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Introducere.
Studiul de faţă este una dintre puţinele cercetări în domeniul securităţii
economice efectuate în Republica Moldova, unde, din păcate, securitatea economică
este un subiect absolut pe nedrept ignorat. Nu suntem siguri că există cauze obiective
care ar explica această situaţia de-a dreptul ciudată, mai ales că de câteva ori
securitatea economică naţională ameninţa să fie ireversibil deteriorată, atât de factori
externi, cât şi interni. Ca şi în cazul altor ţări aflate în tranziţie, importanţa subiectului
este pe deplin înţeleasă numai în condiţii fait accomplit, când ameninţările în adresa
securităţii economice devin realitate. Or, securitatea, în general, şi cea economică, în
particular, nu admite abordări parţiale sau ocazionale. Istoria economică demonstrează
cu prisosinţă că chestiunea securităţii economice nu trebuie să rămână doar în
domeniul exerciţiilor academice, ci trebuie să constituie obiectul unui sistem de
monitorizare şi gestionare permanentă.
Conceptul de securitate economică este util atâta timp cât are o implementare
practică directă. Dar în pofida importanţei practice, aspectul teoretic al securităţii
economice nu este nici pe departe unul lejer de abordat sau unul care poate fi ignorat.
Cu atât mai complicată este studierea fenomenului de securitate a unor state mici,
care, aflându-se în fază de tranziţie la economia de piaţă, şi-au constituit doar nişte
proto-sisteme economice naţionale. În cazul acestor state, încă nu sunt suficient de
clare interesele economice externe, abia se încheie procesul acumulării primitive a
capitalului şi nu este destul de bine conturat sistemul cauzelor şi efectelor în jocul
intereselor corporative, politice, economice etc. În multe dintre aceste state este
dezvoltată crima organizată şi corupţia, iar organele publice nu sunt suficient de
puternice pentru a inspira o încredere socială în capacitatea statului de a garanta
respectarea "regulilor de joc". Drept urmare, în majoritatea acestor state o parte a
activităţii economice trece în sectorul tenebros sau chiar criminal al sistemului
economic. Atingând dimensiuni de circa 50-60% din volumul economiei formale,
aceste sectoare prin existenţa lor creează dificultăţi suplimentare în analiza
fenomenului de securitate economică. Aceasta este doar una dintre cauzele care
explică de ce barierele în calea înţelegerii şi asigurării securităţii economice sunt
dublu dificile atunci când obiectul securităţii este nu pur şi simplu un stat mic, ci şi un
stat slab.
Capitolul întâi al studiului începe cu o incursiune predominant teoretică în
domeniul conceptelor legate de statele mici şi securitatea statelor mici. În continuare
se face încercarea de a elucida aspectele interne contradictorii ale fenomenului de
securitate economică (care pare a fi cea mai complicată dimensiune a securităţii
naţionale) şi să stabilim legătura acesteia cu alte componente ale securităţii naţionale.
Mai multe argumente pot fi aduse în favoarea acestei direcţii de cercetare, cel mai
important fiind faptul că de starea economiei depinde în mare măsură starea generală
a securităţii ţării. La rândul lor, evoluţiile economice depind de existenţa forţelor
politice capabile să constituie un cadru juridic necesar asigurării securităţii
economice. În sfârşit, vor fi ilustrate şi premisele specifice care în Republica Moldova
au condiţionat agravarea crizei economice. Aceste premise s-au format treptat, în
cadrul fostei economii sovietice planificate, care nu a putut să reacţioneze prompt la
noile direcţii de transformare ale societăţii industriale în una informaţională, suferind
o profundă degradare tehnologică, instituţională şi structurală. Un rol agravant l-a avut
modelul nereuşit de începere a reformelor, când odată cu liberalizarea cvasi-totală a
preţurilor şi a comerţului extern, a avut loc retragerea masivă a statului din economie,
prin privatizarea (aproape forţată) a patrimoniului naţional şi prin concentrarea
acestuia în mâinile unui cerc redus de mari proprietari. În acelaşi timp, revederea
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rezultatelor privatizării de acum nu mai este o opţiune politică credibilă, deoarece
poate conduce la dezmembrarea societăţii şi la confruntări sociale destul de serioase.
În al doilea capitol se efectuează o diagnoză a stării securităţii economice reale,
având în vedere faptul că actuala structură a economiei Republicii Moldova a început
să se constituie în perioada postbelică, într-un regim politic totalitar. Pentru analize
relevante este important să stabilim nivelul de dezvoltare comparativ al Republicii
Moldova şi să elucidăm principalii parametri care determină un grad sporit de
sensibilitate al acestui stat mic faţă de riscurile înconjurătoare. La părerea noastră, în
condiţiile când parametrii securităţii economice sunt cu mult sub valoarea lor critică,
Republica Moldova resimte o criză fără precedent în istoria economică contemporană.
În acelaşi timp, studiind rapoartele oficiale ale guvernului şi ale organismelor
financiare internaţionale acreditate în Republica Moldova, putem vedea că doar câteva
pericole sunt identificate: diferenţierea tot mai pronunţată a populaţiei în ceea ce
priveşte veniturile şi proprietatea deţinută, distorsiunea structurală remarcabilă,
dezvoltarea economică dezechilibrată din punctul de vedere al criteriului regional,
precum şi criminalizarea economiei şi constituirea unei economii paralele. Dar sunt
trecuţi cu vederea alţi factorii critici ai insecurităţii noastre economice şi anume:
! Erorile produse în domeniul politicilor economice externe (aderarea la CSI,
tergiversarea apropierii de standardele şi normele tehnice europene etc.);
! Dependenţa de sursele energetice externe;
! Exodul masiv al forţei de muncă;
! Diminuarea potenţialului tehnologic şi militaro-industrial.
De asemenea, în capitolul doi este făcută o scurtă analiză a principalelor
vulnerabilităţi ale economiei Republicii Moldova – reducerea potenţialului intelectual
şi industrial, dependenţa unilaterală de furnizorii externi de energie şi dependenţa
economiei de sursele financiare externe. Deosebit de relevant este exemplul
complexului militaro-industrial al Republicii Moldova, care odată cu începutul
reformelor economice a fost supus unei distrugeri iraţionale şi fără precedent. Multe
întreprinderi de importanţă strategică, altădată prospere, sunt acum pe cale de
dispariţie sau deja au dispărut. Trecerea imediată de la producerea schemelor integrate
la producerea cratiţelor şi cărucioarelor este mai degrabă o inepţie soldată cu
pierderea potenţialului tehnologic, şi, mai ales, uman, şi nicidecum nu indică asupra
intenţiilor paşnice.
Capitolul trei este dedicat studierii ameninţărilor exogene în adresa securităţii
economice a Republicii Moldova. Este realizată o privire retrospectivă, dar, în egală
măsură, şi de perspectivă, a situaţiei politico-sociale instabile şi a impactului pe care
aceasta l-a avut sau poate să-l aibă asupra securităţii economice. De asemenea este
analizat cadrul juridic, pentru a stabili suficienţa sau insuficienţa acestuia pentru
asigurarea securităţii economice. În continuare se revine cu câteva aspecte
problematice ale conflictului transnistrean în legătură cu securitatea economică.
Capitol este încheiat cu o scurtă referinţă la cadrul geoeconomic regional şi erorile de
politică externă care au condus la starea actuală în domeniul securităţii economice
externe, făcând de asemenea câteva referinţe la tendinţele care se conturează în acest
domeniu odată cu preluarea de către comunişti a puterii politice în Republica
Moldova.
Deşi în studiul de faţă ne referim la aspectele teoretice ale fenomenului de
securitate economică a unui stat mic, ele sunt însoţite de comparaţii şi comentarii ale
situaţiei concrete din Republica Moldova. Ne-am străduit ca analiza noastră să ţină şi
de aspectele concrete, practice, ale securităţii Republicii Moldova ca un stat
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eminamente mic, poate cel mai mic din Europa Centrală şi de Est. Am încercat de
asemenea să formulăm principalele interese economice ale Republicii Moldova. În
finalul studiului am expus un concept-cadru al doctrinei de securitate economică
naţională a Republicii Moldova, concept care ar putea apăra interesele economice
naţionale. Sperăm că acest concept-cadru, acceptat de forţele politice care acum se
află la putere, ar putea sta la baza unei veritabile doctrine de securitate economică,
care va putea înlătura barierele ce stau în calea unei vieţi mai bune pentru oamenii din
această ţară, aflată încă în căutare de sine.
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1. Conceptualizarea fenomenului de securitate economică
1.1. Statul mic şi securitatea statului mic.
În pofida utilizării frecvente, până în prezent nu există o unanimitate plauzibilă de
păreri referitoare la conceptul de stat mic. Ca noţiune metodologică general acceptată,
“statul mic” a apărut în teoria relaţiilor internaţionale în perioada postbelică, odată cu
începutul destrămării imperiilor coloniale. În rezultat, pe harta politică a lumii s-au
proliferat mai multe formaţiuni politice noi, majoritatea absolută a cărora aveau
dimensiuni teritoriale mici. Pentru desemnarea acestui tip de state a intrat în utilizare
termenul de stat mic.
Iniţial statul mic era delimitat doar pe criterii geografice (teritoriu, populaţie,
dotare cu resurse naturale etc.). Dezvoltarea economică nu avea o importanţă
deosebită pentru atribuirea unor dimensiuni comparative relevante. Această abordare
a primit denumirea de pozitivistă. Statul mic, conform acestei viziuni, este statul cu un
teritoriu de o suprafaţă redusă (în comparaţie cu mărimea medie a statelor existente
sau cu o altă mărime limită unanim acceptată) [1].
Un alt indicator al dimensiunii statului este numărul populaţiei1. Simon Kuznets,
laureat al Premiului Nobel în economie, considera că un stat era mic dacă cuprindea
sub 10 milioane de locuitori. Pornind de la acest prag, astăzi mai mult de 130 de state
ar putea fi considerate mici sau foarte mici, în aceeaşi categorie fiind incluse statele
mici dezvoltate din Europa (Elveţia, Suedia, Finlanda etc.) şi cele africane
subdezvoltate, aflate la extremele opuse ale nivelului de dezvoltare economică şi
socială, precum şi ale gradului de vulnerabilitate faţă de ameninţările interne şi
externe în adresa securităţii. De exemplu, Nigeria, colosul demografic african
(populaţie totală de peste 100 milioane), are un PIB doar puţin mai mare decât al
Norvegiei (136 miliarde PIB al Nigeriei faţă de 106 miliarde dolari SUA PIB al
Norvegiei, anul 1999), deşi populaţia norvegiană este de circa 4,5 milioane.
Peter J. Katzenstein, cercetător german, a încercat să abordeze problema statelor
mici europene din perspectiva a două dimensiuni: mărimea fizică mică şi amplasarea
geografică la periferia Europei [2]. Pentru Katzenstein, Polonia, Belgia şi Spania sunt
state mici. Katzenstein condiţionează atribuirea etichetei de stat mic atât de
dimensiunile fizico-geografice, cât şi de cadrul geopolitic. Amplasarea la periferia
centrului decizional şi inevitabila marginalizare politică ce survine ca consecinţă a
amplasării geografice, conferă statului, indiferent de dimensiunile sale, caracteristicile
unui stat mic, care nu poate influenţa considerabil afacerile politice şi economice la
nivel mondial sau chiar nici măcar regional. Privind din perspectiva Katzenstein,
convergenţa criteriilor de populaţie redusă, teritoriu mic şi amplasare periferică indică
că Republica Moldova este poate cel mai mic stat al Europei Centrale şi de Est.
Totuşi, după cum arată şi comparaţia între Norvegia şi Nigeria, utilizarea
exclusivă de către pozitivişti a criteriilor fizico-geografice pentru desemnarea statelor
mici este prea mecanicistă şi provoacă confuzii în studierea şi compararea cazurilor
concrete. Deşi nu este negată importanţa altor factori, se susţine că „mărimea
materială este factorul cel mai puţin supus modificărilor prin eforturile deliberate ale
guvernelor. Prin urmare, mărimea stabileşte limitele a ceea ce poate fi realizat şi
precizează rolul şi statutul internaţional al naţiunii mai sigur decât oricare alt
parametru.” [3]. Dar pare puţin cam exagerată explicarea rolului unei naţiuni în
1

Începând cu anii ’60, numărul populaţiei necesare pentru ca un stat să fie desemnat drept stat mic s-a
modificat continuu. Dacă la începutul anilor ’60 se sugera limita de 15 milioane, apoi în anii ’70 se
opera cu 3 milioane, pentru ca în anii ’80-’90 să se ajungă la 1,5 milioane. Cauza acestor fluctuaţii
rezidă pe de o parte in sporul natural al populaţiei, pe de altă parte în apariţia tot mai multor state cu
populaţii mici.
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relaţiile internaţionale doar prin dimensiunile statului său. Comparaţia Suediei cu
Japonia este relevantă în această privinţă. Deşi ambele ţări diferă considerabil ca
teritoriu (Suedia - 450.000 km², Japonia - 372.200 km²), Japonia este unanim
recunoscută a fi o mare putere, în timp ce Suedia este considerată a fi un stat mic. În
acelaşi timp, ambele state au un potenţial economic foarte mare şi ambele sunt în stare
să-şi asigure securitatea lor, deşi o abordează în mod diferit. Prin urmare, pentru
securitatea unui stat mic contează nu atât dimensiunea geografică, cât amplasarea
geografică, dar nu în sens eurocentrist, cum dorea să demonstreze Katzenstein, ci prin
prisma importanţei pe care o are pentru realizarea intereselor strategice ale unor actori
externi majori. Această comparaţie mai scoate în evidenţă un aspect important, şi
anume acela că un stat mic nu este în mod obligatoriu şi un stat slab, deşi în realitate,
majoritatea statelor mici, inclusiv şi Republica Moldova, sunt state slabe şi foarte
slabe.
Majoritatea studiilor pozitiviste vehiculează ideea că statele mici sunt nişte
calchieri deficiente ale statelor mari [4]. Totuşi, slăbiciunea politică în relaţiile
internaţionale nu înseamnă în mod automat şi lipsă de succes economic pe plan extern
sau o stare economică precară. Nu întâmplător economistul suedez Gunnar Myntal,
atunci când studia metodele de ocupare a noilor segmente de piaţă practicate de firme
provenite din statele europene mici (Suedia, Olanda, Danemarca) în unele sectoare
importante ale economiei mondiale (electronică, produse alimentare, utilaj), considera
aceste state drept “mari naţiuni” [21].
Afirmarea Mişcării de nealiniere (1955), la care au aderat majoritatea statelor
mici nou-apărute, a conferit conceptului de stat mic şi o dimensiune politicoeconomică. Astăzi acest termen desemnează state cu un potenţial militar şi economic
redus, lipsite prin urmare de suficientă capacitate de a se impune în relaţiile
internaţionale. Securitatea lor poate diminua dacă nu au “prieteni puternici”, adică
dacă nu au vreo importanţă pentru realizarea intereselor politice, geopolitice sau
economice ale unei mari puteri sau corporaţii. Şi din acest punct de vedere Republica
Moldova este prin excelenţă un stat mic, amplasat prin ironia sorţii chiar în inima
Europei geografice.
Adepţi ai clasificării statelor mici prin prisma puterii sunt reprezentanţii
realismului politic, pentru care puterea este “capacitatea de a influenţa deciziile altor
state” [4]. Puterea este intrinsec asociată posedării resurselor umane, naturale,
militare, teritoriului, potenţialului economic, stabilităţii politice, coeziunii naţionale
etc. Combinate în mod diferit de la caz la caz, aceste resurse, plus capacitatea şi
dorinţa guvernanţilor de a le gestiona adecvat, determină puterea unui stat2.
La ora actuală dezvoltarea tehnologică, sistemul educaţional şi creşterea
economică sunt cei mai importanţi indicatorii ai puterii unui stat, deşi foarte important
mai rămâne factorul militar. În literatura de specialitate, mai ales cea angloamericană, poate fi întâlnit conceptul de “putere mică” (“small power”), echivalent cu
cea de stat mic. După cum menţiona şi Robert Rothstein „puterea mică este statul care
recunoaşte că nu-şi poate asigura securitatea prin folosirea propriilor capacităţi şi că
trebuie să se bazeze pe ajutorul altor state, instituţii, procese sau alianţe. Credinţa
puterii mici în insuficienţa propriilor sale mijloace trebuie, de asemenea, să fie
recunoscută de către celelalte state implicate în politica internaţională” [1]. Prin
urmare, în categoria puterilor mici pot nimeri şi state mari din punct de vedere
geografic, însă subdezvoltate din punct de vedere socio-economic. Şi invers, state ca
Singapore, Hong-Kong sau Estonia, foarte mici din punct de vedere teritorial şi
2

