Toate aceste schimbări, în afară de 
rocada judeţe-raioane, au fost ulterior anulate atunci când opoziţia le-a 
atacat la Curtea Constituţională. Aşa că în momentul de faţă situaţia a 
rămas cumva suspendată în incertitudine, cât timp guvernul pare să caute o 
cale de a ocoli decizia justiţiei. Această saga poartă toate semnele 
modelului politicilor lipsă descris mai sus: 

• Primatul simbolismului asupra substanţei. Autorităţile comuniste par să 
fi dorit să scape de judeţe şi prefecţi în special pentru că aceste 
instituţii noi introduse în 1998 sunt de inspiraţie franceză, reproducând 
prea îndeaproape structura administrativă a României vecine. 
Evaluările serioase cost-beneficii au lipsit. În cazul funcţiei de prefect, 
sunetul acestui cuvânt a fost atât de puternic încât a acoperit faptul 
simplu că prefecţii sunt reprezentanţii numiţi ai guvernului în teritoriu − 

Prevalenţa 
simbolismului asupra 
substanţei 
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adică un element foarte puternic tocmai de “verticalizare a puterii”. Se 
pare că între timp guvernul a realizat cât de utili pot fi, şi ca atare s-a 
decis că ar putea în definitiv să păstreze o instituţie care, paradoxal, în 
România, Polonia sau alte ţări din ECE este tot mai des pusă sub 
semnul întrebării de promotorii descentralizării.  

• Ambiguitatea instituţională. În 1998, când s-a procedat la reforma 
teritorială, multe din vechile instituţii publice bazate în raioane nu au 
fost desfiinţate sau reformate, ci au fost lăsate să funcţioneze în 
continuare − parte din indecizie politică, parte ca protecţie socială 
pentru funcţionarii care le populau. Poliţia, judecătoriile de prim nivel şi 
numeroase alte oficii au rămas pe loc, deşi vechile raioane au fost 
oficial dezmembrate. Noua administraţie sub-naţională (judeţele) n-a 
avut niciodată sprijin politic integral din partea celei centrale deoarece, 
indiferent de orientare, guvernele s-au temut de fapt de transferul real 
al puterii de decizie. Prefectul a ajuns repede instituţia dominantă la 
nivel de judeţ, deşi tehnic vorbind el nu face parte din administraţia 
locală iar în Moldova funcţia nici măcar nu este definită în Constituţie. 
Practic, prefecţii administrează mare parte din bugetele locale, ceea ce 
contravine flagrant principiului autonomiei locale. În aceste condiţii 
recenta schimbare de direcţie în politica faţă de AL n-a fost greu de 
operat, pe baza substanţialelor reziduuri instituţionale la nivel raional. 
Acesta este un exemplu tipic de reformă nehotărâtă care conţine 
elementele propriei sale răsturnări. 

• La rândul ei, opoziţia actuală a respins ultimele propuneri de 
restructurare, însă cu argumente cam neconvingătoare. Judeţe mai mici 
şi mai multe − pentru că asta înseamnă de fapt întoarcerea la raioane − 
nu înseamnă automat un aranjament nedemocratic. Este mult mai 
important de discutat despre împărţirea atribuţiilor între cele trei niveluri 
ale statului şi de autonomia reală de care dispun AL. Judeţele mai mici 
pot fi mai eficiente în furnizare pentru anumite servicii şi mai puţin 
pentru altele − dar această discuţie serioasă încă nu s-a purtat, ceea 
ce a contat mai mult fiind eticheta lingvistică lipită pe ele. Acelaşi lucru 
este adevărat şi în cazul alegerii primarilor: atât alegerea directă cât şi 
cea indirectă se practică pe scară largă în Europa, în ţări cu democraţie 
perfect funcţională. Desigur, se poate discuta care versiune este mai 
bună pentru Moldova astăzi, date fiind condiţiile ei specifice. Dar nu e 
adevărat că un aranjament este mai democratic decât altul din 
principiu. 

În plus, nici planul promovat de guvern şi nici contra-propunerile opoziţiei 
nu conţin prevederi realiste pentru a uşura rezolvarea situaţiei din 
Transnistria şi Găgăuzia, ca şi când aceasta n-ar exista. Ceea ce este cel 
puţin curios, subiectul discuţiei fiind aici chiar reforma administrativ-
teritorială. A legifera prin ignorarea problemelor reale nu le va face pe 
acestea să dispară, ci doar adaugă încă un strat de norme nerealiste peste 
cele deja existente, accentuând simptomele abuzului de legislaţie şi 
impresia că decidenţii politici trăiesc în propria lor lume ficţională. Orice 
reformă substanţială şi relevantă a administraţiei locale în Moldova trebuie 
să fie în concordanţă cu aranjamentele constituţionale mai generale 
identificate − să sperăm − pentru rezolvarea problemei separatiste. Şi 

O agendă raţională de 
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trebuie discutată în prealabil cu toţi actorii politici importanţi, cel puţin cei 
de la Chişinău, pentru a crea consens şi o bază de sprijin pentru guvern în 
negocierile sale ulterioare sub egida OSCE, UN, UE sau cui s-o întâmpla să 
se implice. Polarizând problema şi creându-şi în mod inutil adversari la 
centru, guvernul moldovean îşi slăbeşte de fapt capacitatea de rezolvare a 
crizei separatiste de la margini.  

O STRATEGIE RAŢIONALĂ DE DESCENTRALIZARE 

Cum s-ar putea, concret, ieşi din blocajul actual? Există multe aranjamente 
pe care le poate adopta o ţară pentru a promova descentralizarea. Acestea 
sunt subiect legitim de discuţie în corpurile legislative, sau pot fi chiar 
supuse unui referendum. Moldova este în prezent în situaţia de a face 
asemenea opţiuni. Totuşi, indiferent ce soluţii finale se adoptă, există un 
număr de principii de bază ce trebuie respectate pentru ca descentralizarea 
să fie una de succes. Ele sunt cu atât mai importante într-o ţară în tranziţie, 
cu experienţă democratică restrânsă, finanţe publice şubrede şi capacitate 
administrativă slabă. Aceste principii ajută la definirea unei agende bune de 
policy ce poate constitui un început de punte între putere şi opoziţie. 
În primul rând, trebuie făcute opţiuni raţionale şi explicite pe câteva 
dimensiuni fundamentale: 
(a) Subsidiaritate versus eficienţă. Uneori cerinţa “apropierii de cetăţeni” nu 
duce la furnizarea cea mai eficientă managerial, din cauza efectului de 
economie de scală. Dacă vorbim chiar de funcţiile de bază ale AL (ceea ce 
s-ar numi general government) ne confruntăm cu întrebarea crucială, cât de 
mari trebuie să fie unităţile AL pentru a fi funcţionale? 

(b) Autonomie locală lărgită versus solidaritate şi echitate. Prima opţiune 
presupune un procent crescut de venituri proprii, dar şi, ca urmare, 
disparităţi mai mari între comunităţi; cealaltă presupune mai multe 
transferuri şi funcţii mandatate de la centru, deci marjă de manevră mai 
mică pe plan local.  

La aceste dileme nu există soluţii unice, “corecte” din punct de vedere 
tehnic. Ele trebuie discutate şi decise democratic de întreaga comunitate, 
direct sau prin reprezentanţii săi aleşi.  