După cum nota Viotti, „… puterea unui stat e determinată nu doar de capacităţile sale, dar de
asemenea şi de dorinţa de a le utiliza şi percepţia acestei dorinţe de către alte state” [6]
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demografic, au sau vor avea succese economice incontestabile. Or, aceasta înseamnă
că chiar dacă şi există o legătură între dimensiunile geografice şi succesele
economice, aceasta nu este atât de evidentă şi univocă cum ar putea părea. Prin
urmare, este destul de neclar şi caracterul legăturii dintre dimensiunea statului şi
securitatea sa.
Încă din primele studii în domeniul statelor mici şi al securităţii acestora, realizate
de către cercetătorii americani Annete Fox, Robert Rothstein şi David Vital, poate fi
desprinsă ideea că „puterile (alias statele) mici sunt ceva mai mult decât mari puteri
cu literă mică” [3]. În pofida similitudinilor existente între statele mari şi mici
(aspectul instituţional-administrativ, legislativ, procesul politico-decizional etc.),
acestea se deosebesc prin comportament şi prin atitudine diferite faţă de probleme şi
ameninţări similare. Dată fiind dimensiunea redusă a teritoriului şi resursele naturale,
umane şi, prin urmare, economice, destul de limitate, problema securităţii naţionale
capătă o importanţă cu totul deosebită pentru unele state mici. Asigurarea acesteia
depinde de combinarea factorilor spaţiali, relativ stabili (amplasare şi relief, resurse
naturale şi umane, componenţa etnică etc.) cu cei conjuncturali, temporari (natura,
gradul şi originea ameninţărilor interne şi externe). Reieşind din considerentul că o
bază fizico-geografică mică nu poate acoperi totalitatea pericolelor potenţiale (sau o
face la un nivel comparativ mai scăzut decât în statele mari), este firesc ca statul de
dimensiuni mici să resimtă un grad sporit de vulnerabilitate la ameninţările externe.
Prin excepţie însă, succesele economice ale unor ţări est-asiatice (“tigri asiatici”)
demonstrează că dotarea precară cu resurse naturale nu înseamnă în mod obligatoriu
şi incapacitatea de a asigura securitatea economică. Mai mult ca atât, pentru a calma
spiritele incitate de posibila aderare a Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a
Comerţului, remarcăm că, paradoxal la prima vedere, dar anume ferma ancorare a
“tigrilor asiatici” în comerţul şi finanţele internaţionale este un factor-cheie pentru
asigurarea securităţii lor economice. Pe de altă parte, este adevărat că majoritatea
statelor mici din Asia de Sud-est au repurtat succese economice numai după ce au
practicat un anumit timp politici economice de sorginte neo-intervenţionistă.
1.2. Contradicţiile interne ale fenomenului securităţii economice.
Securitatea economică este un subiect pe cât de complicat, pe atât şi de
controversat. Analiza acesteia se desfăşoară pe câteva nivele de referinţă diferite,
făcându-se distincţie între securitatea economică a consumatorilor, corporativă şi
statală. Securitatea economică naţională se formează la confluenţa echilibrată ale
acestor trei componente. În acelaşi timp, pentru un stat mic, mult mai importantă şi
mai operabilă este securitatea consumatorilor, cea a statului şi cea corporativă
rămânând de multe ori în afara posibilităţilor statului mic de a le gestiona.
Din punctul de vedere al originii factorilor (variabilelor) de securitate, poate fi
deosebită securitatea economică naţională internă şi externă. Nivelele de referinţă,
precum şi dimensiunile internă şi cea externă a securităţii economice, pot fi
complementare, dar de asemenea, nu de puţine ori, acestea pot fi şi concurente, mai
ales în societăţile post-totalitare, aflate în plină fază de tranziţie la economia de piaţă
şi de democratizare. Mai mult ca atât, în cazul Republicii Moldova, interdependenţa
acestor nivele şi dimensiuni este cel puţin la fel de complexă, iar controlul lor - cel
puţin la fel de dificil, ca şi în cazul unor ţări mai mari. Această situaţie se datorează
câtorva factori, dintre care cei mai importanţi sunt:
1.
premisele politice şi social-economice extrem de nefavorabile care au precedat
începutul procesului de tranziţie la economia de piaţă, din care cauză actualmente în
Republica Moldova se manifestă tot mai pronunţat stagnarea informaţională şi
conceptuală a tranziţiei; societatea europeană spre care tindem va deveni în viitorul
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2.

3.
4.

5.

apropiat o veritabilă societate informaţională, în timp ce în Republica Moldova doar 1
(unul!) din 3000 de cetăţeni are acces la reţeaua Internet;
extrema penurie de resurse economice şi financiare, datorată lipsei resurselor
naturale, dar mai ales datorită lipsei abilităţilor de management corporativ, evaziunii
fiscale de proporţii şi abordărilor semisocialiste până nu demult - şi probabil socialiste
pentru viitor - a managementului macroeconomic;
dependenţa unilaterală a producătorilor şi consumatorilor moldoveni de resursele
energetice şi de materiile prime ruseşti şi ucrainene, precum şi de pieţele externe de
desfacere a unui asortiment îngust şi necompetitiv de produse;
interferenţa marilor interese economice, politice şi criminale (acestea în cea mai
mare parte fiind transnaţionale), rezultată într-o corupţie înaltă, au condus la preluarea
de către cercurile criminale a controlului asupra unor sectoare şi întreprinderi-cheie şi
la pierderea încrederii sociale şi cetăţeneşti în capacităţile statului de a garanta
securitatea economică a consumatorilor şi corporativă;
societatea civilă insuficient de dezvoltată, care nu este în stare să asigure feedback-ul necesar pentru ajustarea sistemului economic la necesităţile cetăţenilor, adică
ale acelor care constituie reperul fundamental pentru evaluarea securităţii economice
naţionale.
Până în prezent s-au afirmat două direcţii principale în abordarea fenomenului de
securitate economică – cea anglo-americană şi cea asiatică. În conceptul angloamerican scopul fundamental al sistemului economic este să asigure standarde înalte
de viaţă pentru cetăţenii ţării. După cum îi şi este specific, sistemul capitalismului
american se bazează pe indivizi separaţi şi nu pe guvern sau pe colectivitate. Într-o
democraţie veritabilă, consideră americanii, economia nu are misiunea să pregătească
ţara de război, ci să satisfacă necesităţile consumatorilor şi producătorilor naţionali.
În viziunea asiatică securitatea economică înseamnă în primul rând creşterea
puterii economice naţionale pe plan extern. Prin urmare, statul are dreptul, ba chiar şi
obligaţia, să controleze activitatea economică care direct afectează securitatea
naţională. Este ceea ce americanii numesc “abordare militarizată a economiei” [7].
Istoria demonstrează că viziunile de război asupra economiei de multe ori într-adevăr
au condus la război3.
Viziunea europeană asupra securităţii economice este o simbioză destul de
ciudată între cea anglo-americană şi cea asiatică. Unul dintre cele mai reuşite modele
practice este economia suedeză social orientată. Pentru Republica Moldova modelul
suedez ar putea servi în calitate de reper pentru elaborarea unui model propriu de
securitate economică, bazat pe interferenţa celor două viziuni diametral opuse asupra
fenomenului. Dar contradicţiile dintre acestea sunt foarte subtile şi provoacă confuzii,
fiind prin urmare foarte dificil de realizat o sinteză practică a lor. De asemenea, este
foarte greu să găseşti argumente în istoria economică sau în istoria gândirii economice
în favoarea unei sau altei opţiuni. De exemplu, încă Adam Smith considera că o
economie este prea complexă pentru a fi controlată de guvern [8], lucru demonstrat şi
de căderea economiilor centralizate din lagărul socialist (teză favorabilă viziunii
americane a securităţii economice). Pe de altă parte, acelaşi Adam Smith considera că
“uneori apărarea ţării este mult mai importantă ca opulenţa” (teză favorabilă viziunii
asiatice asupra securităţii economice) [9].
Dificultăţi suplimentare în analiza securităţii economice sunt provocate şi de
interminabilele discuţii academice asupra primordialităţii economicului sau politicului
în existenţa umană şi în subconştientul şi comportamentul social. Aceste discuţii sunt
3