În al doilea rând, claritatea împărţirii de roluri şi responsabilităţi între 
nivelele guvernării este crucială, pe două dimensiuni: 

(c) Funcţii (ce are de făcut administraţia centrală şi cele locale) 

(d) Resurse, fiscale şi nefiscale (cum se strâng banii pentru a finanţa 
funcţiile amintite, conform principiului că banii trebuie să urmeze funcţia) 

Claritatea rolurilor înseamnă de asemenea delimitări precise între ce poate 
şi ce nu poate să facă guvernul (central, local), tocmai pentru că resursele 
sunt limitate, în special într-o ţară în tranziţie. Ceea ce face, se cheamă 
sfera publică; restul este integral sferă privată. Ambiţia de a rezolva totul 
prin mijloace publice denotă nerealism şi poate face mai mult rău decât 
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bine, pentru că împrăştie puţinele resurse disponibile către un număr 
indefinit de sarcini, calea cea mai sigură de a nu îndeplini nici una bine. Aşa 
că listele lungi, vagi şi generoase de funcţii, semănând cu scrisorile către 
Moş Crăciun, trebuie evitate în legea administraţiei locale. Administraţiile 
locale nu pot face de toate pentru toţi − şi nici nu trebuie confundate cu 
“comunitatea locală” în textul legii (ele sunt doar braţul public, legitimat prin 
alegeri, al acesteia), aşa cum se întâmplă în multe cazuri în ţările foste 
sovietice. 

La partea de venituri locale, trebuie acordată o mare atenţie stabilirii unui 
sistem foarte transparent de transferuri, integrat complet în procesul 
bugetar, care să realizeze: 

(e) O oarecare egalizare între resursele diverselor AL, prin transfer de 
fonduri de la cele mai bogate către cele mai sărace, în concordanţă cu 
decizia de la (a) 

(f) Finanţarea mandatelor naţionale, prin transferul de fonduri de la centru 
către bugetele locale, pentru a susţine acele funcţiuni pentru care centrul 
impune anumite nivele sau standarde de furnizare 

(g) Alocarea corectă, transparentă, bazată pe criterii (şi nu ad-hoc) a 
fondurilor speciale, banilor de investiţii, etc., care vin de la ministerele de 
linie sau alte canale extra-bugetare. De fapt, toate transferurile menţionate 
trebuie să fie bazate pe criterii şi formule stabile, întărind ideea 
constrângerilor bugetare tari. 

Oricum ar fi, este necesar să se creeze un spaţiu de autonomie locală reală 
atât pe partea de atribuţii, cât şi pe cea de cheltuieli, în concordanţă cu 
actuala capacitate administrativă a AL în Moldova. Descentralizarea 
adevărată înseamnă puterea de a decide la nivel local. Dacă acesta nu 
există − fie că nu e prevăzută de lege, fie că e subminată în practică, 
informal − AL, chiar alese liber, devin doar prelungiri ale guvernului central 
care implementează politici naţionale. Actuala situaţie din Moldova, în care 
prefecţii controlează neoficial bugetele judeţene (şi, indirect, o bună parte 
din cele locale), lasă principiul descentralizării gol de conţinut. Ca atare 
este perfect irelevant cum se numesc judeţele sau dacă ele sunt mici sau 
mari. 

(h) Pe partea de cheltuieli (atribuţii), trebuie să existe libertate de decizie, 
chiar dacă mai limitată pentru început, în aşa fel încât decidenţii locali să 
poată alege liberi pachetul de servicii furnizate în comunitatea lor precum şi 
metoda de furnizare, şi să răspundă pentru opţiune în faţa cetăţenilor. 

(i) Pe partea de venituri, acelaşi lucru. Cel puţin o parte din sursele 
bugetelor locale trebuie să fie venituri proprii, iar între acestea măcar un 
impozit semnificativ. Asta înseamnă că AL trebuie să fie relativ libere să-i 
controleze baza, rata şi colectarea.  

Preferabil, o dată stabilit un aranjament, funcţiile şi veniturile AL trebuie 
menţionate în lege şi nu schimbate tot timpul de guvernul central prin 
decizie unilaterală. Dacă asta nu este posibil imediat după reforma AL din 
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motive practice, trebuie să existe cel puţin un angajament explicit din partea 
guvernului că acest scop va fi îndeplinit până la o anumită dată limită. 

(j) În fine, trebuie creat acel mediu propice pentru ca AL să-şi poată 
dezvolta în timp capacitatea managerială şi să preia de-adevăratelea 
propriile funcţii şi răspunderi, pentru care să dea seama în faţa alegătorilor. 
De regulă, asta presupune o strategie pe termen lung de asistenţă pentru 
AL în domenii ca tehnica luării deciziei şi măsurării performanţei, înfiinţarea 
de instituţii locale de monitorizare şi colectare a veniturilor, aplicarea de 
proceduri moderne de management bugetar, şi aşa mai departe. 

Dar, în primul rând, presupune ca guvernul central să dea semnale 
coerente că strategia descentralizării este una reală, fără zig-zaguri politice. 
Ideal, guvernul ar trebui să publice o Carte Albă a Descentralizării în care, 
atât cât se poate în mod realist, să explice direcţia şi etapele procesului. Ea 
ar reprezenta deopotrivă un angajament şi o bază de discuţie cu cei 
interesaţi − şi ar contribui substanţial la stabilizarea aşteptărilor, făcând 
procesul mai previzibil, ceea ce reprezintă un factor neglijat, dar crucial. 
Autonomia locală nu mai trebuie subminată apoi prin măsuri sectoriale (în 
educaţie, sănătate, fiscalitate, etc.) care să contrazică angajamentele din 
Cartea Albă. De exemplu documentul ar putea să prevadă principii generale 
ca: 

• Paşii următori în re-alocarea către AL de noi funcţii şi surse de 
venit 

• Faptul că, în primii ani după ce AL primesc noi atribuţii, acestea e 
probabil să ia forma unor mandate centrale, cu control strict asupra 
furnizării de servicii şi cheltuirii fondurilor. Dar în timp, pe măsură 
ce AL câştigă experienţă şi capacitate administrativă, 
condiţionalităţile vor fi relaxate, iar AL vor fi lăsate din ce în ce mai 
libere. 

• Orice schimbări trebuie discutate în prealabil cu reprezentanţii AL; 
ele trebuie să devină operaţionale doar din ciclul bugetar următor. 

• Trebuie realizat un echilibru atent între nivelurile AL (cele două), 
astfel încât sporirea autonomiei unuia dintre ele (judeţe / raioane) 
să nu ducă la erodarea autonomiei celuilalt (localităţi).  

 
Esenţial este că toate aceste lucruri trebuie considerate în relaţie cu 
acordul final de integrare a Transnistriei şi Găgăuziei într-un aranjament 
stabil, oricare ar fi natura acestuia. Unii paşi pot fi iniţiaţi în avans, precum 
măsurile de întărire a capacităţii manageriale în AL sau de transparentizare 
şi simplificare a transferurilor de fonduri. Însă o viziune cuprinzătoare 
privind rolul administraţiei locale, aplicabilă întregii Republici a Moldovei şi 
care să devină eventual text de lege, poate fi obţinută doar în cadrul unui 
acord constituţional general, după alegeri libere şi corecte pe întregul 
teritoriu al ţării recunoscut internaţional (vezi recomandările din secţiunea 
precedentă).  