După cum se ştie, conflictul comercial anglo-german de la începutul secolului a fost una dintre
premisele primului război mondial
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generate de diferenţele profunde existente între logica politicianului şi cea a
economistului, precum şi între principiile filozofiei politice şi ale celei economice.
Spaţiul politic se deosebeşte radical de cel economic. Primul nu poate să existe fără
continuitate, fără interdicţii şi control, în timp ce al doilea este mult mai dinamic,
interesele majore axându-se pe controlarea fluxurilor şi reţelelor şi pe depăşirea
frontierelor naţionale [10].
Din cauza contradicţiilor şi confuziilor existente în gândirea politică şi
economică, conceptul de securitate, în general, şi cel de securitate economică, în
particular, aşa cum au fost dezvoltate până în prezent, resping orice tentativă de
definire exactă sau de desfăşurare a analizei în limite strict prestabilite. Este lipsită de
sens, ba chiar şi imposibilă, abordarea dimensiunii economice a securităţii naţionale
separat de cea politică, militară, informaţională etc. În primul rând, frontierele de
demarcaţie dintre dimensiunile securităţii sunt foarte volatile. În al doilea rând,
dimensiunile securităţii se condiţionează reciproc, uneori fiind foarte dificil să
separăm factorii ce ameninţă securitatea economică de cei ce subminează securitatea
politică. Într-adevăr, dependenţa cvasi-totală a Republicii Moldova de sursele
energetice şi de materie primă externe a determinat o structură agrară a economiei şi o
orientare unilaterală a relaţiilor comerciale externe, punând în pericol capacitatea
statului moldovenesc de a asigura producătorii şi consumatorii cu resurse şi bunuri
economice. Prin urmare, este foarte probabil ca în cazul unui conflict armat sau a
pericolului unui conflict armat, Republica Moldova să fie absolut incapabilă să
asigure o economie de război viabilă. Chiar şi în actualele condiţii de pace, extrema
penurie a statului nu permite constituirea unei economii defensive, precum şi
restabilirea şi mobilizarea potenţialului militaro-industrial rămas de la imperiul
sovietic. Bineînţeles că acest factor uşor ar putea fi utilizat de forţe externe sau
interne, interesate în diminuarea independenţei politice reale a Republicii Moldova.
Un alt exemplu este conflictul transnistrean, care de multe ori a trecut din
dimensiunea politică în cea economică, autorităţilor de la Tiraspol reuşindu-le în mod
convingător să demonstreze Chişinăului că dispun de suficiente instrumente pentru a
influenţa securitatea economică a Moldovei cisnistrene şi pentru a orienta tratativele
în direcţia necesară.
Despre securitatea economică nu putem vorbi aşa de parcă ne-am referi la o
anumită stare concretă, realizabilă prin mijloace economice, politice sau militare. O
atare percepţie ar fi falsă. Chiar dacă am dori foarte mult, nu am putea descrie exact calitativ sau cantitativ - ce anume înţelegem prin securitate economică. După părerea
lui Barry Buzan, „idea general acceptată, că securitatea economică ar reprezenta o
valoare absolută, cu o largă aplicare, este o iluzie, iar a o urmări, înseamnă a urmări o
himeră” [9]. Această calitate a securităţii economice devine imediat perceptibilă dacă
o extindem la nivelul societăţii capitaliste, bazată pe libera iniţiativă şi pe competiţie.
Dar nu este vorba doar de societăţile veritabil capitaliste, ci chiar şi de ţările care sunt
în tranziţie la economia de piaţă social orientată, cum este şi Republica Moldova.
Aceste contradicţii sunt remarcate chiar şi în cadrul unei economii eminamente
socială cum este cea a Suediei. Vom elucida mai jos contradicţiile pentru fiecare
dintre cele trei nivele – a consumatorilor, corporativ şi statal - ale securităţii
economice, trasând mai întâi un alt aspect problematic – contradicţia dintre securitate
şi eficienţă. Aceasta marchează veşnica problemă a echilibrului dintre echitatea
socială şi eficienţa economică. Recent s-a mai adăugat o problemă, care complică
definitiv situaţia în care se află decision-maker-ul. Este vorba de necesitatea de a
minimaliza impactul activităţilor umane asupra mediului ambiant. La interferenţa
acestor trei principii s-a format conceptul de dezvoltare economică durabilă.
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Incertitudini apar, după cum am menţionat şi mai sus, la analiza securităţii
economice a consumatorilor. În primul rând, se produce o confuzie dintre securitatea
economică a consumatorilor şi securitatea socială individuală. Securitatea socială
individuală înseamnă dreptul fiecărui om de a avea acces la minimumul necesar
pentru supravieţuirea biologică şi garantarea unui anumit standard de viaţă. În art. 47
din Constituţia Republicii Moldova este clar stipulat că “statul este obligat să ia
măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi
bunăstarea lui şi familiei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea
medicală, precum şi serviciile sociale necesare”. Iar în art. 126, alineatul (2), punctul
g) este prevăzut că “statul trebuie să asigure sporirea numărului de locuri de muncă,
crearea condiţiilor pentru creşterea calităţii vieţii”. În mod expres nu este garantat un
loc de muncă sau un venit minim decent, deoarece aceasta ar însemna asumarea unor
obligaţii suplimentare din partea statului sau a patronului. Din partea Guvernului
aceasta ar presupune intervenţii majore în mecanismul pieţei libere, pentru crearea
locurilor de muncă, în detrimentul eficienţei economice şi pentru o repartizare
socialmente mai echitabilă a veniturilor, în detrimentul dreptului persoanei de a
profita din plin de capacităţile şi abilităţile proprii. Riscul principal al acestor
incursiuni politice este “un rezultat de tip sovietic, în care securitatea socială
individuală este obţinută cu preţul unui standard de viaţă general scăzut, sau un
rezultat de tip britanic, de declin economic relativ şi de dificultate crescândă în
menţinerea unei angajări generale şi a unei creşteri corespunzătoare” [9]. Păstrarea
echilibrului dintre securitate, eficienţă şi mediu – aceasta trebuie să fie problema
fundamentală şi pentru guvernul Republicii Moldova.
Contradicţii încă mai mari apar la analiza securităţii economice corporative.
Productivitatea generală înaltă şi folosirea adecvată a resurselor limitate în condiţiile
pieţei este posibilă doar prin eliminarea firmelor mai puţin capabile să reziste
presiunilor pieţei. În aceste condiţii supravieţuiesc doar firmele care dispun de
structuri organizatorice şi de sisteme de management mai flexibile, în timp ce altele,
care nu sunt în stare să se adapteze, sunt eliminate. Instituirea monopolului, crearea
cartelurilor – acestea sunt doar unele bariere artificiale în calea pătrunderii altor
corporaţii pe piaţă. În acest fel, economia de piaţă este bazată pe ideea, inacceptabilă
la prima vedere, de instabilitate a dezvoltării, ceea ce admite un anumit grad, uneori
destul de sporit, al insecurităţii economice corporative. Extinzând această argumentare
la nivelul relaţiilor internaţionale, vom ajunge la o concluzie greşită că conceptul de
securitate economică a statului de asemenea este irealizabilă. Totuşi, trebuie să fim
înţelegem că diferenţe considerabile există între securitatea economică a
consumatorilor şi corporativă pe de o parte şi cea statală, pe e altă parte, dintre care
cea mai remarcabilă este că statele îşi pot adapta „construcţia” lor internă la mediul
extern şi dispun de forţe de constrângere menite să asigure securitatea în faţa unor
ameninţări externe sau interne.
Rigorile pieţei impun, cu alte cuvinte, o adaptabilitate sporită din partea acelor
firme care doresc păstrarea poziţiilor lor pe piaţă. Deşi securitatea corporativă face
parte în mod indestructibil din securitatea economică naţională, ridicarea intereselor
corporative la rangul priorităţilor absolute ale politicilor naţionale de securitate este
inadmisibilă, deoarece există şi un alt aspect specific fenomenului de securitate
economică - antagonismul dintre interesele firmelor producătoare şi interesele
consumatorilor. În calitate de producători firmele sunt interesate să maximalizeze
profitul, inclusiv şi prin crearea situaţiilor de monopol, în timp ce consumatorii sunt
interesaţi în maximalizarea utilităţii lor, ceea ce este posibil doar prin diversificarea
opţiunilor consumiste, ideea monopolului fiind echivalentă cu majorarea preţurilor de
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consum şi totalmente străină posibilităţii de a alege. Remarcăm că în Republica
Moldova au fost înregistrate multiple cazuri când interesele corporative au predominat
asupra celor a consumatorilor, precum şi asupra celor statale, printre cele mai
cunoscute fiind situaţia confuză creată pe parcursul ultimilor ani în jurul SA
“Franzeluţa”, a reţelelor de distribuire a energiei electrice din nord şi nord-vest,
acestea fiind doar cele mai cunoscute.
Aceste cazuri pot fi explicate printr-un fenomen destul de răspândit în ţările în
tranziţie şi sărace, cel de corupere a funcţionarilor publici responsabili de
supravegherea respectării cadrului legal al concurenţei libere şi loiale de către firmele
producătoare locale şi străine. Pe de asupra, într-un stat mic şi de factură posttotalitară, cum este Republica Moldova, s-au păstrat în cea mai mare parte intacte
modalităţile sovietice de rotaţie a cadrelor în interiorul instituţiilor publice,
întreprinderilor de stat, organelor administrative şi de control, corpului diplomatic,
partidelor politice etc. Implicaţiile acestui fenomen asupra securităţii economice
naţionale sunt evidente, conducând la închistarea vieţii politice, consecinţa directă a
căreia este obţinerea de către firmele mari producătoare a unor pârghii ilegale pentru
promovarea intereselor corporative în detrimentul celor de stat şi cetăţeneşti.
O dimensiune a securităţii economice pe care nu am menţionat-o mai sus, dar
care se întâlneşte în analizele mai multor autori (Buzan, Galtung), este securitatea
economică a claselor. De cele mai dese ori, discuţiile în jurul acestui subiect sunt
evitate, datorită tentei marxiste pe care acesta o comportă. Făcând o aplicaţie a
conceptului la cazul Republicii Moldova, de asemenea evităm utilizarea noţiunii de
clasă, aceasta fiind lipsă ca realitate socială. Mai degrabă putem vorbi despre
securitatea economică a unei elite destul de reduse ca număr (bancheri, politicieni,
manageri) şi despre insecuritatea sporită a restului societăţii, o bună parte din care
trăieşte sub nivelul admisibil al sărăciei. Clasa de mijloc fiind lipsă sau foarte slab
dezvoltată, lipseşte odată cu aceasta şi elementul purtător al echilibrului între
interesele de securitate socială şi cele de eficienţă economică.
S-ar părea că, spre deosebire de securitatea consumatorilor şi corporativă,
securitatea economică statală este un fenomen mai lesne de analizat, deoarece prin
natura lor statele sunt mult mai permanente ca indivizii şi firmele. Însă în Republica
Moldova care, alături de deficienţele provocate de asumarea destul de bruscă a
tranziţiei la economia de piaţă, resimte şi o profundă criză de identitate naţională,
conceptul de securitate economică a statului nu este univoc aplicabil. Din această
cauză, cu referinţă la Republica Moldova, s-ar putea ca Marx să aibă dreptate,
afirmând că statul nu este altceva decât instrumentul prin care clasa (elita) dominantă
îşi asigură propriile interese de securitate şi de prosperitate. În afară de aceasta,
studiind securitatea statală a Republicii Moldova, trebuie să ştim foarte bine unde
începe şi unde se termină acest stat, adică care este teritoriul pe care statul realmente,
nu doar constituţional, îl controlează. Or, în situaţia cu secesionismul Transnistriei şi
cu autonomia Gagauziei, frontiera de est şi cea de sud-est nu este controlată de
guvernul central, ci de elitele regionale, sprijinite de forţe externe. Prin urmare,
Republica Moldova nu este doar un stat mic, ci un stat mic dezmembrat din punct de
vedere morfopolitic, ceea ce induce vulnerabilităţi specifice.
În studierea securităţii economice a statului pot fi trasate paralele între condiţiile
de securitate economică consumatorului şi cea statală. Ca şi securitate economică a
consumatorilor, cea a statului presupune mai întâi de toate situaţia în care sunt
asigurate condiţiile necesare de supravieţuire. Ca şi consumatorii individuali, statele
trebuie să-şi asigure accesul imediat la resursele necesare. În cazul unui stat mic, cum
este Republica Moldova, existenţa unor resurse interne extrem de limitate trebuie să
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fie compensată prin accesul liber la investiţiile străine şi prin deschiderea la comerţul
şi finanţele mondiale, ceea ce trebuie să devină o parte componentă şi a concepţiei
securităţii naţionale, deoarece întreruperea furnizării sau finanţării ameninţă
bunăstarea şi stabilitatea politică internă. Prin urmare, una dintre direcţiile prioritare
ale politicii economice externe este diversificarea furnizorilor şi creditorilor, iar ale
politicii economice interne – atenuarea vulnerabilităţilor prin constituirea rezervelor
strategice interne şi crearea unui sector financiar-bancar stabil, dar care, în acelaşi
timp, ar sprijini creşterea economică reală. Identificarea în interior a resurselor
energetice alternative şi a celor financiare este de importanţă critică pentru păstrarea
unei independenţe politice reale.
Este pe larg acceptată ideea că, în pofida instabilităţilor şi imperfecţiunilor sale,
piaţa este cea mai bună modalitate de maximalizare a eficienţei economice, securităţii
sociale şi economice, inovaţiei şi distribuţiei. De aceea, pentru a funcţiona cât mai
eficient, piaţa chiar trebuie să conţină în sine ameninţări în adresa agenţilor economici
mai puţini profitabili. Din aceste considerente, un întreg evantai de ameninţări
economice, care adeseori sunt mai degrabă nişte riscuri economice pure, se încadrează
perfect în regulile şi condiţiile pe care le impune piaţa. Prin urmare, este foarte greu să
trasezi frontiera între riscurile propriu-zise şi acele situaţii excepţionale care ar
ameninţa securitatea naţională. Însă, după cum afirmă şi Buzan, “invocarea prea
frecventă a securităţii naţionale ar însemna pur şi simplu creşterea intervenţiilor
guvernamentale în economie până-ntr-atât încât piaţa nu ar mai putea funcţiona” [9].
Aceste intervenţii ar însemna că statul îşi asumă o poziţie care l-ar face absolut
deosebit de ceilalţi agenţi economici, situaţie care ar compromite în întregime ideea
liberei iniţiative şi a proprietăţii private. Existenţa proprietăţii private presupune
existenţa mai multor interese economice exprimate de o varietate de firme particulare
şi de indivizi. Din această cauză, mecanismul economiei de piaţă creează situaţia în
care interesele economice ale statului nu pot fi definite la fel de univoc ca cele politice
sau militare. Din aceleaşi cauze, atunci când vorbim, spre exemplu, despre necesitatea
de a diversifica furnizorii de resurse energetice şi de a reduce dependenţa faţă de
pieţele tradiţionale de desfacere, aceasta de fapt nu înseamnă că statul trebuie să
dicteze regulile şi direcţiile de export sau de import. Cea mai mare parte din resursele
energetice se importă, iar cea mai mare parte din produsele moldoveneşti se exportă,
în baza unor contracte realizate direct între agenţi economici privaţi. Prin urmare,
statul trebuie doar să creeze infrastructura fizică şi cadrul legal intern şi să adere la
alinierile economice externe în aşa mod, încât indirect să obţină reorientarea
exporturilor şi diversificarea importurilor.
În pofida tuturor acestor contradicţii, avem nevoie de o definiţie de lucru a
securităţii economice, pe care o vom considera starea în care, atât din exterior, cât şi
din interior, nu există ameninţări de ordin economico-financiar care ar putea să
submineze posibilităţile statului de a-şi asigura resursele necesare pentru
îndeplinirea funcţiilor sale, care ar compromite desfăşurarea unei bune activităţi
economice de către producători şi care ar pune în pericol interesele de maximialzare
a utilităţii consumatorilor. Principalul obiectiv al securităţii economice naţionale este
asigurarea condiţiilor fundamentale pentru dezvoltarea social-economică a ţării.
Aici este foarte important să clarificăm conţinutul termenului de dezvoltare
social-economică. Termenul „dezvoltare” poate fi perceput şi interpretat în mod
diferit de exponenţii diferitor şcoli de gândire politică şi de adepţii diferitor doctrine
politice. În termeni strict economici şi în sensul tradiţional al acestei sintagme,
„dezvoltarea” este înţeleasă ca capacitatea unei economii, care un anumit timp a fost
statică sau a suferit o degringoladă calitativă, cantitativă şi structurală, să regenereze
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şi să menţină o creştere anuală a PIB de cel puţin 5%, în termeni reali. Din paradigma
tradiţională a ştiinţelor economice ar reieşi că trebuie elaborate şi implementate
politici economice orientate la creşterea ponderii sectorului industrial şi al serviciilor
în PIB, în timp ce greutatea relativă a agriculturii ar fi bine să diminueze. Fără să
contestăm primordialitatea dezvoltării industriale a ţării, considerăm că aplicarea
incoerentă a preceptelor tradiţionale poate să fie urmată de înrăutăţirea definitivă a
situaţiei în agricultură şi să discrediteze eforturile orientate la dezvoltarea localităţilor
rurale.
Datorită neajunsurilor pe care le comportă teoriile tradiţionale ale dezvoltării, în
Republica Moldova dezvoltarea trebuie să fie abordată ca un concept
multidimensional care, pe lângă creşterea economică reală, reducerea decalajelor
economice sociale şi regionale, eradicarea sărăciei, ar mai implica şi modificări
majore în structura societăţii, în atitudinea maselor faţă de reforme în general, în
instituţiile naţionale care în structurile europene au ajuns să fie aduse drept exemplu
de birocratism sau de arhaism. Cel puţin trei elemente – durabilitatea, demnitatea şi
libertatea, valori imuabile care au fost căutate în toate timpurile, în toate societăţile şi
de toţi indivizii – trebuie să formeze bază conceptuală a securităţii economice.
Prin durabilitate se înţelege capacitatea de a asigura cetăţenii cu toate resursele
necesare pentru un trai normal şi pentru depăşirea existenţei mizerabile, care în
Republica Moldova derivă din lipsa unor condiţii elementare – hrană, îmbrăcăminte,
sănătate, securitate şi posibilitatea de a da şi de obţine o educaţie. Creşterea veniturilor
pe cap de locuitor, oferirea unor posibilităţi mai mari de căutare şi de creare a
locurilor de muncă, eliminarea sărăciei şi reducerea decalajelor între nivelurile
veniturilor individuale – sunt condiţiile necesare (dar nu şi suficiente) pentru
dezvoltare şi pentru realizarea plenară a potenţialului uman.
Demnitatea este dreptul fiecăruia să se considere şi să fie considerat Om. În
majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare sau în tranziţie, prosperitatea materială a
ţărilor mai dezvoltate este considerată o derivată a demnităţii lor naţionale. Cetăţenilor
Republicii Moldova trebuie să le fie insuflat un simţ al demnităţii, pentru a nu fi
folosiţi în calitate de instrument pentru realizarea unor interese personale sau de partid
şi pentru a nu mai fi obiectele experimentelor sociale şi economice.
Libertatea este premisa fundamentală pentru edificarea unei societăţi sănătoase şi
bine închegate. Cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în drepturi cu cei din alte ţări
şi prin urmare sunt în drept să ceară crearea posibilităţilor de aşi duce un trai
comparabil, dacă nu egal, cu nivelul european.
Definirea exactă a securităţii şi clarificarea conceptului de dezvoltare sunt
necesare pentru elaborarea unei doctrine coerente asupra securităţii economice
naţionale, conceptul-cadru al căreia am încercat să-l elaborăm independent [Anexa].
1.3. Legătura securităţii economice cu alte dimensiuni ale securităţii naţionale.
În faţa noilor ameninţări apărute odată cu încetarea războiului rece şi
dezmembrarea URSS, conceptul de securitate naţională a suferit schimbări calitative
foarte importante pentru ţările din Europa de Est, şi mai ales pentru unele state mici
din spaţiul european sovietic (ţările Baltice şi - până nu demult, adică până la
preluarea puterii politice de către comunişti - Republica Moldova). O viziune lărgită
asupra fenomenului este marcată în primul rând de distincţia care se face între
ameninţările “dure” (hard) şi ameninţările “fine” (soft) în adresa securităţii naţionale.
Securitatea dură este capacitatea statului de a rezista ameninţărilor militare
propriu-zise, pentru a apăra integritatea teritorială şi independenţa politică a ţării, în
cazurile atacurilor armate sau a războaielor de durată mai lungă. Republica Moldova
nu se confruntă cu ameninţări dure, decât în măsura în care conflictul transnistrean
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eventual şi-ar recăpăta dimensiunea militară. În rest, relaţiile cu România şi cu
Ucraina sunt foarte bune, iar relaţiile cu Rusia destul de bune, de aceea nu putem
vorbi de alte ameninţări militare serioase în adresa securităţii naţionale a Republicii
Moldova.
Securitatea fină este produsul mai multor componente de securitate, unul dintre
care este şi cea economică. La nivel interstatal şi internaţional, securitatea de tip
“soft” presupune relaţii comerciale, politice şi culturale cu ţările învecinate,
monitorizarea mediului economic şi ecologic global etc. La acest compartiment al
securităţii, ameninţările la care este expusă Republica Moldova sunt mult mai grave.
Stabilitatea şi securitatea economică este intrinsec legată de celelalte forme ale
securităţii. Este destul de dificilă identificarea relaţiilor cauză-efect între
componentele securităţii naţionale. Totuşi, în dependenţă de situaţia internă şi tabloul
geopolitic regional, în cadrul securităţii naţionale poate prevala securitatea militară
(Taiwan), securitatea politică (Estonia), securitatea ecologică (Kuweit) sau securitatea
informaţională (Israel, deşi în aparenţă alocă resurse şi eforturi prioritare pentru
securitatea militară, a câştigat războaiele pe care le-a purtat bazându-se pe serviciile
sale de informaţie şi contrainformaţie). În Republica Moldova criza economică a
manifestat o amploare inedită la nivelul întregului continent european. Aceasta a
condus la situaţia în care ameninţările de natură economică prevalează asupra
celorlalte, atât la nivel de percepţie publică, cât şi la nivel de discurs politic4. Orice
acţiune care subminează securitatea economică, subminează şi celelalte dimensiuni
ale securităţii naţionale. Instabilitatea şi insecuritatea economică este un simptom
pentru alte probleme de securitate şi poate fi o cauză fundamentală pentru alte forme
de insecuritate (de la revolte sociale până la dezmembrarea politică), care la rândul lor
sporesc riscurile militare. În acelaşi timp, o economie de piaţă nu poate fi funcţională
fără un sistem legal adecvat, fără pieţe de capital dezvoltate şi fără un sistem bancar
sigur. Şi dat fiind că stabilitatea politică internă este una dintre condiţiile necesare
pentru gestionarea adecvată a schimbărilor economice şi pentru supravieţuirea în
cadrul economiei mondiale, în statele în care nu se îndeplineşte măcar una dintre
aceste condiţii, securitatea economică naţională va diminua.
Economia face parte din baza fizică a statului, care asigură alocarea resurselor
necesare inclusiv şi pentru asigurarea securităţii militare, şi a celei politice, şi a celei
ecologice, şi a celei sociale. Dincolo de discuţiile filozofice, gradul de asigurare a
necesităţilor materiale, şi mai puţin convingerile ideologice, determină până la urmă
încrederea societăţii civile în organismele statului. În mod paradoxal, aceasta este
valabil chiar şi dacă sunt adoptate politici ultraliberale, caz în care statul în general nu
se implică în economie, supraveghind doar respectarea regulilor de joc de către toţi
agenţii economici privaţi. După cum arată toate sondajele de opinie efectuate pe
parcursul ultimilor ani în Republica Moldova, majoritatea cetăţenilor condiţionează
loialitatea pe care ei ar manifesta-o faţă de stat şi faţă de elita politică prin realizarea
aşteptărilor legate nu atât de prosperitatea economică de standard european, cât de
asigurarea unor condiţii elementare pentru supravieţuire şi de garantarea unui viitor
mai bun pentru copii. Această tendinţă este comună pentru majoritatea statelor
balcanice şi a celor situate în spaţiul dintre Marea Baltică şi Marea Neagră. Cazurile
critice sunt totuşi, după aprecierile date de mai mulţi specialişti, cel al Moldovei,
Georgiei şi Ucrainei. În toate aceste trei state, unul din factorii care au alimentat
mişcările de separatism intern, este instabilitatea şi insecuritatea economică. În cadrul
4