Un sistem stabil  în 
Moldova nu poate fi 
realizat decât în paralel 
cu rezolvarea problemei 
“federaliste” 
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Actorii internaţionali au un rol dublu în această chestiune. Întâi, ei pot 
furniza asistenţă tehnică pentru reforma administraţiei publice, nu prin 
impunerea de soluţii − asta oricum nu e posibil − ci prin structurarea şi 
raţionalizarea discuţiei publice. Cu alte cuvinte, nu dând răspunsurile 
corecte, ci ajutând actorii locali să pună corect întrebările importante şi să 
ţină reformele pe calea cea bună. Cu câteva excepţii notabile, până acum ei 
nu şi-au folosit întreaga capacitate de care dispun pentru a îmbunătăţi 
mediul de luare a deciziei, şi nici n-au fost mult mai deschişi decât 
administraţia publică moldovenească spre societate şi experţii independenţi. 
În general a fost preferată strategia vizibilităţii minime, pentru a nu supăra 
guvernul. 

În al doilea rând însă, comunitatea internaţională trebuie să înţeleagă cât 
este de importantă rezolvarea urgentă şi negociată a problemei separatiste 
din Moldova, în absenţa căreia orice planuri de reformă rămân parţiale şi 
instabile. Fie şi numai din motive de securitate, Uniunea Europeană ar 
trebui să fie prima interesată de a avea la graniţa sa de est un stat aşezat şi 
rezonabil de funcţional, la nivel central şi local, capabil să pună în practică 
politicile pentru care votează cetăţenii săi. În acest moment, această 
perspectivă este încă incertă.  

 

*** 

 



 

ECONOMIE 
 

 

EVOLUŢIA ECONOMIEI ÎN MOLDOVA. PREA 
PUŢIN. ŞI PREA TÂRZIU? 

 

Liviu Voinea 

 

PRIVIRE DE ANSAMBLU 

Moldova a început procesul de tranziţie practic de la zero: fără rezerve 
valutare, fără o bancă centrală, fără mecanisme ale economiei de piaţă, dar 
şi fără datorii. După un deceniu de reforme economice în salturi, Moldova 
este astăzi cea mai săracă ţară din Europa, şi economia ei cunoaşte o 
paletă largă de vulnerabilităţi. Salariul mediu net nu depăşeşte 40 de dolari 
pe lună, o treime din forţa de muncă a plecat din ţară ca să lucreze în 
străinătate, economia subterană reprezintă mai mult de jumătate din PIB şi 
ţara este puternic îndatorată. 

De la obţinerea independenţei de stat, economia a scăzut cu aproximativ 
60% în cifre agregate, iar recenta creştere economică este încă 
neconvingătoare – după cum vom arăta în continuare. Moldova s-a 
confruntat şi cu o severă criză financiară în 1998, când efectul de 
contagiune al crizei ruseşti a contaminat economia locală, care are mai 
multe legături cu Rusia decât cu orice altă economie. 

Literatura internaţională (CASE, 2000)10 a identificat factorii majori care 
subminează evoluţiile economice pozitive: lipsa integrităţii teritoriale, 
încurajarea comportamentului speculativ, ineficienţa sistemului juridic, 
corupţia larg răspândită. Programele de reformă nu sunt susţinute politic, 
întrucât apar  de obicei doar ca răspuns la cererile organizaţiilor financiare 
internaţionale. Se ştie (conform terminologiei Băncii Mondiale) că pot fi 
identificate două etape ale reformei într-o economie în tranziţie: reformele 
de primă generaţie, care stabilesc noile reguli ale jocului; şi reformele de a 
doua generaţie, care învaţă jucătorii să acţioneze după noile reguli ale 
jocului. Moldova se găseşte încă la primul nivel al reformelor: 
implementarea noilor reguli ale jocului fie a fost împiedicată de un sistem 
inerţial foarte puternic (de exemplu, structura comerţului nu a înregistrat 
                                                                          
10 Larisa Lubarova, Oleg Petrushin, Artur Radziwill (2000), Is Moldova ready to 
grow? Assessment of post-crisis policies, CASE Studies and Analysis 220, 
Warsaw. 

Moldova e încă 
blocată la prima 
generaţie de 
reforme: crearea 
regulilor jocului. 
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progrese semnificative), fie s-a produs aleator (alt exemplu, achiziţia de 
titluri de stat a fost permisă înainte ca piaţa de capital să fi fost 
reglementată, sau cele mai importante privatizări au fost de fapt un schimb 
de datorii contra acţiuni). 

 

În Strategia de Ţară 2002-2006, Comisia Europeană consideră că „de 
vreme ce Moldova este situată direct la frontiera unei Uniuni Europene 
lărgite, instabilitatea şi sărăcia din această ţară sunt un motiv de îngrijorare 
pentru UE”. Consemnând această îngrijorare, ne propunem să avertizăm 
asupra riscurilor cu care economia din Moldova se poate confrunta pe 
termen scurt şi mediu. 

POLITICI MACROECONOMICE ŞI DEZECHILIBRELE EXTERNE 

Inflaţia a atins un nivel scăzut în ultimii doi ani. Totuşi, presiunile 
inflaţioniste se acumulează, pe măsură ce ancorele stabilităţii preţurilor sunt 
puse în pericol de actuala politică monetară şi valutară. 

Creşterea masei monetare se datorează creşterii activelor interne nete 
(NDA) într-un ritm mai rapid decât activele externe nete (NFA). Raportul 
NDA / NFA a fost de 2,3 în 2000, 3,17 în 2001, şi este programat să ajungă 

Fig. 1. Principalii indicatori macroeconomici 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
PIB, % 
creştere reală 

-1,2 -31,2 -1,4 -7,8 1,3 -6,5 -4,4 2,1 6,1 4,8* 

Deficit cont 
curent, % PIB 

-11,9 -7,0 -5,8 -10,5 -12,6 -17,3 -3,6 -8,4 -7,4 -7,2* 

Deficit 
balanţă 
comercială, 
mil.USD 

-148 -53 -70 -260 -347 -388 -128 -306,6 -313 -181** 

Inflaţia, %, 
Dec/Dec 

2706 104,6 23,8 15,1 11,2 18,3 43,8 18,5 6,4 8,0* 

Deprecierea 
nominală, 
%,Leu/USD 
Dec/Dec 

*** 19 5 4 0 77 40 7 6 n.a. 

M3, % PIB 19,2 15,9 16,5 16,2 19,0 17,0 18,3 20,3 n.a. n.a. 
Rezervele 
oficiale 
internaţionale, 
în luni de 
import 

1,7 2,8 3,0 3,0 3,1 1,4 2,9 2,6 2,5 2,5* 

Surse: FMI, BERD, CASE *programat **la sfârşitul lui iunie 2002 ***leul moldovenesc a fost creat şi introdus în noiembrie 1993, 
la un curs iniţial de schimb de 3,85 lei/USD  

 

Actuala politică 
monetară şi 

valutară creează 
presiuni 

inflaţioniste. 
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3,49 la sfârşitul lui 200211. Această evoluţie trebuie asociată cu 
expansiunea accelerată a creditului bancar (+18% în 2000 şi +27% în 2001 
în termeni reali), fapt ce ar putea induce un efect pervers de alocare greşită 
a resurselor în absenţa unor reforme structurale hotărâte. Mai mult, 
stimularea cererii agregate nu reprezintă soluţia relansării economiei 
moldoveneşti (CASE, 1999)12 în condiţiile în care creşterea rapidă a 
consumului final alimentează aproape exclusiv adâncirea deficitului 
comercial. 

Cursul de schimb s-a apreciat în termeni reali începând din 1999, părând a 
se repeta astfel experienţa de dinainte de 1998. Este posibil ca aprecierea 
reală a leului să fie un dezavantaj, în contextul rigidităţii salariilor în 
sectorul public şi a lărgirii dezechilibrului comerţului exterior. 