Odată cu venirea comuniştilor la putere, problematica securităţii naţionale se completează cu o
ameninţare în adresa securităţii politice, cea de soluţionare a conflictului transnistrean prin
federalizarea Moldovei, la care în mod inevitabil va dori să participe şi Gagauzia.
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unei recente conferinţe internaţionale [11], participanţii din aceste trei ţări au
împărtăşit părerea comună că prioritatea de securitate a ţărilor lor este cea economică.
Un delegat ucrainean menţiona în raportul său că “pentru moment securitatea
economică este mai importantă ca cea militară. Prin urmare, toate eforturile, inclusiv
în domeniul industriei de apărare trebuie să fie focusate spre soluţionarea problemelor
economice”. La acelaşi forum, ministrul apărării ceh a comentat că “aspiraţiile de
securitate a majorităţii ţărilor europene pot fi divizate în două categorii: cele legate de
securitatea economică (accesul la materii prime, energie, pieţe de desfacere, standarde
de viaţă) şi cele provocate de cauze culturale, religioase, istorice, naţionale şi
politice”.
Legătura directă dintre stabilitatea socială şi securitatea economică se manifestă
mai ales atunci când este vorba de ameninţările în adresa securităţii economice a
consumatorilor. În Republica Moldova această situaţie a fost ilustrată în repetate
rânduri de discuţiile politice aprinse şi de protestele deschise ale păturilor vulnerabile
ale populaţiei în legătură cu problema achitării taxelor pentru serviciile comunale. La
părerea consumatorilor, tarifele pentru serviciile termo- şi electroenergetice, precum şi
pentru gazul natural, sunt supraevaluate. Ţinând cont de extrema sărăcie suportată de
cea mai mare parte a populaţiei, este firesc ca problema tarifelor să conducă la
instabilitate socială. Mai mult ca atât, populaţia atribuie vina în exclusivitate statului,
chiar dacă în situaţia cu tarifele sunt implicate şi firme private. Această situaţie care în
Republica Moldova se tergiversează de câţiva ani, poate deveni un exemplu
crestomatic, când insolvabilitatea economică a populaţiei se traduce prin diminuarea
creditului politic acordat statului, atât de către propriii cetăţeni, cât şi de către
furnizorii externi, ceea ce explică şi relaţiile destul de tensionate ale guvernului
moldovenesc cu compania “Gazprom”, monopolist în asigurarea centralelor
termoeletrice moldoveneşti cu combustibil.
În problema taxelor pentru serviciile comunale mai există şi un alt aspect extrem
de sensibil, de care indirect depinde capacitatea de apărare a ţării. După cum se ştie, în
categoria celor mai vulnerabile straturi sociale, alături de pensionari şi şomeri, sunt şi
familiile ofiţerilor militari din eşalonul inferior şi mediu, de loialitatea cărora depinde
direct securitatea militară a ţării. Remunerarea mizerabilă pe care aceştia o primesc nu
este suficientă nici măcar pentru asigurarea familiilor cu hrană şi îmbrăcăminte, fără a
mai fi vorba de achitarea serviciilor comunale.
Amploarea pe care au căpătat-o în ultimele două decenii fenomenele de degradare
ecologică a mediului ambiant a dus la apariţia unor legături mult mai strânse între
securitatea economică şi cea ecologică. Utilitatea forţelor militare în asigurarea
securităţii ecologice poate fi foarte mare, fiind necesară în primul rând asigurarea
securităţii şi sănătăţii populaţiei civile şi a militarilor. În al doilea rând, securitatea
ecologică are un impact pozitiv direct asupra securităţii economice naţionale.
Securitatea ecologică este deci o parte integrată a securităţii naţionale, mai ales în
cazul unui stat mic din punct de vedere geografic, când starea mediului ambiant este
într-o foarte mare măsură condiţionată de factori transfrontalieri. Din această cauză, în
multe ţări se studiază posibilităţile de utilizare a forţelor armate pentru asigurarea
securităţii ecologice şi prevenirea calamităţilor naturale, inclusiv a celor provocate de
un mediu înconjurător degradat. Pericolele pe care acesta le antrenează asupra
securităţii naţionale au condus la aceea că în multe ţări mari ale lumii (SUA, Canada,
Franţa, Germania) forţele armate au primit sarcini noi, anterior nespecifice forţelor
armate, şi anume:
•
asigurarea unui impact ecologic minim al acţiunilor, manevrelor şi
exerciţiilor militare;
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•
asigurarea unui acces adecvat la resursele ecologice (sol, aer, apă) pentru
îndeplinirea misiunii de apărare a ţării;
•
protejarea potenţialului uman, a echipamentului şi a arsenalului aflat la
dispoziţia ministerelor de apărare contra catastrofelor de mediu.
Aceste sarcini, alături de monitorizarea potenţialelor focare regionale de
instabilitate provocate de situaţia ecologică precară, presupun alocarea unor
importante resurse financiare. Una dintre problemele principale ale Republicii
Moldova este că pe viitor tensiunile din spaţiul Mării Negre pot creşte considerabil
datorită agravării problemelor de mediu, care vor afecta securitatea ţărilor riverane.
Litoralul Mării Negre, populat de câteva zeci de milioane de oameni, a devenit una
dintre cele mai poluate regiuni ale lumii. Resursele naturale din bazinul Mării Negre
se epuizează datorită suprautilizării şi absenţei unor politici de dezvoltare durabilă.
Marea serveşte în calitate de gunoişte pentru deşeurile industriale purtate de apele
Nistrului, Niprului, Dunării şi Donului. Pericolul şi amploarea unei catastrofe
ecologice este atât de mare, încât unii specialişti consideră că spre sfârşitul acestui
secol Marea Neagră s-ar putea retrage considerabil, fără ca să-şi mai restabilească
vreodată linia tradiţională a litoralului. Pe termen lung, nu este exclusă nici
transformarea litoralului de nord-vest (unde este amplasată şi Republica Moldova)
într-o regiune semiaridă, ipoteză confirmată şi de secetele prelungite care au afectat
agricultura din această zonă pe parcursul ultimilor ani. Din această cauză, redresarea
sau cel puţin conservarea situaţiei ecologice în spaţiul pontic trebuie să fie, alături de
colaborarea economică, prioritatea comună principală a ţărilor riverane, inclusiv şi în
cadrul lucrărilor OCEMN, Comisiei ţărilor dunărene, GUUAM etc.
După cum am menţionat şi mai sus, securitatea economică a naţiunii nu depinde
doar de factorii interni, ci şi de cei externi, incluzându-se în mod inevitabil într-un
cadru geopolitic şi economic regional, care o influenţează benefic sau malefic.
Dezmembrarea URSS a reactivat câteva conflicte naţionale şi politice latente, care au
condus la înrăutăţirea situaţiei economice din spaţiul pontic, un factor adiţional ce a
contribuit la instabilitatea regională. O circumstanţă istorică agravantă a fost faptul că
aproape toate statele pontice, cu excepţia Turciei, au fost afectate concomitent de
criza economică, fiind dependente, atunci când au început tranziţia la economia de
piaţă, de pieţele de desfacere şi de factori de producţie sovietici. Inflaţia este destul de
înaltă comparativ cu alte regiuni europene, iar o creşterea economică cvasi-generală a
avut loc abia în 2000. Actualmente produsele interne brute ale tuturor ţărilor pontice
în tranziţie sunt în mediu de două-trei ori mai mici decât la începutul reformelor
economice şi restabilirea volumului potenţial de producţie poate dura câţiva ani, dacă
nu chiar decenii. Succese economice foarte modeste au apărut abia recent. În 1997,
spre exemplu, PIB al Republicii Moldova a crescut cu 1% în termeni reali, al
Armeniei - cu 2,7%, iar al Azerbaidjanului – cu 5,8% (mai ales din contul
investitorilor străini, foarte interesaţi de resursele petroliere caspice controlate de
Baku). Această creştere, în proporţii puţin mai mari, s-a repetat şi în 2000. În acelaşi
timp, programele austere impuse de FMI s-au soldat cu crize sociale şi chiar politice
destul de grave în întreaga regiune, ceea ce a dus la înrăutăţirea relaţiilor unor ţări
riverane (Ucraina, Rusia) cu FMI, precum şi la tensionarea relaţiilor sociale în unele
din aceste ţări. Dificultăţile sunt atât de natură macroeconomică, cât şi structurală.
Apar şi primele manifestări ale consecinţelor negative induse de creşterea economică
inegală, care diminuează securitatea regională. În calitate de exemplu poate fi adus
Azerbaidjanul, puterea economică şi financiară a căruia sporeşte datorită extragerii
petrolului, ceea ce îi va permite într-un viitor nu prea îndepărtat să procure mai mult
armament necesar forţelor sale armate. Este firesc ca aceasta să conducă la apariţia
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temerilor de securitate la nivelul întregii regiuni, dar mai ales ale celor armeneşti, date
fiind conflictele conservate, dar nesoluţionate încă, în Carabahul de Munte şi
Nahicevan.
În mod firesc, potenţiale economice diferite determină, după cum poate fi văzut şi
din tabelul de mai jos, potenţiale militare diferite în regiunea Mării Negre. După
poziţia nesemnificativă pe care o ocupă, Republica Moldova nu poate fi comparată cu
altă ţară din regiune.
Tab.1 Cheltuielile defensive ale ţărilor din regiunea Mării Negre, 1999
Turci Ucrain Bulgari Armenia
Rusia
Moldova
a
a
a
Cheltuieli defensive, milioane
69537 6856 500
379
75
6,1
USD, 1999
Cheltuieli defensive, % din PIB,
8,7
4,3
1,4
2,7
4
1
1999
Sursa: [12] şi calculele autorului.
Situaţia economică a majorităţi ţărilor incluse în tabel s-a îmbunătăţit într-o
anumită măsură începând cu 1997, pe când cea a Republicii Moldova a diminuat
considerabil. Din această cauză, în 1998 finanţarea forţelor armate ale Republicii
Moldova a fost suficientă pentru acoperirea a nu mai mult de 37% din
cheltuielile necesare! Numai 10% din bugetul militar este dedicat menţinerii
capacităţii de luptă propriu-zise la un nivel acceptabil. Peste 60% din alocările
bugetare sunt făcute pentru remunerarea personalului militar şi pentru
asigurarea cu hrană şi compensările alimentare. Pentru procurarea
armamentului s-a alocat circa 1% din buget, ceea ce este absolut insuficient
pentru dotarea unor forţe armate care s-au constituit abia de câţiva ani. Dacă
sub-finanţarea forţelor armate va păstra aceleaşi tendinţe, specialiştii apreciază
că maximum peste 10 ani ele vor fi absolut incapabile de luptă. Ţinând cont de
faptul că conflictul transnistrean nu este încă definitiv soluţionat, precum şi de
faptul că potenţialul militar al forţelor paramilitare nistrene împreună cu cel al
Contingentului Limitat al Forţelor Ruseşti în Transnistria este de vreo trei ori
mai mare ca cel al forţelor armate naţionale, conchidem că nu este atât de
improbabilă situaţia când Chişinăul ar putea deveni dependent politic de
Tiraspol şi nu invers, cum ar fi normal într-un stat unitar.
1.4. Premisele insecurităţii economice.
În virtutea dimensiunilor mici şi sărăciei ţării noastre, deficienţele şi problemele
legate de securitatea ei economică sunt mai mari decât ale altora. Dar premisele care
au favorizat derularea crizei economice şi insecuritatea economică sporită sunt în
general similare pentru majoritatea statelor mici post-sovietice. Există însă şi
particularităţi naţionale, care în unele cazuri au favorizat depăşirea rapidă a crizei
incipiente şi evitarea transformării ei în una de natură sistemică (ţările baltice, în
special Estonia), iar în alte cazuri, cum este şi Republica Moldova, au sporit turaţiile
ameninţătoare ale degringoladei economice. Am menţionat deja că una dintre premise
a fost întârzierea pe care au admis-o majoritatea ţărilor post-sovietice în informatizare
şi computerizare. Alte premise specifice doar Republicii Moldova sunt cele de origine
istorico-economică, politico-psihologică, etnodemografică şi etnopsihologică.
Premisele istorico-economice.
Faţă de Moldova, aflată sub diferite ocupaţii şi, din păcate, chiar şi în componenţa
Regatului României, întotdeauna s-au manifestat atitudini provinciale, ceea ce s-a
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reflectat asupra structurii economiei. Ocupaţia turcească, dar mai ales cea rusească, au
impus specializarea economică îngustă, extinderea excesivă a terenurilor agricole prin
defrişare şi au condus la formarea unei industrii rudimentare. Numeroasele schimbări
de frontieră au cauzat dezvoltarea haotică a infrastructurii, mai ales în zona de sud.
Aceasta o dată în plus a afectat economia Moldovei, care până la mijlocul secolului
XX a parcurs un declin profund. Vechile căi comerciale treptat s-au deplasat spre est,
către portul ucrainean Odesa, şi spre sud-vest, către porturile din Bulgaria şi Ţara
Românească. Această configuraţie a rutelor comerciale se păstrează şi astăzi, ceea ce
împiedică Republica Moldova să fie o veritabilă zonă de “sudură” între vest şi est,
între nord şi sud. Obţinerea acestor posibilităţi este condiţionată de accesul la Marea
Neagră. Importanţa strategică şi geoeconomică a deschiderii maritime a fost
demonstrată şi de ruinarea economică în perioada medievală a Ţării Moldovei, cu care
s-a soldat cucerirea Cetăţii Albe şi a Chiliei de către turci. Desigur, importanţa
factorilor geografici a diminuat considerabil odată cu progresul tehnic (apariţia noilor
modalităţi de transport), dar după cum demonstrează istoria relaţiilor internaţionale,
ieşirea la mare poate fi vitală pentru asigurarea securităţii economice a statelor mici.
Sub administraţia rusească, gubernia Basarabia a fost una dintre cele mai agrare
provincii ale Imperiului Rus. Aceasta se datora pe de o parte reliefului de câmpie,
climei temperate şi solurilor fertile, care, coroborată cu politica ţaristă de colonizare,
au favorizat extinderea excesivă a agriculturii. Pe de altă parte, izolaţionismul
imperial tradiţional şi reticenţa pe care o manifestau birocraţii ruşi faţă de revoluţia
industrială, au contribuit la constituirea unei economii defectuoase, căreia acum un
deceniu îi lipseau încă obiective economice externe clare. Până la sfârşitul anilor ’80,
economia RSSM era încă izolată de procesele de internaţionalizare, prin urmare astăzi
cu greu putem vorbi de utilizarea propriei experienţe pozitive pentru promovarea
intereselor economice externe, deoarece lipsesc atât experienţa, cât şi interesele
economice clar formulate.
În componenţa Uniunii Sovietice, RSSM a fost expusă unei exploatări economice
intensive, din care cauză se confruntă până în prezent cu probleme ecologice grave. Şi
în pofida realizărilor pozitive, economia moldovenească de tip socialist nu putea să
mai funcţioneze mult timp, deoarece conţinea contradicţii interne profunde şi se erija
pe un fundament ideologic supradezvoltat. RSS Moldoveneşti i s-a impus un model
arhaic al relaţiilor economice externe, cel de furnizor de materii prime agricole, de
consumator al producţiei industriale şi de element structural al complexului militaroindustrial. În general, întregul sistem economic sovietic, cu infrastructura fizică şi
sociala aferentă, a fost proiectat în aşa mod încât să facă imposibilă dezmembrarea
politică a imperiului sau, în cazul când dezmembrarea se va produce, să fie urmată de
înrăutăţirea situaţiei economice, ceea ce urma să revitalizeze tendinţele
reintegraţioniste de la periferiile fostului imperiu. Cazul Republicii Moldova
ilustrează deosebit de bine acest principiu al planificării economice sovietice ,
deoarece în cadrul URSS, RSSM era dependentă atât de pieţele de desfacere pentru
produsele complexului său agroindustrial, cât şi de furnizarea regulată a materiilor
prime pentru câteva ramuri industriale de importanţă militaro-strategică.
Amploarea crizei economice care a însoţit dezmembrarea URSS a fost mărită în
Republica Moldova de greşelile admise în politicile economico-financiare. Este vorba
în primul rând de pierderea de către populaţie a economiilor pe care le deţinea în
sistemul bancar moldovenesc, precum şi de întârzierea cu care s-a făcut introducerea
monedei naţionale, care a favorizat “importul” de inflaţie din Ucraina.
Premisele politice.
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Actualele deficienţe economice ale Republicii Moldova sunt în mare parte
determinate şi de reticenţele pe care le manifestă subconştientul clasei politice în a se
orienta la modelul investiţional-productiv (geoeconomic) al relaţiilor economice
externe, reticenţe care îşi au originea în vechiul sistem politico-economic centralizat.
Aceasta a putut fi remarcat mai ales în “epoca Sangheli”, când reformele începute de
două guverne precedente au fost torpilate, revenindu-se la vechea paradigmă a
dezvoltării prioritar agrare. De fapt, curiosul fenomen al negării realizărilor
precedente, precum şi al ne-asumării răspunderii pentru eventualele ecouri ale
guvernărilor precedente, a fost în permanenţă o trăsătură definitorie a tuturor
remanierilor guvernamentale care s-au produs în Republica Moldova pe parcursul
ultimului deceniu. Acest fenomen este demonstrat şi de comuniştii care din motive
politice şi strategice, şi nicidecum din raţionamente economico-financiare, doresc să
anuleze judeţele şi prefecturile şi să revină la vechea structură administrativteritorială5.
Nu este defel întâmplător faptul că comuniştii care au preluat puterea politică şiau asumat un discurs politic destul de ambiguu la prima vedere, dar care ascunde o
fermă orientare geoeconomică pro-rusă, dictată de un complex de inferioritate în
materie de administrare politică şi economică. În realitate, complexele de inferioritate
niciodată nu au lipsit din discursul şi acţiunile întreprinse pe parcursul ultimului
deceniu, ci doar au fost adumbrite de note pro-europene conjuncturale. O fermă
orientare politică şi economică pro-europeană în Republica Moldova nu a existat
niciodată.
Aceasta demonstrează că la nivel politic trei mari probleme stau în calea
asigurării securităţii economice a Republicii Moldova. În primul rând, este vorba de
înţelegerea proastă de către administraţia centrală şi locală a economiei în general şi a
securităţii economice în particular. În al doilea rând, aprecierile date de administraţia
publică fenomenelor economice regionale şi relaţiilor economice internaţionale sunt
uneori absolut lipsite de un fundament logic şi au o încărcătură ideologică pronunţată.
Cazurile cele mai elocvente sunt “analizele” cadrului geoeconomic regional, făcute de
actualii preşedinte al ţării şi spicher al Parlamentului, şi soluţiile economice externe pe
care ei le recomandă6. În al treilea rând, este vorba de aprecierea incorectă a mediului
politic extern, de care indisolubil este legată securitatea economică a unui stat mic.
Miza pe care actualii guvernanţi o fac în Rusia se va dovedi a fi greşită, deoarece
această ţară se confruntă cu un separatism economic şi politic greu de ascuns, iar
odată cu dispariţia circumstanţelor externe favorabile creşterii economice (preţurile la
petrol, materie primă, armament sofisticat), Moscova va pierde argumentul economic,
foarte important pentru păstrarea controlului asupra întregului teritoriu. Un alt factor
extrem de important este proasta pregătire a unei bune părţi a aleşilor locali în materie
de finanţe şi administraţie publică şi deprinderea bine ancorată în subconştientul
acestora de a lucra în urma deciziilor de la centru.
Alături de acestea, Republica Moldova mai este şi o ţară a unor identităţi şi
preferinţe politice foarte diferite, ceea ce este indicat şi de numărul foarte mare de
5