Deficitul comercial reprezintă principala componentă negativă a contului 
curent. Înregistrând deficite uriaşe (-21% din PIB în 2000, -16% în 2001 şi -
21,3% estimat pentru 2002), comerţul exterior continuă să fie orientat către 
Rusia (40,1% din exporturi şi 11,7% din importuri) şi alte economii din zona 
                                                                          
11 Raport calculate pe baza datelor din IMF (2002), Republic of Moldova – Staff 
Report for the 2002 Article IV Consultation. 

12 Artur Radziwill, Octavian Scerbatchi, Constantin Zaman (1999), Financial Crisis 
in Moldova – Causes and Consequences, CASE Studies and Analysis 192, 
Warsaw 

Fig. 2. Structura comerţului exterior, la sfârşitul semestrului I 2002  

 Exporturi Importuri 
Structura, pe grupe de produse, clasificarea Kraus, % din total 
Intensive în resurse 
naturale 

62,8 33,6 

Intensive în forţă de 
muncă slab calificată 

21,4 31,3 

Intensive în tehnologie 10,8 19,8 
Intensive în capital uman 5,0 15,3 
Gradul de concentrare, % 
Indicele Hirschmann  23,0 9,73 
Note: a.) Conform clasificării Kraus, clasa produselor „intensive în resurse naturale” include grupele 
I-V şi VIII, clasa produselor „intensive în forţă de muncă slab calificată” include grupele XI, XII, XV, 
XX, clasa produselor „intensive în tehnologie” include grupele VI, XVI, XVII, XVIII, clasa produselor 
„intensive în capital uman” include grupele VIII, IX, X, XIII 
.b)Indicele de concentrare Hirschmann se calculează ca:  HIx=∑(xi/X)², respectiv 
HIm=∑(mi/M)²unde i este grupa de produse (grupele I-XX în Nomenclatorul Combinat), xi şi 
mi reprezintă exporturile, respective importurile de i, iar X şi M reprezintă exporturile totale, 
respective importurile totale. Acest indice variază între 0 şi 1 (sau 0% şi 100%). Pentru a face o 
comparaţie, indicele Hirschmann pentru exporturile totale are următoarele valori (Davenport, 2001): 
Letonia 16,0, România 13,0, Croaţia 12,0, Slovacia 11,0, Slovenia 11,0, Ungaria10,0, Bulgaria 9,0, 
Polonia 7,0, Republica Cehă 6,0, media economiilor în tranziţie 16,0, Spania 12,0, Portugalia 12,0, 
Grecia 10,0, Italia 5,0, media economiilor dezvoltate 17,0. 

Sursa: calculele autorului pe baza datelor DSS 
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CSI (20% din exporturi şi 24,2% din importuri), în timp ce Uniunea 
Europeană şi România au ponderi semnificativ mai mici (22,9% din 
exporturi şi 28,9% din importuri, respectiv 7,8% din exporturi şi 13% din 
importuri – toate datele reflectă situaţia de la sfârşitul lunii iunie 2002). 
Vestea proastă legată de comerţul exterior al Moldovei se referă la structura 
acestuia: aproape două treimi din exporturi sunt intensive în resurse 
naturale; volatilitatea preţurilor internaţionale pentru acest tip de bunuri 
afectează încasările din exporturi. În plus, exporturile Moldovei sunt supra-
concentrate, după cum arată calculul indicelui Hirschmann (Fig. 2), cu 
consecinţele negative ale unui potenţial şoc advers pe pieţele externe. 
Recenta aderare la OMC este improbabil să îmbunătăţească situaţia pe 
termen scurt, dată fiind aşteptarea normală ca elasticitatea exporturilor la 
reducerea taxelor vamale să fie mai mică decât elasticitatea importurilor. 

Diferenţa mare dintre concentrarea exporturilor şi concentrarea importurilor 
ne sugerează ipoteza, care trebuie însă verificată printr-o analiză mai 
detaliată, că nivelul comerţului intra-industrial este scăzut şi că dependenţa 
exporturilor de importuri este limitată. Din perspectiva recomandărilor de 
politică economică, aceasta înseamnă că o devalorizare competitivă a 
monedei locale, care conduce la scumpirea importurilor, s-ar putea să nu 
aibă efectul indirect al limitării exporturilor. 

 
Deficitul comercial mare este compensat în parte de intrările masive de 
transferuri private externe. După cum arată Fig. 3, transferurile private 
externe reprezintă principalul flux de capital străin în economia Moldovei. 
Acesta este secretul ştiut de toţi care explică faptul că locuitorii celei mai 
sărace ţări din Europa (87% din populaţie trăieşte sub nivelul minim de 
subzistenţă) reuşesc totuşi să se descurce. Fireşte, de vreme ce ele ajută 
deseori la satisfacerea unor nevoi elementare de consum, o parte 
importantă a transferurilor private externe stimulează importul de bunuri de 
consum curent. 

Fig. 3. Ponderea transferurilor private externe în totalul fluxurilor de 
capital străin 
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Notă: transferuri private externe = venituri din muncă  + transferuri curente 
 Sursa: pe baza datelor BNM 
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Fig. 4. Fluxurile nete de capital străin pe termen 
scurt 
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Notă: fluxuri de capital privat pe termen scurt = investiţii de 
portofoliu + împrumuturi private pe termen scurt + alte 
fluxuri + erori şi omisiuni 
Sursa: pe baza datelor BNM 

Dacă lăsăm la o parte transferurile private externe, celelalte fluxuri de 
capital autonom sunt fie net negative (vezi Fig. 4) – cazul investiţiilor de 
portofoliu, fie sunt rezultatul transformării datoriei în acţiuni – cazul 
investiţiilor străine directe. Astfel, principala sursă efectivă de finanţare a 
deficitului contului curent rămâne îndatorarea externă. 

Ca urmare, Moldova este puternic 
îndatorată, datoria sa externă totală 
situându-se aproximativ la nivelul PIB. 
Datoria publică (inclusiv datoria public 
garantată) are partea leului, însă datoria 
privată a crescut de şase ori faţă de 
nivelul din 1997. Arieratele energetice, 
aproximativ 20% din PIB, arată 
amplitudinea distorsiunilor din economia 
Moldovei; ele vorbesc despre 
incapacitatea Moldovei de a genera, 
pentru plata datoriilor sale, fluxuri 
financiare care să nu creeze la rândul lor 
alte datorii. 
Problema datoriei este deosebit de 
dificilă, şi Moldova se confruntă cu un 
risc permanent de credit, combinat cu 
un risc de piaţă în urcare şi cu presiuni de devalorizare. Într-o economie în 
care rezervele oficiale abia dacă acoperă un sfert din stocul datoriei 
publice, iar serviciul datoriei externe constituie în fiecare an o provocare, 
combinaţia dintre riscul de credit şi riscul de piaţă creează o presiune 
constantă în direcţia riscului de incapacitate de plată. De aceea, 
îndatorarea externă nu este o opţiune validă pentru finanţarea sănătoasă a 
deficitului contului curent pe termen mediu şi lung. 