Două considerente principale determină dorinţa comuniştilor de a reveni la vechea structură
administrativ-teritorială a Republicii Moldova. În primul rând, structura internă a Partidului Comunist
al Republicii Moldova se bazează pe vechile raioane. Odată cu crearea judeţelor comuniştii au pierdut
importante pârghii financiare şi administrative. În al doilea rând, o nouă reformă administrativteritorială ar însemna şi alegeri locale anticipate, pe care comuniştii conştient doresc să le provoace
pentru a le câştiga “din galop”, factorul timp lucrând acum în defavoarea comuniştilor.
6
După cum poate fi înţeles din discursul politic al preşedintelui Voronin, este necesară integrarea
Republicii Moldova în cât mai multe structuri regionale – CSI, UE, Uniunea Rusia-Belarusi,
Comunitatea Economică Euroasiatică etc.
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partide şi mişcări politice existente. Aceasta a dus la dezmembrarea societăţii
moldoveneşti pe criterii politice, ceea ce a lipsit fiecare dintre cele opt guverne
perindate de posibilităţile reale de a obţine sprijinul social masiv al populaţiei în
reformele promovate.
Premisele etnodemografice.
După cum arată exemplele istorice şi cele recente, premisele etnodemografice pot
avea un rol foarte important în realizarea unui succes economic şi în asigurarea unei
securităţi economice. Polonia, Japonia, Coreea – acestea sunt cele mai frecvent
invocate exemple ale unor ţări omogene din punct de vedere etnic, care în diferite
perioade istorice au repurtat succese economice. În general, cu cât o societate este mai
divizată (pe diferite criterii – etnic, religios, social, cultural, ideologic) cu atât mai
puţine sunt şansele unor transformări economice şi politice reuşite şi socialmente
acceptabile. Dacă o societate este fragmentată din punct de vedere etnic, dar este
omogenă pe criterii sociale, atunci există posibilităţi de coagulare a societăţii în jurul
unei ideii naţionale, care ar putea fi, de exemplu, prosperitatea economică a ţării,
integrarea în structurile euroatlantice etc. Or, Republica Moldova este cazul unei ţări
fragmentate pe mai multe criterii, dar care, în acelaşi timp, demonstrează o corelaţie
vizibilă între etnie şi puterea ei economică.
În perioada postbelică RSSM a fost supusă unui proces de industrializare ferventă,
de tip stalinist, dictat atât de raţiunea pragmatică a cursei înarmărilor, cât şi de
ideologia de educare a unei veritabile clase muncitoare moldoveneşti. Liderii sovietici
au văzut îndeplinirea acestor sarcini printr-o mobilitate inter-republicană sporită a
cadrelor, ceea ce presupunea transferuri în Moldova a populaţiei de origine
predominant rusă [13]. Din 1959 până în 1985 numărul etnicilor ruşi în Moldova a
crescut cu 213000 (173%), ceea ce este un record absolut pentru URSS. Majoritatea
acestor imigranţi erau asiguraţi cu locuri de trai şi de muncă în localităţile urbane,
populaţia cărora a crescut de două ori mai repede decât cea rurală. În perioada 19701979 rata de creştere a populaţiei titulare a fost de două ori mai mică decât cea a
ucrainenilor, ruşilor şi belaruşilor. Ponderea moldovenilor a scăzut până la 64% în
1979. În pofida principiilor declarate al echitaţii naţionale şi al federalismului
socialist, cele mai importante poziţii în ierarhia economică şi politică erau ocupate de
alogeni. Ca urmare a politicilor migraţioniste sovietice, ponderea populaţiei
moldoveneşti în mediul urban a scăzut considerabil. În 1989 moldovenii constituiau
42% din populaţia Chişinăului, 37% - în Bălţi, 25% - în Tighina şi 49% - în Cahul.
Drept urmare, moldovenii au avut şi (în virtutea unui fenomen cunoscut de inerţie
demografică) continuă să aibă mai puţine oportunităţi de afaceri decât reprezentanţii
altor etnii. Reprezentanţii minorităţilor etnice nu prea sunt reprezentaţi în structurile
administrative de stat, în schimb, sunt foarte activi în afaceri şi concentrează în
mâinile lor o impresionantă putere economică, ceea ce nu poate să nu aibă implicaţii
negative asupra securităţii economice naţionale. Oamenii de afaceri care provin din
acest mediu se orientează în bună parte la comerţul extern, participă cu capitalul lor la
constituirea firmelor moldo-ruse importante şi în acest mod determină orientarea
geografică a relaţiilor economice externe. În probleme politice şi economice majore –
de la extinderea Uniunii Europene şi aderarea Moldovei la Uniunea Rusia-Belarusi,
până la politicile lingvistice şi ale cetăţeniei - reprezentanţii acestor minorităţi de
obicei se aliniază la cursul politic oficial al patriei lor istorice.
La mijlocul anilor ’80 directori la cele mai importante uzine şi fabrici erau ruşi şi
ucraineni, în timp ce moldovenii erau reprezentaţi mai mult în sfera medicinii,
culturii, învăţământului, industriei uşoare, deservirii sociale şi comerţului. Această
asimetrie a potenţialului economic a facilitat divizarea societăţii moldoveneşti, dar nu
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atât pe criterii etnice, cât pe criterii politice, între cei ce doreau păstrarea sistemului
politic şi economic sovietic şi cei care doreau schimbări sociale. În pofida faptului că
clivajul în societate era de origine politică, elitele economice şi politice conservatoare
au reuşit să-i atribuie o dimensiune etnică, mizând în special pe populaţia rusă,
ucraineană şi cea demoldovenizată din Transnistria şi găgăuză din sudul Moldovei.
Astfel, când în societatea moldovenească au câştigat teren transparenţa (glasnosti) şi
restructurarea (perestroica), care în mod inevitabil trebuia să fie urmate de fenomenul
de renaştere naţională, aceste elite au reuşit să provoace greve la mai mult de 150 de
fabrici şi uzine din Moldova, demonstrând insatisfacţia administraţiei şi personalului
vizavi de transformările politice şi economice din Moldova [13].
Drept urmare a experimentelor demografice şi sociale sovietice, au fost limitate
posibilităţile moldovenilor de a participa plenar şi echitabil la procesele de privatizare
care s-au desfăşurat la începutul anilor ’90. Deşi moldovenii reprezintă 65 % din
populaţia Republicii Moldova, ei sunt mult mai puţin reprezentaţi în sfera
businessului „înalt”. Dar nu numai evenimentele ultimelor decenii au condus la
formarea unei psihologii specifice a moldovenilor. O caracteristică etnopsihologică
tranşantă a acestora, semnalată încă de Dimitrie Cantemir, este predilecţia pentru
ocupaţiile agricole, şi mult mai puţin pentru comerţ şi industrie, care sunt ramurile
cele mai dinamice şi mai profitabile în economie. Fatalismul şi un gen de
“contemplare mioritică” sunt două trăsături etnopsihologice distincte, care determină
un potenţial economic destul de redus al unui segment social numeric predominant.
Desigur că aceste trăsături psihologice sunt adevărate doar la nivel statistic,
existând foarte multe exemple de succes personal şi în rândurile populaţiei titulare.
Totuşi, din sutele de mii de cetăţeni aflaţi peste hotare la munci temporare sau
sezoniere, majoritatea sunt moldoveni. La ruşi şi, mai ales, la ucraineni psihologia de
comerciant este mai dezvoltată, aceştia preferând să dea dovadă de iniţiativă de
afaceri în ţară, decât să plece peste hotare în căutarea norocului. Riscul, în general,
este evitat de moldoveni, dar numai în ceea ce priveşte deciziile individuale,
comportamentul de grup fiind mult mai dinamic şi chiar uşor agresiv.
Aceste predilecţii atestă un complex de inferioritate specific moldovenilor şi care
relativ uşor poate fi remarcat în transportul public, în pieţe, pe străzi şi în instituţiile
superioare de învăţământ. Acest complex este aprofundat de faptul că moldovenii de
fapt sunt o “subetnie” a poporului român, existenţa căruia creează în mod inevitabil o
criză de identitate naţională în rândurile cetăţenilor Republicii Moldova. De fapt,
complexul s-a format pe parcursul ultimelor câteva decenii, ca un efect al politicilor
Moscovei de deznaţionalizare şi rusificare. Pentru aceasta, în perioada sovietică au
fost create câteva “filtre” care limitau mobilitatea socială a populaţiei rurale,
predominant moldovenească. Cu unele excepţii, absolvenţii şcolilor medii de
specialitate şi superioare proveniţi din sate erau obligaţi să se întoarcă în mediul rural
[13]. Aceasta limita posibilităţile de încadrare în munca ştiinţifică, în activitatea
productivă la uzine şi fabrici mari, în domeniul planificării economice şi financiare
etc. Drept urmare, deşi întruneau mai mult de 65% din populaţia totală a Moldovei,
moldovenii deţineau doar 40% din poziţiile superioare şi medii din structurile
administrative.
Ca urmare a acestor particularităţi etnodemografice şi etnopsihologice, astăzi se
manifestă diferenţe considerabile între potenţialul economic controlat de moldoveni şi
cel controlat de reprezentanţii altor etnii. Aceste diferenţe, după cum arată şi
experienţa altor ţări, uşor ar putea fi manipulate de politicieni interesaţi, ceea ce până
la urmă ar putea conduce la tensionarea relaţiilor sociale şi subminarea securităţii
sociale.
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2. Diagnoza internă a securităţii economice.
2.1. Gradul comparativ de dezvoltare.
Globalizarea este considerat de mulţi analişti ca fiind fenomenul care poate afecta
în cea mai mare măsură securitatea economică a unor state mici. Acordându-le parţial
dreptate, nu putem să nu atenţionăm asupra unor avantaje incontestabile induse de
globalizare. În acelaşi timp, un stat mic trebuie să fie suficient de dezvoltat pentru a
putea atenua impactul negativ al globalizării asupra securităţii sale economice şi
pentru a-şi găsi nişa strategico-economică în economia mondială. Compararea
posibilităţilor şi abilităţilor proprii cu cele ale vecinilor în domeniul securităţii
economice este absolut indispensabilă pentru securitatea economică. În plus, trebuie
acumulate suficiente resurse interne (financiare, informaţionale, intelectuale), ţinând
cont de costurile mari pe care le implică asigurarea contra tendinţelor negative ale
economiei mondiale. Or, aceste tendinţe sunt cu adevărat impresionante, cu impact
distructiv pentru interesele economice ale unui stat mic:
• Ca rezultat al interferenţei intereselor şi factorilor financiari, tehnologici,
informaţionali, legislativ-naţionali, etnopsihologici etc., interesele geoeconomice
devin prioritare, într-un spaţiu geoeconomic tot mai dinamic şi mai agresiv.
• Creşte tot mai mult ponderea subiecţilor privaţi (corporaţii transnaţionale, nuclee
industriale, persoane particulare etc.) în relaţiile internaţionale şi scade ponderea
subiecţilor publici (state).
• Economia mondială este un sistem supra-integrat şi compact care ignoră existenţa
frontierelor naţionale şi a intereselor naţionale. Majoritatea statelor nu vor mai putea fi
garanţi ai suveranităţii naţionale şi se vor transforma în agenţi economici, având
interese geoeconomice proprii, tinzând să ocupe o nişă în economia mondială şi
“fuzionând” cu corporaţiile transnaţionale.
• Economia mondială devine foarte dinamică, iar cu timpul va deveni şi
imprevizibilă. Globalizarea conferă economiei mondiale caracteristici calitative
absolut noi, care nu mai sunt egale cu „suma” economiilor naţionale.
• Globalizarea activităţilor umane a şters frontiera dintre sfera de activitate internă
şi cea externă. Aceasta este adevărat mai ales în cazul statelor mici [3]. Politicile lor
interne şi cele externe se condiţionează. Fluxurile şi reţelele internaţionale le
determină viitorul într-o măsură mult mai mare decât cele interne. Ignorarea acestora
poate submina eforturile de constituire a economiilor naţionale şi de promovare a
intereselor strategice pe plan extern. Autarhia economică nu mai este raţională pentru
realizarea intereselor economice naţionale.
Fără a ne opri prea mult la detalii, este aproape cert că Republica Moldova nu e în
stare să facă faţă provocărilor globalizării şi nu va fi nici pe viitor, dacă nu vor fi
depuse eforturi considerabile pentru protejarea pieţei interne şi pentru restabilirea unui
potenţial economic pe baza modelului geoeconomic investiţional-productiv. Dar piaţa
internă nu mai poate fi protejată prin taxe vamale, ci doar prin calitatea comparativ
mai bună a mărfurilor şi prin costuri mai mici de producţie. Taxele vamale nu vor mai
fi aplicabile, deoarece acordul de aderare a Republicii Moldova la OMC a fost
ratificat, ceea ce implică respectarea anumitor reguli şi obligaţii comerciale de
tratament ne-discriminatoriu al agenţilor economici interni şi externi. Or, în acest
domeniu sfidările pot fi de-a dreptul globale, deoarece administraţia SUA a declarat
de acum că va face eforturi considerabile pentru a “deschide” pieţele interne ale unor
state mici şi pentru a asigura exporturile mărfurilor americane, adică pentru a-i asigura
pe americani cu locuri de muncă [7].
În domeniul securităţii economice, în general, este foarte dificilă o comparaţie
relevantă între ţări, având în vedere doar factorii cantitativi, şi ignorând factorii
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calitativi – civilizaţie, cultură, valori morale şi religioase - care nu pot direct
comparate sau măsurate. Oricum, comparaţia este necesară pentru a înţelege mai bine
diferenţele de ameninţări, vulnerabilităţi şi riscuri, şi un tablou de ansamblu poate fi
dat chiar şi de comparaţia nivelului de dezvoltare generală umană, care de multe ori
este direct corelat cu securitatea economică naţională.
Un parametru frecvent folosit pentru stabilirea nivelului de securitate economică
este PIB per capita, destul de relevant pentru comparaţii preliminare. Dar chiar şi în
categoria statelor mici, venitul şi nivelul de dezvoltare variază în limite considerabile
– de la ţările africane foarte sărace (de exemplu, Guineea Bisau care are un PIB de
150 dolari per capita), la cele mai puţin sărace (Republica Moldova – un PIB de circa
2100 dolari per capita) şi cele destul de bogate (Brunei – circa 12000 dolari per
capita).
Pentru determinarea preliminară a securităţii economice a statului putem folosi,
credem, un alt parametru - importanţă economico-geografică (IEG), pe care o definim
ca produsul între PIB (exprimat în miliarde dolari SUA) şi suprafaţa ţării (exprimată
în km2), raportat la populaţie (exprimată în milioane persoane). După aplicarea acestei
metode, raitingul regional ar putea arăta cam în felul următor:
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Tab.2 Importanţa economică a
pontic, 1999
Ţara
Populaţia,
milioane
persoane
Albania
3,314
Armenia
3,465
Azerbaidja 7,767
n
Belarusi
10,445
Bulgaria
8,672
Cehia
10,315
Estonia
1,434
Georgia
5,14
Grecia
10,605

unor ţări din spaţiul balticoPIB, miliarde dolari Suprafaţa, mii IEG
SUA
km2
4,1
28,7
35,5
9,1
29,8
78,26
11,5
86,6
128,22
49,2
43,2
106,2
12,3
6,2
101,7

207,6
110,9
78,8
17,4
69,7
131,9

Iugoslavia
Letonia
Lituania
Macedonia
Moldova
Polonia

10,675
2,417
3,627
2,119
4,476
38,725

20,6
14,7
13,3
19,0
11,4
226,7

102,2
63,7
65,3
25,7
33,7
313,9

România

22,305

105,7

273,5

Rusia

150,5

796,0

17075

Slovacia
Slovenia
Turcia

5,401
1,943
64,050

39,0
22,6
345,7

49,0
20,253
779,4

Ucraina

50,830

174,6

603,7

Ungaria
9,901
72,5
93,0
Sursa: [14] şi calculele autorului
Comentariile ar fi absolut de prisos. Republica Moldova este pe antepenultimul
loc în cadrul ţărilor studiate. În rândul ţărilor mici europene, puţine sunt cele care au
suferit o degringoladă economică la fel de “impresionantă” pe parcursul ultimului
deceniu. Natura crizei în care a intrat Republica Moldova la începutul anilor ’90 este
diferită de cea a ultimilor câţiva ani, deoarece dacă iniţial putea fi aruncată
răspunderea pe seama unor factori structurali, obiectivi, acum vina pentru situaţia
deplorabilă revine în cea mai mare parte factorului uman, în primul rând –
managementului macroeconomic defectuos şi reformelor structurale nefinalizate.
Pentru a ilustra poziţia deţinută de Republica Moldova la scară mondial în
problema dezvoltării umane, apelăm la un studiu întreprins de Institute for Global
Communications7 [15]. Studiul a fost efectuat pe 191 ţări, pentru a fi elaborat un
raiting general al dezvoltării. Nivelul de dezvoltare a fost sintetizat pe baza mai
multor indicatori, pentru perioada 1996-2000 – numărul de linii telefonice,
7