Fig. 5. Structura datoriei externe, %PIB 
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Fig. 6. Indicatori ai datoriei externe 

 2001 2002 
prog 

Datoria externă totală, publică şi privată, exclusiv arierate 
energetice, % PIB 

76,1 75,6 

Serviciul datoriei externe totale, mil. USD 221,9 248,1 
Rezerve oficiale internaţionale/ Datoria externă publică, % 24,4 22,8 
Serviciul datoriei publice externe/ Rezervele oficiale 
internaţionale, % 

57,7 76,1 

Serviciul datoriei externe totale/ Exporturi 70,9 67,8 
Sursa: pe baza datelor FMI şi BNM 

ASPECTE STRUCTURALE ŞI SISTEMUL FINANCIAR 

Ne-am referit deja la faptul că investiţiile străine directe în Moldova sunt în 
multe cazuri realizate forţat, sub forma transformării datoriilor în acţiuni. 
Iată câteva exemple relevante: 

• Gazprom a preluat pachetul majoritar la Moldovagaz în schimbul 
reducerii arieratelor energetice (nu s-a desfăşurat nici o licitaţie); 

• compania germană Mabanaft a preluat pachetul majoritar la Tirex-
Petrol (principala companie petrolieră) în schimbul ştergerii 
arieratelor energetice (nu s-a desfăşurat nici o licitaţie); 

• BERD a acceptat să transforme în acţiuni un împrumut de  8 mil. 
Euro pentru Glass Container Company (în cadrul Proiectului de 
Promovare a Exportului de Vinuri). 

Acestea sunt false investiţii străine directe (de aceea stocul de ISD de 40% 
din PIB este de natură să prezinte o imagine deformată). Ele nu reflectă nici 
un avantaj de locaţie specific Moldovei; dimpotrivă, ele reprezintă un optim 
de gradul doi pentru aşa-zisul investitor străin, nu injectează capital în 
firmele locale, şi este greu de crezut că pot avea un efect de antrenare 
pozitiv (din contră, ele creează bariere de intrare pe piaţă blocând alte 
investiţii potenţiale; de asemenea, nu există nici o garanţie că practicile de 
conducere se vor îmbunătăţi). 

Pe de altă parte, promovarea privatizărilor contra numerar este îngreunată 
de climatul investiţional neclar. Lipsa unor resurse strategice, mărimea 
redusă a pieţei interne, birocraţia şi corupţia larg răspândite (BERD, 2001)13 
alungă investitorii străini. În aceste condiţii, nu e de mirare că 40% din toate 
ISD (investiţii străine directe) în Moldova vin de la investitori ruşi; aceştia 
sunt mai obişnuiţi cu mediul local, şi pot integra mai bine investiţiile făcute 
în reţelele regionale de distribuţie, Rusia fiind cel mai mare partener 
comercial al Moldovei. Există voci care susţin că orientarea politicii 
                                                                          

13 BERD (2001) Strategy for Moldova. 

Investiţiile prin 
transformarea 

datoriilor în acţiuni nu 
injectează capital în 
firmele locale, şi nu 

au efect de antrenare. 
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investiţionale către Est este direcţionată politic, profitându-se de fragilitatea 
instituţională şi de lipsa mecanismelor funcţionale ale economiei de piaţă. 
Ca o remarcă, potrivit statisticilor ruseşti (citate de CSSR, 2002)14, 
investiţiile directe ale Rusiei în zona CSI s-au ridicat la 120 mil. USD în 
2001, din care 93 mil. USD s-au îndreptat către Moldova. 

Sistemul financiar rămâne şi el slab dezvoltat. Monetizarea economiei este 
scăzută, capitalizarea bursieră este de numai 0,1% din PIB, iar sectorul 
bancar este foarte concentrat (primele patru bănci deţin 69% din totalul 
activelor). 

Rata dobânzii reale se menţine ridicată, existând doi factori de 
restricţionare a creditului: disponibilitatea şi costul. Nevoile mari de 
împrumut din partea guvernului şi, în consecinţă, atractivitatea titlurilor de 
stat, slaba economisire internă, costurile operaţionale mari, şi riscul 
sistemic ridicat fac ca intermedierea bancară să fie relativ ineficientă; în 
acest context, creşterea masivă a creditului bancar în ultimul timp riscă să 
se dovedească în cele din urmă a fi de natură inflaţionistă, întrucât 
problemele menţionate nu pot fi rezolvate peste noapte. 

 
Cel mai bun indicator al tensiunilor structurale din Moldova este probabil 
performanţa extrem de scăzută în ceea ce priveşte colectarea taxelor. 
Veniturile fiscale reprezintă 22,3% din PIB în 200, 22,4% în 2001 şi sunt 
estimate la 23,2% în 2002; o treime din aceste venituri provin din colectarea 
TVA. În acelaşi timp, cheltuielile au depăşit constant 30% din PIB; 
cheltuielile cu dobânzile reprezintă o cincime din total (plăţile în contul 
datoriei interne sunt ceva mai mari decât cele pentru datoria externă). 

Ajustarea fiscală prin raţionalizarea cheltuielilor, axată pe reducerea contribuţiilor 
pentru educaţie şi sănătate, intră în contradicţie cu unul dintre pilonii Strategiei de 
Reducere a Sărăciei, şi anume cu politicile de dezvoltare umană. O altă măsură 
controversată în domeniul fiscal (potrivit FMI) este propunerea de creştere a taxei 
pe terenuri, funcţie de calitatea terenului şi  de mărimea suprafeţei, care ar înlocui 
taxa pe venit aplicată agricultorilor, TVA-ul la produsele agricole, actuala taxă pe 
terenuri, şi contribuţiile sociale ale agricultorilor (cu repercusiuni asupra integrităţii 
sistemului de colectare). 

CONCLUZII: VULNERABILITĂŢI MAJORE 

• Incapacitatea de asumare a iniţiativei reformelor. Reformele 
sunt elaborate şi introduse prin programele asociate finanţărilor de 
la instituţiile financiare internaţionale. Aceasta explică evoluţia 
neregulată a reformelor, neadecvarea lor la o strategie naţională 
bine definită, şi implementarea lor întârziată şi/sau fragmentară. 

• Consecinţă firească a primei, Moldova urmăreşte obiective 
contradictorii în ceea ce priveşte perspectiva sa de dezvoltare 

                                                                          

14 Centrul de Studii Strategice şi Reforme (2002), Moldova in transition. Economic 
Survey, no.9/2002 
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pe termen lung. Pe de o parte, Moldova este integrată de facto, pe 
baza fluxurilor financiare şi comerciale, în CSI şi, uneori, 
cochetează cu ideea aderării la o ipotetică federaţie Rusia-Belarus. 
Pe de altă parte, Moldova îşi declară obiectivul de integrare în UE. 
Conflictul dintre aceste două ţinte diferite este observat şi de 
Comisia Europeană (în Strategia de Ţară amintită anterior) şi 
împiedică dezvoltarea economiei moldoveneşti într-o direcţie 
precisă. 

• Existenţa unor presiuni inflaţioniste semnificative, în absenţa 
reformelor structurale decisive (componenta structurală a inflaţiei 
nu pare să fie atacată). 

• Persistenţa unor deficite comerciale uriaşe, împreună cu 
preponderenţa exporturilor intensive în resurse naturale (cu preţuri 
internaţionale volatile) şi concentrarea excesivă a exporturilor. 

• Folosirea  excesivă a mecanismului de transformare a 
datoriilor în acţiuni, care reprezintă doar un optim de gradul doi 
pentru aşa-zisul investitor străin, nu injectează capital în firmele 
locale şi nu este de natură să inducă un efect de antrenare pozitiv. 
Mai mult, în condiţiile unor investiţii directe scăzute din Vest (în 
afara acestui mecanism), nu este stimulată reorientarea comerţului. 
Se pare că şi ingerinţa factorului politic joacă un rol important în 
alegerea acestei metode de privatizare (schimbul datoriei în 
acţiuni). 

• Incapacitatea de a genera fluxuri financiare autonome (care să nu 
creeze datorie); investiţiile de portofoliu au fost net negative în cei 
mai mulţi ani şi transferurile private externe (care nu sunt generate 
de politicile interne) sunt dominante în compoziţia fluxurilor de 
capital străin. 

• Supra-îndatorarea externă a unei economii practic dependentă de 
finanţarea oficială. Ca urmare, există riscuri în creştere, de credit şi 
de piaţă, combinaţia lor ducând la un risc quasi-permanent de 
incapacitate de plată. 

• Lipsa mecanismelor adecvate ale economiei de piaţă şi absenţa 
unui climat investiţional atractiv. Moldova este blocată în reforme 
de primă generaţie. 

RECOMANDĂRI: 

Obiectivul Uniunii Europene faţă de Moldova este de a o ajuta „să 
depăşească criza, să îşi îmbunătăţească performanţele şi să îşi diversifice 
structura comerţului exterior”. BERD consideră că aspectele cheie pe care 
Moldova trebuie să le rezolve sunt: să demonstreze capacitatea de 
implementare a reformelor structurale necesare pentru construirea 
economiei de piaţă; să îşi asigure finanţarea din partea instituţiilor 
financiare internaţionale pentru a evita incapacitatea de plată; să 
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privatizeze cu succes telecomunicaţiile, sectorul viticol şi industria tutunului; 
să implementeze un cadru legislativ eficient; să îmbunătăţească mediul 
investiţional. 

În plus faţă de toate acestea, adresăm următoarele recomandări de politică 
economică: 

• Să se evite acumularea presiunilor inflaţioniste (controlul 
preţurilor face parte din programul de guvernare). Rata inflaţiei nu 
trebuie să reprezinte un obiectiv de politică economică în sine, câtă 
vreme reformele structurale nu sunt implementate (câtă vreme nu 
este atacată frontal componenta structurală a inflaţiei). 

• Să se ia în considerare oportunitatea unei devalorizări 
competitive a leului, care ar ajuta la reducerea deficitului 
comercial pe termen scurt. O eventuală devalorizare trebuie însă 
făcută cu grijă, pentru a se evita presiunile inflaţioniste 
suplimentare 

• Impunerea, sau îmbunătăţirea, controlului asupra anumitor 
tipuri de ieşiri de capital (nu trebuie lăsaţi banii să iasă din ţară 
daca nu pot fi compensaţi prin intrări de capital). 

• Să se taxeze intrările de capital speculative şi cele care creează 
datorie (prin impunerea unor rezerve minime neremunerate), 
pentru a limita proporţiile îndatorării externe şi a diminua 
stimulentele comportamentului speculativ. Să se limiteze cât mai 
mult posibil îndatorarea externă (din surse oficiale), pentru că 
aceasta nu poate fi o soluţie viabilă pe termen lung pentru 
finanţarea sănătoasă a deficitului contului curent. 

• Să fie promovate investiţiile străine directe sub forma 
investiţiilor „pe loc gol” şi privatizările contra numerar (să se 
diminueze folosirea practicii de transformare a datoriilor în acţiuni). 

• Factorii politici să îşi asume rolul de a promova investiţiile din ţările 
membre şi candidate ale UE, ca principal instrument de reorientare a 
comerţului către UE şi de schimbare a structurii acestuia (prin 
comerţul intra-firmă). Să se înceapă cu o privatizare mare, întrucât cu 
cât este mai mică economia, cu atât este mai mare impactul efectului 
de demonstrare. 
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PROTEJÂND SĂRACII ÎNTR-O ŢARĂ SĂRACĂ 
 
de Bogdan Chiriţoiu 

 
Guvernul Republicii Moldova este pe cale de a elabora o strategie naţională 
de luptă împotriva sărăciei. Amploarea fenomenului face cu atât mai 
necesare evitarea distribuirii uniforme a resurselor limitate şi concentrarea 
asupra sărăciei extreme. Acesta este de altfel principalul mesaj al articolului 
de faţă: în loc să promoveze planuri grandioase, dar ineficiente, bazate pe 
acoperire universală, dar care ignoră faptul că politica socială se referă 
îndeosebi la redistribuire şi mai puţin la crearea de bunăstare (şi astfel nu 
poate să fie în avantajul tuturor), factorii de decizie ar trebui să direcţioneze 
resursele publice, reduse la număr, în direcţia celor cu adevărat nevoiaşi. 

IDENTIFICAREA SĂRACILOR 

În mod tradiţional, dezbaterea privind reducerea nivelului de sărăcie s-a 
concentrat asupra dificultăţii de identificare a săracilor. Există două 
abordări în acest sens. Abordarea beneficiilor universale ia în calcul ajutorul 
oferit tuturor indivizilor aparţinând unei anumite categorii, considerată a 
include o mare proporţie de persoane vulnerabile. Un exemplu în acest 
sens îl reprezintă alocaţia pentru copii. Subvenţiile de preţuri pot fi de 
asemenea incluse în această categorie. Abordarea evaluării veniturilor, pe 
de altă parte, ar oferi ajutor numai celor al căror venit este sub un anumit 
prag. Venitul minim garantat exemplifică cel mai bine această abordare. 

Ambele abordări prezintă dezavantaje. Sistemul de beneficii universale este 
tot mai puţin folosit din cauza risipei pe care o produce: el oferă ajutoare 
unui număr ridicat de persoane, care nu sunt toate neapărat sărace (ex. 
persoane cu venituri medii care au acces la alimente şi încălzire 
subvenţionate). Pe de altă parte, evaluarea veniturilor este dificil de 
gestionat, deoarece obligă administraţia să identifice venitul real al celor 
care solicită astfel de ajutoare. 

Mai mult decât atât, problema asociată în mod frecvent cu beneficiile 
acordate pe baza evaluării veniturilor este lipsa de stimulente pentru 
muncă. Aceasta se datorează faptului că orice creştere a venitului salarial 
se compensează cu o reducere a beneficiilor sociale, utilitatea marginală a 
muncii fiind foarte scăzută. Rezultatul este aşa numita ‘capcană a sărăciei’: 
indivizii nu consideră că stresul unui loc de muncă normal îşi merită efortul 
şi astfel nu acumulează experienţa necesară avansării către poziţii mai bine 
plătite. Provocarea adresată guvernului este aceea de a elabora o 
combinaţie de politici, care să direcţioneze resursele către cei nevoiaşi, 
fiind în acelaşi timp fezabilă din punct de vedere administrativ. 

Provocarea: 
ajutorarea 

săracilor prin 
mecanisme 

eficiente 
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SĂRĂCIA IN REPUBLICA MOLDOVA  

Statisticile internaţionale apreciază că Moldova este în prezent cea mai 
săracă ţară din Europa de Est (Fig.1). Estimările făcute au arătat că o 
proporţie exorbitantă de 55% din populaţia Moldovei trăia în 1999 sub 
pragul sărăciei, calculat la nivelul modest de 2$ / zi la paritatea puterii de 
cumpărare (ppp). Această situaţie este cu atât mai gravă din moment ce în 
1997 în aceeaşi situaţie se găsea numai 37% din populaţie. Se estimează 
că 787.000 de pensionari formează cel mai vulnerabil grup social, 
supravieţuirea acestora depinzând de sprijinul copiilor lor. 150.000 
persoane cu handicap trăiesc sub pragul sărăciei şi sunt direct dependente 
de instituţiile de stat. 