Remarcăm că acesta este unul dintre puţinele studii cu rezultatele cele mai generoase pentru
Republica Moldova, altele atribuindu-i un nivel de dezvoltare mult mai redus.
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mortalitatea infantilă, venitul per capita, exporturile per capita, numărul de
televizoare, numărul de ziare, cantitatea de electricitate produsă, raportul dintre
populaţia în vârstă şi cea tânără, speranţa la viaţă, gradul de alfabetizare, rezervele
valutare, rata natalităţii, numărul de aparate de radio, rata de urbanizare, preţurile de
consum, raportul dintre export şi import. Aceşti indicatori sunt destul de relevanţi şi
pentru determinarea securităţii economice a consumatorilor şi statale. În conformitate
cu metoda folosită în studiul întreprins de Institute for Global Communications, cea
mai dezvoltată ţară din lume este Norvegia, iar cea mai puţin dezvoltată este
Republica Democrată Congo. Republica Moldova se plasează pe locul 96, după
Ecuador şi Libia, fiind urmată de Tunisia şi Africa de Sud. În cadrul celor 21 de ţări
ale Europei de Est, Estonia este pe primul loc, în timp ce Republica Moldova este pe
locul 19, după România şi Armenia, fiind urmată de Bosnia şi Albania. Este
remarcabil că primele 14 din cele mai dezvoltate ţări din lume sunt state mici
europene, ceea ce încă o dată confirmă teza că un stat mic nu înseamnă în mod
obligatoriu şi un stat sărac.
Dar în perioada analizată, tendinţele de descreştere economică în rândul ţărilor au
fost destul de bine pronunţate. De fapt, puţine sunt ţările cărora între 1996-2000 le-a
reuşit o creştere pozitivă permanentă. Printre acestea ar putea fi enumerate China,
Argentina, Norvegia, Singapore, Kenya şi Slovenia. Republica Moldova – alături de
aşa ţări ca Georgia, Bosnia, Liberia, Cuba şi Madagascar - a demonstrat tendinţa exact
inversă.
În acelaşi timp, după cum indică studiul întreprins de Institute for Global
Communications, o ţară foarte bogată nu înseamnă în mod automat o securitate
economică sau socială înaltă. Multe ţări din categoria celor bogate suportă probleme
legate de criminalitatea înaltă, probleme ecologice sau pur şi simplu degradarea
morală şi intelectuală a naţiunii. Pe de altă parte, o ţară bogată nu înseamnă şi o ţară
stabilă, care nu ar produce ameninţări în adresa vecinilor. Spre exemplu, în rândul
primilor 10 ţări-emitente de bioxid de carbon se numără aşa ţări ca SUA, Canada,
Emiratele Arabe Unite şi Singapore, ceea ce riscă să destabilizeze situaţia ecologică la
nivel regional.
2.2. Parametri determinanţi ai riscurilor interne
Din punct de vedere economic şi politic statele mici întrunesc parametri
comuni care determină susceptibilitatea pentru anumite riscuri. O bună parte a
statelor mici sunt deosebit de sensibile la evenimentele externe, se află în proces
de tranziţie la economia de piaţă, de constituire a unui sistem economic propriu
sau de conservare a unor situaţii de criză economică care depăşesc capacităţile
guvernelor de a le gestiona. Foarte multe dintre acestea depind totalmente de
sursele externe de energie, produse alimentare, materii prime etc. Corupţia
înaltă de asemenea este un fenomen specific statelor mici subdezvoltate.
Ţinând cont de aceasta, ar părea rezonabil ca dificultăţile legate de
definirea elegant-academică a conceptului de stat mic să fie depăşite prin
descrierea parametrilor care determină dificultăţile acestor state de a se impune
în relaţiile internaţionale. Prin urmare, parametrii care determină riscuri sporite
în adresa securităţii economice a statului mic Republica Moldova sunt:
•
Izolarea geografică. Republica Moldova este închisă terestru, fără a
avea o ieşire directă la căile maritime de transport (actualmente se evaluează
posibilităţi de ieşire la Marea Neagră prin intermediul Dunării, portului de la Reni sau
de la Giurgiuleşti). Piaţa ei internă este foarte mică pentru o bună parte a
producătorilor interni, însă este dificilă ocuparea nişelor externe. Accesul pe piaţa
Uniunii Europene este blocat de politicile europene protecţioniste, iar pieţele estice
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sunt extrem de instabile sau insolvabile. Aceasta determină, alături de calitatea
insuficient de înaltă a produselor, competitivitatea redusă a produselor moldoveneşti.
Republica Moldova este cazul clasic al unei economii mici şi vulnerabile, deschisă
fluxurilor economiei mondiale, şi de asemenea dependentă de sursele energetice
externe şi de pieţele de desfacere din spaţiul post-sovietic. Independenţa ei politică
este condiţionată de cea economică. De aceea, la fundamentul securităţii ei economice
trebuie să fie principiul diversificării partenerilor comerciali, prin stabilirea legăturilor
cu zone ne-tradiţionale, cum ar fi Europa de Nord, Orientul Apropiat, Balcanii, ţările
Caucaziene şi Asia Mijlocie. Modalitatea cea mai simplă de acoperire a acestor zone
de interes geoeconomic este utilizarea coridoarelor de transport pe Marea Neagră şi a
celor adiacente Mării Negre. Din păcate, în pofida faptului că transportul maritim este
uneori de 4-5 ori mai ieftin ca cel terestru sau aerian, majoritatea analiştilor,
politicienilor şi businessmanilor moldoveni, privesc cu o doză de scepticism exagerat
varianta accesului maritim la noile pieţe de desfacere. Cea mai accesibilă variantă de
transportare a mărfurilor moldoveneşti pe Marea Neagră, este folosirea
infrastructurilor portuare ucrainene, în particular, cea a portului dunărean Reni, în care
se intersectează patru coridoare de transport internaţionale şi care permite depozitarea,
transbordarea şi expedierea mărfurilor. Reniul poate fi un nod de transport şi logistic
foarte important pentru Republica Moldova, deoarece efectuează transportarea
mărfurilor de orice tip în ţările CSI, în porturile de pe Marea Neagră, Mediteraneană
şi Roşie, precum şi din Oceanul Indian şi Pacific.
• Deschiderea la economia mondială. Integrarea în economia mondială prin
liberalizarea comerţului, prin acordarea de facilităţi sporite investitorilor străini şi prin
instituirea unui regim valutar şi financiar liber, implică atât beneficii considerabile, cât
şi riscuri care nu pot fi neglijate – şocuri financiare, controlul întreprinderilor de
importanţă strategică de către corporaţii străine, întreruperea furnizărilor, blocadă
economică regională etc. În cazul Republicii Moldova aceasta a fost demonstrat în
septembrie 1998, când criza financiară din Rusia a diminuat drastic exporturile
moldoveneşti pe piaţa rusească şi ucraineană, precum şi în martie 2000, când
Gazprom-ul a sistat furnizarea gazelor naturale. Din această perspectivă, trebuie de
conştientizat situaţia deosebit de dificilă care se va crea odată cu aderarea la OMC,
când Republica Moldova nu va mai putea miza pe tarifele vamale pentru completarea
bugetului şi pentru protejarea producătorilor naţionali. Pe de altă parte, forţa de muncă
extrem de ieftină favorizează stabilirea în Republica Moldova a unor corporaţii mari,
care ar putea avea o importanţă foarte mare pentru completarea bugetului de stat şi
reducerea şomajului. Dar preluarea controlului asupra ramurilor de importanţă
strategică sau pur şi simplu riscul apariţiei situaţiei de monopol reduce considerabil
din atractivitatea acestui scenariu.
• Sensibilitate la catastrofele ecologice, fenomenele meteorologice
nefavorabile şi alte şocuri naturale externe. În cazul statelor mici, teritoriul redus şi
omogenitatea relativă a reliefului face imposibilă divizarea riscurilor între diferite
zone. În Republica Moldova aceasta a fost demonstrat de cele câteva secete grave, de
alunecările de teren şi de grindina care au afectat recolta agricolă, precum şi de
chiciura din noiembrie 2000 care a distrus reţelele de asigurare cu energie electrică a
regiunii de nord. Dar situaţiile meteorologice nu sunt factori force-major decât în
economiile predominant agrare şi practic nu afectează activitatea economică a ţărilor
industrializate sau a celor orientate la comerţul internaţional, cum este Belgia,
Singapore sau Estonia. Amploarea riscurilor legate de aceste fenomene catastrofale nu
scade proporţional cu dimensiunile statului.

©Institutul de Politici Publice 2001

29
Institutul de Politici Publice
APĂRAREA ŞI SECURITATEA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
ANUL 2001.

• Omogenitatea sporită a producţiei agricole şi diversificarea insuficientă a
exporturilor şi producţiei industriale. Datorită dimensiunilor reduse şi resurselor
limitate, statele mici nu pot substitui o activitate afectată de un fenomen force-major
prin alta. Astfel, ponderea cea mai mare în exporturile moldoveneşti o au produsele
agricole şi agro-alimentare (circa 62-65% din exporturi), dependente de factorii
climaterici. Pe locul doi se plasează exporturile de textile (14% din exporturi),
dependente de furnizarea materiilor prime. Celelalte produse industriale exportate nu
au o calitate suficientă pentru a face faţă concurenţei internaţionale şi pentru a asigura
influxul de valută forte. Prin urmare, accesul la pieţele externe de desfacere a
mărfurilor şi a celor de capital, precum şi furnizarea în termeni utili a materiilor
prime, sunt vitale pentru supravieţuirea Republicii Moldova ca stat independent,
făcând-o în acelaşi timp şi mai sensibilă la factorii externi, independenţi de acţiunile
agenţilor economici naţionali şi de politicile guvernamentale interne.
S-ar părea la prima vedere că exportatorii agricoli moldoveni au anumite şanse –
în virtutea costurilor reduse, calităţii destul de bune, purităţii ecologice - de a pătrunde
pe pieţele europene ale produselor agricole deficitare cum sunt porumbul, carnea,
boabele şi uleiul de soia. În realitate, aceste produse sunt deficitare anume în acele
zone ale Uniunii Europene, care geografic sunt mai îndepărtate de Republica Moldova
şi care se află şi în vizorul concurenţilor ei potenţiali (România, Polonia, Ucraina).
• Sărăcia generală. Pot fi aduse suficiente date statistice care demonstrează că
fenomenul de sărăcie este mult mai răspândit în categoria statelor mici decât în a celor
mari, ceea ce este confirmat şi de Republica Moldova. Sărăcia generală – atât a
statului, cât şi a unei mari părţi a populaţiei - alături de resursele economice limitate,
pune la îndoială capacitatea statului de reacţiona prompt la riscurile sau provocările în
adresa securităţii sale naţionale. Dispersia temporală şi sectorială a veniturilor
obţinute de agenţii economici este mai mare în Republica Moldova decât în statele
mari, deviaţia standard a venitului per capita fiind cu 55% mai mare. Mai mult ca atât,
distribuirea veniturilor este foarte eterogenă, coeficientul Gini fiind de circa 0,4-0,5.
Chiar dacă pe termen lung această valoare poate diminua, în principal datorită
muncitorilor plecaţi peste hotare la munci sezoniere şi care asigură o bună parte din
capacitatea de cumpărare a populaţiei, rămâne foarte înalt riscul amplificării
decalajelor sociale şi a reducerii securităţii politice interne a Republicii Moldova.
Aceasta este demonstrat de proporţiile tot mai mari ale crimelor care atentează la
proprietatea privată a cetăţenilor.
• Infrastructura de transport subdezvoltată. Reţeaua de cale ferată a
Republicii Moldova este puţin ramificată şi de o lungime destul de mică – 1150 km,
lungimea căilor duble fiind de doar 178 km. Chişinăul nu are o legătură ferată directă
cu sudul ţării, decât prin intermediul oraşului Tighina care este controlat de
autorităţile separatiste de la Tiraspol. În plus, toate căile ferate care asigură legătura cu
pieţele de desfacere ruse şi ucrainene, traversează teritoriul Transnistriei. Materialul
rulant este extrem de uzat, iar ecartamentul este de standard sovietic. În anumite
condiţii, este destul de facilă blocarea economică a Republicii Moldova şi limitarea
posibilităţilor de diversificare adecvată a pieţelor de desfacere şi a furnizorilor de
materie primă şi resurse energetice. În calitate de exemplu pot fi aduse evenimente din
1991-1992, când Transnistria a blocat căile ferate şi a cauzat pierderi foarte mari
economiei moldoveneşti.
• Resurse naturale şi financiare limitate. Deşi dezvoltarea insuficientă a
sectorului privat este un fenomen specific tuturor ţărilor aflate în curs de dezvoltare,
în Republica Moldova acesta este un fenomen deosebit de pregnant. Dar şi sectorul
public se confruntă cu probleme mari în prestarea serviciilor publice şi în protejarea
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sectorului privat. Fiind expuse într-o măsură mai mare efectelor negative ale
globalizării decât statele mari, statele mici nu dispun de capacităţi instituţionale şi de
resurse pentru a reduce riscurile, deoarece “în loc să sece mlaştina ele vânează
crocodilii”. Penuria de resurse interne determină apelarea tot mai frecventă la
resursele creditoare ale organismelor financiare internaţionale, ceea ce amplifică
dependenţa statelor mici de forţele generatoare ale fenomenului de globalizare.
2.3. Vulnerabilitatea nr. 1. Potenţialul intelectual şi tehnologic diminuat
Scopul principal al politicii de asigurare a securităţii economice trebuie să fie
consolidarea independenţei politice reale a ţării, ceea ce implică asigurarea unui spaţiu
de manevră suficient pentru alegerea liberă a partenerilor economici şi deschiderea
reală la economia mondială. Dar acest spaţiu nu poate fi asigurat doar în baza
declaraţiilor de intenţie sau a politicilor economice externe şi de securitate de
omniprezenţă (mai bine zis ambigue). În lipsa unui adecvat potenţial uman şi
industrial, interesele economice naţionale nu pot fi apărate de forţele armate, deoarece
aceste forţe sunt cele care primele resimt efectele bugetelor austere şi ale
constrângerilor financiare. În condiţiile Republicii Moldova, când o influenţă decisivă
asupra capacităţilor de luptă o poate avea ministrul finanţelor sau al economiei, şi nu
cel al apărării, aceste dimensiuni sunt legate inerent de securitatea economică a ţării.
Încetarea războiului rece s-a soldat cu dispariţia complexului militaro-industrial,
în care lucrau câteva zeci de mii de cetăţeni ai Moldovei. În mod paradoxal, pentru ei
instaurarea păcii a însemnat totodată şi pierderea locului de muncă. Un stat care în
mod normal ar trebui să fie responsabil în faţa tuturor cetăţenilor săi de soarta unor
specialişti de formaţie unică, s-a arătat predispus mai degrabă să conserve problema
prin ignorare şi prin ne-recunoaşterea ei publică, decât să purceadă la alocarea
resurselor necesare pentru recalificarea civilă a foştilor ingineri, savanţi şi cercetători
din industria militară, instituţiile de cercetare secrete etc. Reintegrarea personalului
rămas fără locuri de muncă, în mare parte alogeni, ar fi contribuit la instaurarea unei
păci sociale şi etnice mult mai durabile. Se estimează însă că nu mai puţin de 50006000 de specialişti unici au părăsit Republica Moldova sau au schimbat radical genul
de activitate.
Alături de degradarea potenţialului intelectual, a diminuat şi potenţialul uman ca
factor de producţie. În primul rând este vorba de emigrarea masivă a populaţiei, mai
ales a celei din mediu rural şi a celei tinere, peste hotarele ţării, în căutarea unui loc de
muncă mai bine plătit8. Diferite surse invocă un număr diferit al celor plecaţi, de la
câteva zeci de mii până la 600 mii şi chiar mai mult. O bună parte din aceştia nu se
mai întorc în ţară, contribuind la fenomenul de reducere mecanică a numărului
populaţiei. Exodul masiv al pedagogilor şi medicilor (de care direct depinde sănătatea
intelectuală şi fizică a societăţii) în căutarea locurilor de muncă mai bine plătite, poate
avea unele dintre cele mai periculoase consecinţe pentru potenţialul uman al
Republicii Moldova.
În afară de aceasta, pentru viitorii treizeci de ani, populaţia s-ar putea reduce şi pe
cale naturală, deoarece rata mortalităţii manifestă tendinţe de depăşire a ratei
natalităţii. Astfel, populaţia ţării poate să scadă de la 4350000 în anul 2000 până la
4156000 în anul 2030. În conformitate cu un pronostic al experţilor naţionali în acest
domeniu, în aceeaşi perioadă se poate schimba şi structura populaţiei, rata de
îmbătrânire urmând să crească de la 13,74% în 2000 până la 18,55% în 2030 [16].
Acest scenariu se bazează pe ipoteza că recesiunea economică va continua, ceea ce
8

Exodul masiv al tineretului explică printre altele şi recenta ascensiune politică remarcabilă a
comuniştilor, pentru care la 25 februarie 2001 au votat în cea mai mare parte populaţia de “vârsta a
treia”.

©Institutul de Politici Publice 2001

31
Institutul de Politici Publice
APĂRAREA ŞI SECURITATEA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
ANUL 2001.