Fig. 1: Sărăcia în ţările aflate în tranziţie, 1995 - 1999 

  An Rata sărăciei 
    2 USD PPP*/zi 4 USD PPP/zi 
Moldova 1999 55.4 84.6 
Rusia 1998 18.8 50.3 
Albania 1996 11.5 58.6 
România 1998 6.8 44.5 
Macedonia 1996 6.7 43.9 
Letonia 1998 6.6 34.8 
Bulgaria 1995 3.1 18.2 
Lituania 1999 3.1 22.5 
Ucraina 1999 3.0 29.4 
Slovacia 1997 2.6 8.6 
Estonia 1998 2.1 19.3 
Ungaria 1997 1.3 15.4 
Polonia 1998 1.2 18.4 
Belarus 1999 1.0 10.4 
Croaţia 1998 0.2 4.0 
Cehia 1996 0.0 0.8 
Slovenia 1997/98 0.0 0.7 
Sursă: Banca Mondială, 2000 Notă: Estimările privind gradul de sărăcie se bazează pe praguri în 
USD/zi/adult, calculate la echivalentul puterii de cumpărare din 1996. 

Conform Departamentului de Statistică, în 1999 numărul şomerilor se ridica 
la aproximativ 208.000 persoane (măsurat prin metodologia OIM). Rata 
şomajului a atins 11,5%, ea fiind mai ridicată în rândul bărbaţilor şi în 
zonele urbane. Totodată, nu mai puţin peste 43% din numărul total de 
şomeri primeau ajutor de şomaj. 

În sfârşit, o realitate cumplită se înregistrează în rândul copiilor din familiile 
sărace. S-a estimat că numărul cazurilor de malnutriţie întâlnite în rândul 
copiilor sub 5 ani se ridică la 10%, iar în ceea ce priveşte cazurile de 
anemie la 28%. Aceste ultime date sunt deosebit de îngrijorătoare, cu atât 

Sărăcia în rândul 
copiilor reprezintă cel 
mai mare risc pentru 
societate 
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mai mult cu cât consecinţele dezvoltării defectuoase a copiilor vor marca 
societatea pe termen lung, având drept rezultat pierderi în producţie, costuri 
ridicate de asistenţă medicală şi calitate a vieţii scăzută. 

DIVIZIUNEA RURAL/URBAN  

Venitul mediu al locuitorilor din zonele urbane este estimat ca fiind dublu 
faţă de venitul înregistrat în zonele rurale. Mai mult decât atât, o mare parte 
din venitul locuitorilor din mediul rural este în natură, ceea ce le reduce şi 
mai mult puterea de cumpărare – salariile reprezintă doar 15% din venitul 
obţinut de către locuitorii din spaţiul rural şi 57% în cazul locuitorilor din 
mediul urban. Pentru mai multe detalii a se vedea tabelele 2-4. Surprinzător 
într-o oarecare măsură este faptul că locuitorii din sate cheltuiesc trei 
sferturi din venitul lor total (incluzând venitul non-monetar) pe alimente, 
substanţial mai mult decât în cazul zonelor urbane, unde cheltuielile cu 
alimentele se ridică la jumătatea venitului total. 

În termeni de venit există totodată o diferenţă notabilă între locuitorii din 
oraşele mari şi cei din oraşele mici. În timp ce în 1997 venitul net total 
înregistrat de locuitorii din oraşele mari a depăşit nivelul venitului din zonele 
urbane mici de 1,6 ori, decalajul a crescut în 1999 până la 2,3. De fapt, 
comparând nivelul veniturilor, oraşele mici înregistrează cote similare cu 
zonele rurale si diferă substanţial de cotele înregistrate în oraşele mari. 

Fig. 2. Dinamica venitului total net lunar, 1999 

 Urban Rural 
Venitul lunar total (I+II) 272.4 141.8 
I. Venit disponibil, Lei 169.3 112.1 
Inclusiv alte tipuri de activitate, %   
Venitul salarial 57.7 15.3 
Activitate agricolă independentă  6.5 67.2 
Afaceri personale 5.5 1.4 
Venitul din proprietăţi 0.3 0.3 
Plăţi sociale 10.3 6.5 
Alte plăţi curente şi transferuri 19.4 9.3 
II. Venitul din economii, Lei 103.1 29.8 
Inclusiv, %   
Plăţi ale sistemului financiar 75.5 99.0 
Vânzarea de proprietăţi imobiliare, 
echipament uzat 

24.5 1.0 

Sursă: HBS, 1999 
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Fig. 3. Structura cheltuielilor curente pentru gospodărie, pe cap de 
locuitor, 1999, % 

 Urban Rural 
Total cheltuieli curente, inclusiv pentru: 100.0 100.0 
Alimentaţie 55.6 73.3 
Alcool şi tutun 2.9 5.5 
Îmbrăcăminte şi încălţăminte 7.8 5.6 
Locuinţă şi facilităţi 13.3 5.6 
Cheltuieli cu gospodăria 2.6 2.3 
Sănătate 4.7 2.8 
Transport 4.6 2.1 
Comunicaţii 1.8 0.3 
Divertisment 2.5 0.5 
Educaţie 0.4 0.4 
Alimentaţie publică, hoteluri 0.7 0.0 
Alte servicii şi cazare 3.1 1.6 
Sursă: HBS, 1999   
 
Fig. 4. Dinamica veniturilor şi distribuirea populaţiei în funcţie de zona 
de reşedinţă, 1999, % 

 Oraşe mici Oraşe mari Zone rurale 
Populaţia – în total, inclusiv 
venitul lunar pe cap de 
locuitor (MLD): 

100,0 100,0 100,0 

Până la 90,0 50,5 25,3 51,0 
De la 90,1 la 198,0 35,7 34,3 37,6 
De la 198,1 la 270,0 8,0 15,9 6,1 
270,1 şi mai mult 5,8 24,5 5,3 
Sursă: HBS, 1999.    

DIFERENŢA DE VENIT  

Polarizarea populaţiei în funcţie de venit este semnificativă. De exemplu, în 
1999, cei mai săraci 20% au primit 4,5% din veniturile populaţiei, în timp ce 
cei mai bogaţi 20% au acumulat 49%. Coeficientul de diferenţiere a 
chintilelor a depăşit astfel cifra 11, în timp ce coeficientul Gini, care 
măsoară diferenţele de venit, a ajuns la 0,44 - pentru mai multe detalii a se 
vedea Fig. 5. La nivel convenţional se consideră că o valoare a 
coeficientului Gini care depăşeşte 0,35 reprezintă un nivel ridicat de 
diferenţiere a veniturilor. 

 

Spre deosebire de 
multe ţări din  zonă, 
Moldova 
înregistrează un 
nivel mai ridicat de 
polarizare a 
venitului decât ţările 
occidentale.  
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Fig. 5. Distribuţia Venitului in bani al populaţiei, % 
An Total Chintila de venituri Coeficientul de 

concentrare a 
veniturilor (Gini)  

Raportul 
veniturilor celor 
mai bogaţi 20% 
faţă de cei mai 
săraci 20% 

  I II III IV V   
1997 100.0 4.3 9.8 14.8 22.5 48.7 0.44 11.5 
1998 100.0 3.9 9.7 15.0 22.6 48.8 0.44 12.6 
1999 100.0 4.5 9.8 14.7 22.0 49.0 0.44 11.0 

 
Se cuvine să remarcăm faptul că distribuţia de venit se arată a fi stabilă: în 
intervalul 1997-1999 coeficientul Gini a rămas stabil la 0,44 (se estimează 
cifra de 0,42 pentru 2000), în timp ce diferenţa între chintilele de venituri a 
variat uşor între 11,0 şi 12,6. Această distribuţie a veniturilor este 
determinată îndeosebi de diferenţa veniturilor lichide. Dacă se iau în calcul 
veniturile în natură, rezultă o distribuire mai omogenă a veniturilor 
(coeficientul Gini este astfel estimat la 0,36 în 2000). 

STRATEGIA GUVERNULUI 

Guvernul estimează că mai mult de 8% din PIB a fost cheltuit în 1997 pe 
măsuri de protecţie socială prost direcţionate. De atunci însă s-au 
înregistrat schimbări ale politicii. În prezent, cu sprijinul Băncii Mondiale şi 
al altor donatori internaţionali, guvernul lucrează la o strategie 
cuprinzătoare de luptă împotriva sărăciei, care include atât eforturi de 
creştere a performanţei economice, cât şi măsuri privind îmbunătăţirea 
accesului la serviciile sociale (ex. educaţie, asistenţă medicală). În ceea ce 
priveşte protecţia socială propriu-zisă, prioritară este înlocuirea subvenţiilor 
nediferenţiate oferite pentru serviciile publice (ex. încălzirea) prin ajutoare 
băneşti oferite celor mai afectaţi beneficiari (provenind din 11 categorii 
sociale). Strategia identifică de asemenea familiile cu copii ca fiind 
principala categorie expusă riscului sărăciei. Din punct de vedere 
instituţional, evoluţia strategiei este coordonată de un comitet prezidat de 
Preşedintele Republicii, care reuneşte principalii actori din legislativ şi 
executiv. În subordinea acestui comitet se află un comitet consultativ format 
din reprezentanţi ai societăţii civile (experţi, academicieni, organizaţii non-
guvernamentale, reprezentanţi ai mediului de afaceri local) şi un comitet de 
implementare, condus de un membru al guvernului. 

Acesta este un proces în plină derulare şi este dificil de estimat care va fi 
impactul său real. În orice caz trebuie apreciată coerenţa proiectului. 
Principalul eşec al strategiei rămâne ezitarea sa în faţa abordării de tip 
evaluare a veniturilor. 

REGIUNEA TRANSNISTRIA 

O particularitate în ceea ce priveşte Republica Moldova o reprezintă faptul 
că o regiune importantă a ţării se află în afara controlului guvernului 
naţional. Mai mult decât atât, există o lipsă acută de informare cu privire la 
ceea ce se întâmplă în realitate în Transnistria şi într-o oarecare măsură în 

Două lipsuri: strategia 
guvernamentală nu 

include evaluarea 
veniturilor şi nu 

include planuri de 
rezervă pentru 

regiunea Transnistria. 
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Găgăuzia. De exemplu, statisticile internaţionale despre Moldova nu 
acoperă şi regiunea Transnistria. Această lipsă de informaţii sigure face 
dificilă planificarea adecvată a unei politici sociale care ar trebui să se 
adreseze întregii populaţii a Moldovei. Din moment ce există însă şanse ca 
negocierile privind conflictul din Transnistria să se finalizeze cu un succes, 
strategia guvernamentală trebuie să includă planuri de rezervă pentru 
întreaga ţară, chiar dacă bazate pe o informaţie incompletă. 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI  

Nu mai trebuie menţionat faptul că ajutoarele împotriva sărăciei reprezintă 
doar un paleativ şi că adevărata eradicare a sărăciei urmează a fi obţinută 
prin creştere economică şi nu prin transferuri sociale. Reducerea sărăciei 
este o politică de redistribuţie. De aceea, a decide că 80% din populaţie 
este săracă şi necesită ajutor social este mai curând ineficient din 
perspectivă politică: este practic imposibil ca 20% din populaţie să fie 
impozitată suficient pentru a se putea acoperi transferurile către restul de 
80%. Nivelul sărăriei cu relevanţă politică este deci cel relativ (o parte a 
populaţiei comparată cu o alta) şi nu cel absolut (calculat in funcţie de 
puterea de cumpărare). 

• Nivelul ridicat al diferenţei între venituri sugerează totodată că se poate 
identifica un număr relativ redus de persoane extrem de sărace, către 
care ar trebui direcţionate măsurile de reducere a sărăciei. Arată în 
acelaşi timp că există loc pentru impozitare redistributivă şi o 
impozitare eficientă a persoanelor cu venit relativ ridicat ar trebui să 
devină o prioritate guvernamentală. 

• Totodată, în locul creşterii ratelor impozitelor, accentul ar trebui pus pe 
lărgirea bazei de impozitare şi pe contribuţiile sociale. În prezent 
sistemul de impozitare prezintă numeroase portiţe de scăpare şi este 
insuficient exploatat (în ceea ce priveşte impozitarea proprietăţilor de 
exemplu, sau în cazul impozitelor indirecte, unde apar excepţii 
nenumărate, justificate prin motive îndoielnice) – şi astfel în mod clar 
inechitabil. Rezolvarea acestor chestiuni şi închiderea portiţelor rămase 
în legislaţie poate fi dificilă din perspectivă politică, din moment ce 
afectează un număr redus de bogaţi, persoane bine poziţionate şi 
mobile. Dar pe de altă parte poate oferi venituri substanţiale, ajutând 
autorităţile să recâştige o anume popularitate şi să crească încrederea 
generală în instituţiile publice. 

• Amploarea ajutoarelor împotriva sărăciei ar trebui să fie redusă: 
resursele limitate ar trebui direcţionate către cei mai săraci, care au cu 
adevărat nevoie de ele. 

• Pe termen scurt, ajutoarele împotriva sărăciei trebuie direcţionate spre 
categoriile unde sunt cele mai mari şanse sa îi localizăm pe săraci. 
Persoanele handicapate (instituţionalizate sau nu) şi pensionarii singuri 
sunt ţinte evidente. 
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• Situaţia copiilor necesită o atenţie specială. Copiii sunt predispuşi la 
sărăcie. Cazurile de malnutriţie sunt deosebit de îngrijorătoare, din 
moment ce afectează dezvoltarea lor fizică şi psihică. Alocaţia pentru 
copii este un instrument care poate fi folosit pentru a uşura această 
situaţie. Alocaţii în natură pentru copii ar putea reprezenta un supliment 
util – ele ar putea fi distribuite în grădiniţe şi şcoli (în scopul de a 
facilita prezenţa la şcoală), şi ar putea include furnizarea de mese (sau 
tichete de masă) şi rechizite. 

• Pe termen lung, beneficiile pe baza evaluării veniturilor trebuie 
dezvoltate. Dat fiind nivelul ridicat de activitate al economiei informale 
din Moldova, ele trebuie să se bazeze pe o stabilire corectă a venitului 
individual real, ceea ce se va dovedi complicat pentru administraţia 
publică. În scopul prevenirii dezvoltării unei culturi de dependenţă 
(capcana sărăciei), ajutoarele trebuie însoţite de măsuri active care vor 
stimula integrarea beneficiarilor de astfel de ajutoare pe piaţa muncii. 

• Măsurile active ar putea include condiţionarea ajutoarelor de muncă 
desfăşurată în cadrul proiectelor publice, acceptarea oricărui loc de 
muncă disponibil şi participarea la programe de specializare; alocaţiile 
de mobilitate, prin care se poate oferi indivizilor un ajutor pentru a se 
muta în altă parte a ţării unde au găsit un loc de muncă, ar putea de 
asemenea facilita integrarea lor în piaţa muncii; o altă posibilitate este 
oferirea de consultanţă şi acordarea de credite pentru a începe o 
afacere privată. 

• În sfârşit, guvernul trebuie să creeze planuri de rezervă pentru cazul în 
care negocierile cu privire la regiunea Transnistria vor avea succes, iar 
ajutorul pentru cei săraci ar rămâne o responsabilitate a guvernului 
naţional. 

 

Reducerea sărăciei ar 
putea da naştere unei 
culturi a dependenţei. 
Măsuri active trebuie 

să însoţească 
politicile viitoare. 
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