inevitabil se va răsfrânge şi asupra situaţiei demografice. În aceste condiţii, Republica
Moldova până în prezent nu are o politică coerentă şi concretă de prezervare şi
dezvoltare a potenţialului uman şi intelectual.
Factorul uman a degradat nu doar cantitativ, dar şi calitativ, capacităţile
intelectuale ale oamenilor fiind direct dependente de calitatea vieţii. În condiţiile în
care salariul mediu în economie acoperă doar 1/3 din coşul minimal de consum, este
foarte dificilă, dacă nu chiar imposibilă dezvoltarea multilaterală a personalităţii
umane. În localităţile mai îndepărtate din Republica Moldova chiar poate fi remarcat
un fenomen îngrozitor de subdezvoltare, atât intelectuală, cât şi fizică, a copiilor care
s-au născut după mijlocul anilor ’90. Aceasta se datorează în cea mai mare parte
structurii raţiei alimentare, care nu acoperă minimumul fiziologic de existenţă. În
Republica Moldova, ca şi în alte state post-sovietice, bugetul de consum se
caracterizează printr-o pondere foarte mare a cheltuielilor alimentare, care oricum nu
sunt suficiente pentru sănătatea fizică a celei mai mari părţi a cetăţenilor. Pentru a
vedea diferenţele care există între nivelul de dezvoltare economică şi socială a Uniunii
Europene şi a Republicii Moldova putem să comparăm structura generală a
cheltuielilor populaţiei. În 1998, populaţia Republicii Moldova a repartizat cheltuielile
sale de consum în felul următor: circa 66% - pentru produse alimentare, 16% - pentru
mărfuri ne-alimentare şi 18% pentru servicii. În acelaşi an, populaţia Uniunii
Europene a alocat 14% din cheltuieli pentru alimentare, 30% - pentru mărfuri nealimentare şi 56% - pentru servicii (inclusiv distracţii, călătorii de familie, recreare
etc.).
Prin urmare, cheltuielile pentru servicii medicale, medicamente, educaţie, cultură,
care au o importanţă deosebită pentru dezvoltarea durabilă a factorului intelectual, în
Republica Moldova sunt mult sub nivelul optimal, având un caracter rezidual şi
variabil de la mediul urban la cel rural. Accesul la educaţie şi instruire în realitate s-a
mărit pentru copiii şi adolescenţii ce provin din familii din mediul urban, în timp ce
pentru familiile de la sate, acestea rămân un lux inaccesibil.
În aceste condiţii, tendinţele pe termen lung nu sunt defel îmbucurătoare.
Actualmente în majoritatea instituţiilor superioare de învăţământ cele mai populare
rămân specialităţile şi facultăţile „prestigioase” ca economia, relaţiile internaţionale şi
dreptul, în pofida faptului că piaţa internă a acestor specialităţi este de câţiva ani
suprasaturată. În acelaşi timp, specialităţile tehnice şi ştiinţele fundamentale, de care
în cea mai mare măsură depinde potenţialul tehnologic propriu-zis al unei naţiuni nu
sunt solicitate. Aceasta va conduce la situaţia în care Republica Moldova poate
rămâne fără specialişti proprii chiar şi în ramuri tradiţionale cum ar fi industrial
alimentară, vinificaţia, textile etc.
Legată de problema potenţialului intelectual este şi problema complexului
militaro-industrial, conversia căruia a derulat la sfârşitul începutul anilor ’80începutul anilor ’90. Aceasta a fost o altă mare ratare a primelor guverne ale
Republicii Moldova. Constrângerile bugetare ale unei ţări de care abia dacă mai
auzise cineva în lume, au condus în mod inevitabil la diminuarea capacităţii de luptă a
viitoarei armate naţionale. Conversia putea fi un proces normal, desfăşurat cu succes,
dacă reprezentanţii elitelor economice, sociale şi de securitate din Moldova şi ale
celor din centrul sovietic ar fi coordonat eforturile şi ar fi ajuns la un acord comun
asupra divizării patrimoniului industrial-militar şi a tehnologiilor. Însă conversia din
Republica Moldova a avut două caracteristici specifice. În primul rând, aceasta pur şi
simplu nu şi-a atins scopul, deoarece reducerea cheltuielilor militare şi transformarea
potenţialului economico-industrial s-a desfăşurat în absenţa oricăror politici publice
sau a unui cadru juridic bine definit, fără a ţine cont şi fără a atenua consecinţele
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economice şi sociale negative. În lipsa investiţiilor masive, fostul potenţial industrialmilitar nu va putea fi restabilit nici pentru scopuri paşnice. În al doilea rând, aceste
modificări s-au efectuat fără a fi monitorizate de societatea civilă şi de mass-media. În
general, noţiunea de transparenţă a forţelor armate şi a potenţialului economicomilitar nu a fost aplicată decât în ultimii câţiva ani. Alocarea mijloacelor financiare
necesare pentru schimbarea asortimentului, precum şi utilizarea celor care puteau fi
obţinute în urma unei conversii monitorizate de elita politică autohtonă, alături de
reorientarea eficientă a direcţiilor de cercetare ştiinţifică şi tehnologie militară –
acestea ar fi fost trei acţiuni care ar fi contribuit în mare măsură la prezervarea
potenţialului industrial şi uman al Republicii Moldova.
2.4. Vulnerabilitatea nr.2. Dependenţa de sursele energetice externe.
Lipsa sau cantităţile nesemnificative ale resurselor energetice proprii au provocat
o dependenţă aproape totală a securităţii energetice a Republicii Moldova de sursele
externe de energie clasică. Mai există foarte multe state mici dependente de furnizarea
din exterior a energiei (un exemplu notoriu este Slovenia), dar câteva momente critice
determină vulnerabilitatea sporită a Republicii Moldova la modificarea tabloului
energetic regional.
În primul rând, economia cisnistreană este dependentă de producătorii de energie
din Transnistria. Mai puţin de 1/3 din energia necesară pentru activitatea normală a
economiei şi pentru asigurarea populaţiei este produsă la centralele electrice
amplasate pe malul drept al Nistrului. Deficitul anual de putere este de 700 MW din
cei peste 1100 MW necesari. Această dependenţă energetică sporită limitează
posibilităţile pe care le-ar putea avea Guvernul de la Chişinău în negocierile cu
separatiştii de la Tiraspol. În acelaşi timp, sunt limitate şi posibilităţile de import a
energiei electrice din direcţia de vest, deoarece doar trei linii electrice de 110 kV
fiecare leagă Republica Moldova cu România.
Este adevărat că problema securităţii energetice a Republicii Moldova a fost
provocată în mare parte de dezmembrarea URSS care avea un sistem energetic unic,
ceea ce nu înseamnă că nu există alternativă decât reconectarea definitivă la acest
sistem. Dar rămâne adevărat că anume interconectarea reţelelor energetice
republicane de tensiune înaltă şi posibilitatea de acoperire a deficitelor de energie
electrică în cadrul URSS garanta asigurarea cu energie electrică a întregului spaţiu
sovietic. Realmente majoritatea ţărilor din fosta URSS mai rămân dependente de
sistemul energetic al Rusiei, Ucrainei şi Belarusiei, ultimele două fiind şi ele
dependente de Rusia. Estonia, spre exemplu, este legată de regiunea de nord-vest a
Rusiei cu şapte linii de transportare a energiei de 330 şi 110 kV. Cinci linii similare
conectează Letonia cu Belarusi, în timp ce alte patru linii de 110-750 kV leagă
Belarusi de regiunea centrală a Rusiei.
Într-o măsură mai mare chiar decât Belarusi, Ucraina de asemenea este
dependentă de sistemul energetic al Rusiei. În acelaşi timp, prin 10 linii de tensiune
înaltă energia ucraineană este furnizată în Caucazul de Nord. Teritoriul Ucrainei este
traversat de 9 linii de 220-750 kV, care furnizează energia rusească în Europa
Centrală şi de Est. Paralel cu aceasta, energia electrică rusească şi ucraineană prin
intermediul Transnistriei este furnizată Republicii Moldova (17 linii de transmitere
între 110-330 kV) şi mai departe în România (o linie de 400 kV). În acest mod,
întreaga regiune de vest a fostei URSS este integrată în cadrul unei reţele electrice
unice. Aceasta poate avea implicaţii extrem de serioase asupra securităţii naţionale a
Republicii Moldova, deoarece poate fi un pivot de la care ar putea începe o eventuală
reintegrare politică a spaţiului post-sovietic. În acelaşi timp, un avantaj este faptul că
în cadrul regiunii europene a fostei URSS este periculoasă reducerea frecvenţei
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curentului electric, de exemplu din motivul datoriilor, deoarece aceasta poate avea
consecinţe dramatice pentru întreaga reţea. Totuşi, energia este necesară în fiecare
moment de timp, iar investiţiile necesare pentru edificarea unei noi reţele electrice sau
a uneia independente pot fi alocate doar pe parcursul unei foarte mari perioade de
timp. Ştiind aceasta, unii politicieni şi analişti ruşi în repetate rânduri au dat de înţeles
că reţelele electrice care leagă Rusia cu Belarusi şi cu Kazahstan nu întâmplător
funcţionează mai stabil ca cele care o leagă cu Ucraina şi cu Moldova, ci anume
datorită faptului că Kazahstan şi Belarusi sunt mai fidele politicilor şi intereselor
ruseşti.
În acelaşi timp, Republica Moldova nu este în stare să-şi asigure protejarea
intereselor sale energetice chiar nici în interiorul ţării. Aceasta este demonstrat de
cazul centralei hidroelectrice de la Costeşti, care până nu demult se afla în
componenţa întreprinderii Moldtranselectro. Puterea instalată a staţiei hidroelectrice
de la Costeşti este de 16 MW, producând circa 80 milioane kWh anual. Rentabilitatea
centralei poate fi de circa 600%, mai mult ca atât, centrala putea fi modernizată,
aceste perspective fiind discutate cu Japonia, care era pregătită să acorde un grant
pentru efectuarea lucrărilor de reutilare. Fiind în proprietatea statului, reutilarea şi
modernizarea centralei ar fi dus la asigurarea cu energie electrică a unei părţi din
nordul Republicii Moldova. Dar din cauza datoriilor mari pe care le-a avut
Moldtranselectro faţă de o firma din Transnistria, prin hotărâre de judecată centrala de
la Costeşti urma să fie vândută pentru a fi rambursate aceste datorii. Pentru ca
survenirea unor atare situaţii să fie imposibilă pe viitor, printr-o hotărâre
guvernamentală a fost interzisă sechestrarea obiectelor industriale şi infrastructurale
de importanţă strategică aflate în proprietatea statului, fapt care contravine principiilor
de egalitate a tuturor agenţilor economici în faţa legii şi care subminează regulile
economiei de piaţă.
În loc de atare acţiuni, este necesară implementarea unei strategii naţionale de
dezvoltare a sectorului electric. Legea cu privire la electricitate din 20.12.99 prevede
că guvernul este responsabil de stabilirea strategiei de dezvoltare a resurselor
energetice, de interconectările cu sistemele electrice ale altor state şi de asigurarea
securităţii energetice a statului. Guvernul de asemenea promovează interesele
sectorului electric naţional pe plan extern. Una dintre premisele cheie a securităţii
energetice trebuie să fie ca fiecare consumator să aibă dreptul să aleagă independent
furnizorul de energie electrică, inclusiv şi de peste hotarele Republicii Moldova. Dar
decizia referitoare la aceasta, care trebuia să fie luată de Agenţia Naţională pentru
Reglementări în Energetică, aşa şi nu a mai urmat. Conflictul care a apărut între
compania furnizoare de energie electrică „Union Fenosa” şi administraţia
municipiului Chişinău demonstrează o dată în plus cât de necesar poate fi ca
consumatorul să poată alege liber furnizorul.
Prin urmare, implicaţiile politice ale problemei securităţii asigurării cu energie
electrică sunt evidente, la fel cum este şi cazul furnizării gazelor naturale ruseşti.
Acesta este al doilea moment critic în calea asigurării securităţii energetice a
Republicii Moldova. Gazele naturale deţin o pondere de circa 55-60% din consumul
de resurse energetice, fiind în întregime importate din Rusia. Furnizarea normală riscă
să fie întreruptă, atât din motive economice, cât şi politice. Gazprom fiind o companie
rusească practic controlată de stat, este un instrument extrem de eficace pentru
promovarea intereselor geoeconomice şi politice ale Moscovei. Amintim că problema
achitării datoriilor moldoveneşti faţă de Gazprom sau chiar a întreruperii furnizărilor
era pusă de fiecare dată când politica externă a Moldovei era prea vestică, ceea ce
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pentru Moscova înseamnă anti-rusă, sau în cazurile când Moscova considera că erau
ameninţate interesele populaţiei rusofone din Moldova.
În anul 1994, după ce s-au făcut primele declaraţii şi acţiuni pro-europene mai
îndrăzneţe ale Republicii Moldova, compania rusească Gazprom a încheiat un acord
nou cu guvernul moldovenesc, prin care preţurile la gazul natural au fost stabilite la
nivelul celor mondiale – 80 dolari pentru 1000 metri3. Din cauza majorării preţurilor,
consumatorii moldoveni nu mai puteau să se achite şi datoria faţă de Gazprom a
crescut vertiginos. În 1997 datoria a fost convertită în hârtii de valoare de stat, care au
fost preluate de partea rusă. Crearea întreprinderii mixte SA Moldovagaz s-a soldat cu
preluarea controlului a 51% din acţiuni de către Gazprom, şi Republica Moldova a
pierdut posibilitatea de a controla un domeniu de importanţă vitală pentru securitatea
sa economică. Mai mult ca atât, 14% din capitalul acţionar a revenit părţii
transnistrene, care alături de guvernul Moldovei a participat la constituirea unei
corporaţii cu capital mixt9. Deţinând pachetul de control al companiei Moldovagaz,
Gazprom are acum toată informaţia referitoare la activitatea companiei, participă la
colectarea plăţilor şi la stabilirea politicii de preţ şi deţine instrumente reale pentru
împiedicarea intrării masive pe piaţa moldovenească a altor furnizori. Astfel, deşi o
altă companie rusă “Itera” furnizează separat gaz natural unor consumatori moldoveni
la preţuri mai mici de 60-65 dolari, SA Moldovagaz nu procură gaz de la Itera, din
cauza că Gazprom este principalul acţionar al SA Moldovagaz.
De două ori negocierile Republicii Moldova cu Gazprom chiar au culminat cu
deconectarea Republicii Moldova de la conducta de gaz. Implicaţiile politice ale
acestei situaţii sunt însă destul de ambigue. Pe de o parte, în Parlamentul precedent au
fost făcute propuneri de blocare a tranzitului rusesc către Europa, ca răspuns la
preţurile mari de furnizare. Pe de altă parte, lipsind o sursă energetică alternativă,
Moldova este cea care ar pierde cel mai mult prin aceste acţiuni. În sfârşit, situaţia
este definitiv complicată şi de Ucraina, taxele de tranzitare ale căreia determină în
mare măsură preţul de consum al gazului în Republica Moldova. Negocierea unor
preţuri rezonabile cu Gazpromul presupune în aşa caz apariţia unui furnizor de
alternativă pentru Republica Moldova, care poate fi compania rusească Itera sau , întrun caz mai bun, o companie europeană.
Datoria pe care o aveau consumatorii faţă de Gazprom la momentul constituirii
SA Moldovagaz a fost îngheţată de consiliul creditorilor de stat, dar a fost ancorată la
evoluţia cursului valutar. Drept urmare, datoria care la 1 ianuarie 1999 constituia 592
milioane lei, acum constituie nu mai puţin de 1 miliard de lei. Este firesc că Gazprom
aşteaptă ca datoriile să-i fie achitate ţinând cont de diferenţele de curs. Gazprom, fiind
una din cele mai mari companii de acest gen din lume, poate influenţa preţurile
mondiale la gaz. Conducerea companiei a declarat de acum de câteva ori că este
necesară majorarea preţurilor la gaz. În unele ţări europene gazul este furnizat de
acum la un preţ de 110 dolari şi chiar mai mult. Deocamdată în privinţa Moldovei nu
s-a discutat această chestiune. Dar cu certitudine, problema ar fi fost pusă dacă la 25
februarie 2001 ar fi câştigat forţe pro-europene şi nu comuniştii, care vor asigura
prezenţa şi realizarea intereselor economice şi politice ruseşti în Republica Moldova.
Al treilea moment critic este faptul că practic toate căile de transportare a
resurselor energetice traversează teritoriul Ucrainei, relaţiile căreia cu Rusia sunt
extrem de contradictorii. În repetate rânduri reprezentanţii unor forţe politice mai
naţionaliste din Rada Ucraineană au ameninţat Moscova cu blocarea tranzitului de
gaze către Europa. Fiind bine cunoscut fenomenul de utilizare nesancţionată de către
9

În acest mod, Chişinăul implicit nu doar recunoaşte incapacitatea sa de a controla regimul de la
Tiraspol, ci şi acceptă legalitatea regimului de la Tiraspol.
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ucraineni a gazului rusesc tranzitat, Republica Moldova este expusă unui risc exogen
de întrerupere a livrărilor din cauza unei ipotetice înrăutăţiri a relaţiilor Ucrainei cu
Rusia. În lumina recentei crize politice din Ucraina, acest scenariu nu este atât de
improbabil. În acest context, remarcăm că Republica Moldova nu are până în prezent
pe teritoriul său contoare care ar indica consumul real de gaz. Acestea însă sunt
extrem de necesare pentru ca achitarea să nu se facă doar conform datelor prezentate
de Ucraina.
Una dintre modalităţile de reducere a dependenţei energetice a Republicii
Moldova de sursele ruse şi ucrainene este finalizarea terminalului petrolier de la
Giurgiuleşti. În pofida tuturor discuţiilor care se poartă în jurul argumentării
economice a acestui proiect, se pare că în actualele condiţii aceasta este cea mai sigură
modalitate de soluţionare a problemei. În afară de aspectul economic, importanţa
politică a terminalului poate fi foarte critică pentru securitatea economică a Republicii
Moldova. Întreruperea lucrărilor de construcţie a terminalului atestă lipsa unei viziuni
strategice a autorităţilor moldoveneşti asupra securităţii energetice şi economice a
Republicii Moldova. Mai mult ca atât, pentru ca Republica Moldova să dispună de
întregul volum de produse petroliere de care are nevoie, este necesară nu doar
finalizarea obligatorie a terminalului propriu-zis, dar şi construirea unei rafinării
petroliere adiţionale. În ipoteza că conflictul transnistrean va fi soluţionat pe cale
paşnică, un terminal petrolier similar cu cel de la Giurgiuleşti poate fi construit
undeva pe cursul inferior al Nistrului.
2.5. Vulnerabilitatea nr.3. Dependenţa financiară de creditorii externi.
Pe parcursul ultimilor câţiva ani, evoluţiile sectorului financiar al economiei
Republicii Moldova sunt extrem de controversate. Deşi indiscutabil se manifestă
anumiţi indicatori favorabili ai inflaţiei şi ai cursurilor valutare, starea reală a
sectorului bancar şi, mai ales, a pieţei de valori mobiliare, nu s-a schimbat
considerabil. Sectorul financiar nu a avut un impact serios pentru o creştere
economică în sectorul real. Pe de o parte, aceasta este condiţionat de politicile
restrictive promovate de Banca Naţională a Moldovei şi de Comisia Naţională pentru
Valori Mobiliare, politici care nu favorizează creşterea economică în sectorul real. Pe
de altă parte, numărul destul de mic de bănci comerciale favorizează anchilozarea
activităţii bancare, deoarece lipsesc stimulentele pentru reducerea costurilor serviciilor
bancare şi pentru reacţionarea mai rapidă la necesităţile pieţei. Drept urmare,
dobânzile percepute la credite – principalul serviciu bancar important pentru creşterea
economică – sunt extrem de ridicate, chiar exorbitante. Mai mult ca atât, deşi Banca
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a deschis linii de creditare la câteva
bănci comerciale, de la care percepe dobânzi foarte mici, băncile la rândul lor ridică
de trei-patru ori dobânda. Dar de accesibilitatea creditelor sunt direct legate aşa
probleme ca şomajul înalt, vulnerabilitatea producătorilor interni pe pieţele externe,
calitatea redusă a mediului de investiţii, promovarea insuficientă a exporturilor
naţionale etc. Prin urmare, stabilitatea sectorului financiar încă nu este un indicator al
prosperităţii economice naţionale.
Mai mult ca atât, în aşa condiţii chiar şi guvernul este lipsit de posibilitatea de a fi
creditat pe bază preferenţială de către sectorul bancar intern şi mai ales de către BNM.
În principiu, aceasta este o barieră foarte importantă, necesară pentru evitarea
implicărilor politice în activitatea financiară. Pe de altă parte, aceasta este o cauză
obiectivă, în virtutea căruia Guvernul pe la mijlocul anilor ’90 a început să
contracteze tot mai insistent credite externe mai ieftine, de la organismele financiare
internaţionale, guvernele altor ţări şi de la creditori privaţi. Datoria externă per capita,
fiind de 130 dolari în 1995, a crescut până la 300 dolari în 1999. O bună parte a
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datoriei externe nu a fost folosită conform destinaţiei sau de la bun început nu a avut o
destinaţie productivă. Din această cauză, povara datoriei externe a devenit atât de
mare, încât în următoarea decadă, vor trebui alocate câte 25% din bugetul anual
pentru rambursarea datoriei, cu condiţia ne-asumării altora. Dar mai există şi
problema datoriei interne, rambursarea căreia poate fi un motiv în plus pentru
atragerea noilor credite de peste hotare (la sfârşitul anului 1999 datoria internă a atins
un maxim de 1,7 miliarde lei) [22].
Datoria externă constituia 1,12 miliarde dolari la începutul anului 2001, dintre
care 781 milioane erau datoria publică administrată de Ministerul Finanţelor, 164
milioane constituiau datoria Băncii Naţionale a Moldovei faţă de Fondul Monetar
Internaţional, iar restul – circa 173 milioane reprezentau datoria externă a sectorului
privat. Această sumă este comparabilă cu valoarea PIB, care în 2000 a fost de circa
1,3 miliarde dolari. Remarcăm de asemenea că în 2002-2003 trebuie rambursaţi în
jurul a 200 milioane dolari anual, ceea ce va constitui circa 80% din veniturile
bugetului consolidat.
Pentru contractarea unui credit privat pe piaţa externă nu este necesară
permisiunea Băncii Naţionale a Moldovei. Aceasta are doar misiunea de a înregistra
relaţiile de creditare, de a verifica respectarea legislaţiei şi de a monitoriza
rambursarea. Unul din scopurile înregistrării tranzacţiei de către Banca Naţională este
limitarea posibilităţilor de spălare a banilor. Dar considerăm că această măsură, fiind
necesară, nu este şi suficientă, deoarece toate creditele contractate pe pieţele externe
sunt raportate la Banca Naţională doar de către debitorul intern, având prin urmare un
caracter foarte subiectiv şi parţial.
Pe de altă parte, contractarea liberă a creditelor externe este foarte importantă
pentru completarea deficitului investiţional intern, mai ales în domeniile de
importanţă strategică cum sunt telecomunicaţiile, domeniu care până în prezent a
beneficiat de 53% din totalul creditelor externe private. În acelaşi timp, este destul de
înaltă ponderea creditelor ne-productive. 8% din creditele private sunt credite
comerciale, iar 7,5% din datoria externă privată este utilizată pentru procurarea
resurselor energetice. Numai 22% din datoria privată în 2000 a fost utilizată pentru
procurarea mijloacelor fixe şi utilaj. Geografia creditelor private este destul de vastă,
37% revenind SUA. Un aspect pozitiv este că o bună parte din datoria privată -57%
este acordată pe termene destul de mari, de la 5 la 10 ani [22].
Principalul creditor instituţional al Republicii Moldova este FMI. Incontestabil,
asistenţa financiară acordată de FMI a fost foarte importantă şi utilă pe parcursul
ultimilor ani. În acelaşi timp, trebui să remarcăm că politicile pe care FMI le-a aplicat
faţă de Republica Moldova nu au fost întotdeauna în acord cu interesele de securitatea
socială a populaţiei. Iar relaţiile pe care FMI le-a avut cu Republica Moldova au arătat
că fondul acţionează ca un medic medieval care prescrie aceeaşi cură de tratament
pentru toate ţările, indiferent de sursa problemelor economice şi de durerea pe care o
simte „pacientul”. Aceste tratamente au contribuit şi în Republica Moldova la
creşterea ratelor dobânzilor bancare, care într-o economie subdezvoltată, sunt însoţite
şi de nivele mari a şomajului. În realitate, politica austeră impusă de FMI nu s-a
îndreptăţit, având însă consecinţe sociale destul de severe. Mai mult ca atât, anii 1990
au demonstrat în întregime că liberalismul economic de tip occidental nu mai este o
politică bună pentru asigurarea bunăstării unui stat mic. Actualmente în Republica
Moldova se manifestă din plin aşa numita stagflaţie – stare a economiei care
concomitent este dominată de şomaj înalt şi de inflaţie înaltă – şi care răstoarnă
ecuaţia Philips, ecuaţie care doreşte să demonstreze existenţa unei legături inverse
între inflaţie şi şomaj. În perioada 1999-2000, doar în câteva ţări a fost atestată
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corelaţia Philips, printre care Tadjikistan (2,4% şomaj şi 65% inflaţie) şi Kenia (35%
şomaj şi 1,6% inflaţie). Majoritatea ţărilor au demonstrat fie concomitent rate înalte a
şomajului şi a inflaţiei – printre care Iugoslavia – fie concomitent rate scăzute ale
inflaţiei şi şomajului – printre care Coreea de Sud.
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3. Ameninţări exogene în adresa securităţii economice.
3.1. Impactul instabilităţii social-politice.
Anul de cotitură pentru securitatea economică a Republicii Moldova a fost 1989,
când separatismul în raioanele de sud şi de est a început să se manifeste în formă de
greve, proteste, blocare a căilor ferate şi autodrumurilor. Separatismul politic nu se
putea afirma decât alături de cel economic, ceea ce a produs alterarea securităţii şi
integrităţii economice a ţării. Drept urmare, în 1990 a fost înregistrată prima scădere
economică de circa 2%. În acelaşi an, a fost ales primul guvern al Republicii
Moldova, condus de Mircea Druc. Până în prezent, pe parcursul a 11 ani, în Republica
Moldova s-au schimbat 7 guverne, perioadă în care PIB s-a redus cu mai bine de 60%
faţă de anul 1990. O instabilitate politică mai pronunţată este se pare doar în Italia
care în perioada postbelică a schimbat peste 50 de guverne. În cazul Republicii
Moldova, concluzia firească, la care ne aduce o atare instabilitate politică pe fundalul
unei descreşteri economice aproape fără precedent în istoria economică, este ori că
interesele politice şi individual-egoiste au prevalat asupra celor de securitate a ţării,
ori că elita politică moldovenească este incapabilă să conducă cu succes un stat. De
fapt, parţial sunt valabile ambele concluzii.
În primul rând, după cum arată experienţa de la mijlocul anilor ’90, în Republica
Moldova este posibilă tolerarea unei situaţii absolut inadmisibile în alte state, când un
guvern (Sangheli) se află neîntrerupt la conducerea ţării pe parcursul a mai mult de 5
ani, perioadă în care PIB a cumulat o scădere de 55%. În plus, în această perioadă, cu
implicarea directă a primelor persoane din guvern, au fost efectuate tranzacţii ilicite
de amploare cu bunuri din patrimoniul statului. Cele mai scandaloase cazuri de
corupţie provin de asemenea din “epoca Sangheli”.
Datorită corupţiei şi protecţionismului care a devenit o tradiţie proastă în
Republica Moldova, majoritatea veritabililor profesionişti în economie, drept, etc.
preferă să activeze în afacerile private decât să se implice în structurile birocratice
guvernamentale. Până în prezent Republica Moldova nu a avut nici un guvern format
din profesionişti neafiliaţi politic. Este interesant că şi partidul comuniştilor care a
câştigat la alegerile parlamentare din 25 februarie curent, nu a fost în stare să
identifice în cadrul partidului persoane suficient de bine pregătite pentru a conduce un
guvern, deşi decalajul cu care comuniştii au câştigat i-ar obliga să-şi asume
responsabilitatea politică deplină pentru formarea unui guvern monocolor.
Remarcăm de asemenea că aproape fiecare schimbare de guvern a fost însoţită de
o deplasare spre stânga a mesajului reformator intern şi de o orientare către Moscova
a celui extern. Astfel, primul guvern condus de Mircea Druc, a dorit promovarea unor
politici liberale, iar discursul politic şi economic extern era clar pro-occidental şi proromânesc. Peste un an guvernul Druc a fost înlocuit cu echipa lui Muravschi care era
mai moderat decât Druc. Anul 1991 a fost anul celei mai importante transformări
geopolitice din istoria secolului XX – dezmembrarea URSS. PIB a scăzut cu mai mult
de 17%, iar relaţiile cu autorităţile separatiste de la Tiraspol s-au înrăutăţit. Guvernul
agro-socialist a lui Sangheli, numit la mijlocul anului 1992, a formulat politici încă
mai intervenţioniste decât cele ale guvernului precedent, iar în domeniul extern,
orientarea politică şi economică era orientată prioritar către “partenerii tradiţionali”.
Anul 1992, în care a fost înregistrat o descreşte economică foarte gravă, de mai mult
de 20%, a fost anul a două evenimente cu implicaţii deosebite pentru securitatea
economică a Republicii Moldova. În primul rând, s-a derulat violentul conflict armat
de pe Nistru care a dus la dezmembrarea de facto a potenţialului industrial al
Moldovei. Sub controlul autorităţilor de la Tiraspol au nimerit obiecte industriale şi
infrastructurale de importanţă strategică pentru securitatea economică a Moldovei. În
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al doilea rând, în balanţa comercială a crescut ponderea importurilor de agenţi
economici (cu mai mult de 30% pe parcursul unui singur an), dar nu cantitativ, ci
valoric, ca urmare a ajustării de către Rusia a preţurilor de export, care au crescut
aproape până la nivelul celor mondiale. Această majorare a avut un obiectiv geopolitic
foarte clar şi anume, de a motiva ţările noi independente să abordeze un curs de
reapropiere faţă de Rusia, prin intermediul structurilor CSI. Această politică este
practicată de ruşi chiar şi azi, când în presa controlată de Kremlin apar “analize”
efectuate de experţi ruşi, care încearcă să demonstreze cât de bine este, de exemplu
Belarusiei, care este un aliat fidel al Rusiei şi care beneficiază de preţuri reduse la
agenţii energetici ruseşti.
Anul 1994 a fost anul celui mai profund declin economic înregistrat de economia
Moldovei pe parcursul secolului XX (desigur cu excepţia distrugerilor din al doilea
război mondial) – peste 30%. La alegerile parlamentare au câştigat agrarienii care au
păstrat guvernul Sangheli şi au blocat toate reformele orientate către dezvoltarea
industriei, în favoarea alocării prioritare a resurselor şi eforturilor guvernamentale
către agricultură. Miza nu s-a îndreptăţit, urmând ani secetoşi care au anihilat
intenţiile “inundării Europei cu roşii şi vinuri moldoveneşti”. Anii 1995 şi 1996 au
fost ani marcaţi de o oarecare “stabilizare în cădere” a economiei. De fapt au fost doi
ani pierduţi pentru reforme, ratate fiind posibilităţi unice pentru apropierea de
Comunitatea Economică Europeană şi cucerirea noilor pieţe de desfacere pentru
produsele moldoveneşti. În acelaşi timp s-a observat o ciudată stabilizare a cursurilor
valutare pe fundalul unei inflaţii destul de evidente şi al unei stagnări economice
pronunţate.
Programul electoral al lui Petru Lucinschi, ales ca preşedinte în ianuarie 1996,
avea la baza sa ideea unei politici naţionale “orientate la menţinerea identităţii
naţionale, precum şi la independenţa viabilă a statului”. Trebuie să remarcăm că
preşedintelui Lucinschi i-a reuşit să menţină identitatea naţională – în aceeaşi stare
amorfă pe care a găsit-o atunci când a devenit preşedinte. Una dintre puţinele reforme
reuşit implementate în perioada Lucinschi a fost reforma teritorial-administrativă. Pe
parcursul preşedinţiei lui Lucinschi au crescut impresionant şi datoriile Republicii
Moldova faţă de organismele financiare internaţionale. În pofida alocărilor financiare
destul de importante, acestea nu au fost utilizate pentru revigorarea şi relansarea
ramurilor şi întreprinderilor viabile. Din această cauză, până în prezent Republica
Moldova încă nu dispune de capacităţi interne pentru rambursarea datoriilor externe şi
pentru asigurarea creşterii economice pe baza resurselor interne. Maximumul
rambursării datoriilor externe va surveni în anii 2002-2003, ceea ce va implica fără
îndoială o instabilitate politică şi economică poate chiar mai gravă decât cele de până
în prezent.
În lumina acestor “realizări”, pare destul de logică ascensiunea politică
impresionantă a comuniştilor. Cetăţenii Republicii Moldova, care încă nu au plecat la
lucru peste hotare şi au participat la alegeri, şi-au manifestat la 25 februarie 2001 nu
atât încrederea în comunişti, cât dezamăgirea în “democraţii” care au compromis
democraţia prin scandaluri de corupţie, alianţe ciudate şi intrigi politice, fără a avea
succese pe plan economic. Pe parcursul ultimilor ani nivelul de viaţă scade continuu,
tendinţele macroeconomice pozitive nu interesează pe nimeni deoarece nu au condus
la diminuarea sărăciei, iar importanţa integrării în Uniunea Europeană nu este pe
deplin înţeleasă nici până în prezent de majoritatea populaţiei.
Care însă vor fi implicaţiile ascensiunii comuniste pentru securitatea economică
naţională? Nu ne vom referi la tezele populiste, cum ar fi majorarea salariilor,
pensiilor şi burselor, controlarea preţurilor şi asigurarea tuturor cu locuri de muncă.
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Într-un termen scurt acestea pot fi realizate doar prin anihilarea unor mecanisme ale
economiei de piaţă şi prin anularea parţială a drepturilor de proprietate privată şi de
liberă iniţiativă. De asemenea, poate fi necesară revizuirea rezultatelor privatizării.
Însă comuniştii nu sunt realmente interesaţi în aceste schimbări. În primul rând, ei se
pot ciocni de rezistenţa unor oameni de afaceri, suficient de influenţi pentru a
contracara acţiunile cu tentă autoritară. În al doilea rând, este bine cunoscut faptul că
chiar foarte mulţi comunişti din Republica Moldova sunt proprietari ai unor firme
mari sau controlează afaceri importante în domeniul tutunului, transporturilor,
finanţelor şi construcţiilor. În acelaşi timp, s-ar putea ca comuniştii să revadă
privatizarea unor întreprinderi care nu sunt controlate de ei şi să blocheze privatizarea
Moldtelecomului şi reţelelor de distribuţie a energiei electrice din zona de nord. După
cum arată şi ultimele negocieri cu compania rusă “Itera”, comuniştii sunt predispuşi să
concesioneze, nu şi să deznaţionalizeze reţelele electrice de nord.
Cu comuniştii la putere, considerăm că pericolul principal pentru securitatea
economică a Republicii Moldova, nu derivă din interior, ci se va manifesta prin
prisma relaţiilor economice şi politice externe. În mod tradiţional, comuniştii sunt
adepţii integrării plenare a Republicii Moldova în toate structurile economice, militare
şi politice ale CSI. Însă în sfera intereselor geoeconomice şi geopolitice ale membrilor
săi, CSI este un organism extrem de eterogen. Nu există un vector economic comun
pe plan extern, din care cauză în CSI au apărut câteva alianţe regionale, având drept
scop compensarea slăbiciunii economice a comunităţii şi realizarea unor interese mai
concrete. Datorită constituirii acestor alianţe centrifuge şi afirmării noilor centre de
putere în arealul post-sovietic, într-un viitor apropiat CSI se va scinda, o parte din
ţările membre reunindu-se în organisme regionale mai înguste. Comuniştii moldoveni
probabil că au sesizat acest lucru şi în campania electorală au schimbat accentele de
pe tema integrării definitive în CSI pe cele de aderare la Uniunea Rusia-Belarusi şi la
Comunitatea Economică Euroasiatică.
Unul dintre factorii care împiedică formarea unui cadru adecvat pentru securitatea
economică a ţării este intransparenţa, care de cele mai dese ori învăluie procesul
legislativ, ceea ce conduce la concluzia că nu de puţine ori este pusă în joc securitatea
economică a consumatorilor sau cea a statului, în favoarea unor interese corporative
sau politice înguste. Intransparenţa însă este unul dintre principiile care guvernează
activităţile legislative şi politice ale comuniştilor. Un exemplu în acest sens este
misterul, care a însoţit apariţia Legii cu privire la grupurile financiar-industriale. La
prima vedere, aceasta pare a fi o lege foarte bună, necesară chiar, care are drept scop
înviorarea procesului investiţional în economie şi crearea unor ramuri de producţie
competitive. Pentru aceasta, în lege se prevede că se vor asigura condiţii pentru
asocierea capitalului bancar cu întreprinderile din sectorul real al economiei.
Care însă au fost premisele care au condus la adoptarea legii? S-ar părea că totul
este clar, deoarece producătorul autohton, separat de sectorul bancar prin dobânzile
exorbitante la credite, nu poate asigura volumul necesar de investiţii în economie.
Considerăm însă că legea provoacă mai multe întrebări decât oferă răspunsuri. Iar
efectele ei scontate pot trece din categoria celor economice în a celor politice. În
Republica Moldova există deja un grup financiar-industrial, înregistrat în conformitate
cu Legea cu privire la întreprinderi şi antreprenoriat din 1995. Dar odată ce actualul
cadru juridic a permis activitatea unui grup financiar-industrial, nu este clar, pentru ce
a mai fost necesară o lege specială. Era mult mai simplu dacă se făceau modificări de
rigoare în legea cu privire la întreprinderi şi antreprenoriat şi în legea instituţiilor
financiare.
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Este foarte ciudată şi procedura înregistrării grupurilor financiar-industriale.
Astfel, în conformitate cu articolul 11 din lege, pentru a fi înregistrat, grupul trebuie
să prezinte, alături de alte documente, şi aşa-numitul proiect de organizare, constând
dintr-o notă explicativă şi din argumentarea tehnico-economică a oportunităţii de
constituire a grupului. Acest proiect urmează să fie expus unei expertize efectuate de
către unele autorităţi de stat. Însă, în conformitate cu legea, acestea pot refuza
înregistrarea, inclusiv dacă vor considera că nu este credibilă argumentarea tehnicoeconomică a oportunităţii proiectului. Dar în conformitate cu articolul 13 din aceeaşi
lege, înregistrarea grupului nu poate fi refuzată din motivul inoportunităţii de
constituire a acestuia.
Şi mai interesant este că atunci când se va lua decizia de înregistrare, sau de
refuz, unul dintre criteriile considerate de experţi va fi „gradul de orientare a
proiectului de organizare spre asigurarea sporirii eficienţei producţiei pe seama
restabilirii legăturilor integraţioniste”, fiind vorba în mod sigur de restabilirea
legăturilor integraţioniste din spaţiul ex-sovietic, deoarece după toate aparenţele legea
a fost elaborată în interesul unei singure întreprinderi care se ocupă de exportul
producţiei agricole în Belarusi şi importul tehnicii agricole în Moldova [17].
În conformitate cu această lege, statul va exercita măsuri de sprijinire în favoarea
grupurilor financiar-industriale din domeniile prioritare ale economiei naţionale. Dar
apare o întrebare simplă, care derivă din însăşi natura viitoarelor grupuri financiarindustriale. E vorba că aceste grupuri de fapt vor reprezenta îmbinarea creditelor
bancare pe termen lung cu posibilităţile tehnologice sporite ale producătorilor din
grup. Adică o atare structură de acum va avea o forţă financiară redutabilă. Care ar
mai fi rostul acordării unui suport de stat, dacă nu dorinţa statului de a prelua
controlul celor mai importante ramuri economice? În favoarea acestei ipoteze vine şi
o altă prevedere din lege. Din art. 26 rezultă că datoria pe care o are faţă de stat un
membru al grupului poate fi convertită în acţiuni sau obligaţiuni emise de către grup şi
care vor fi trecute în contul statului. Dar realizarea intereselor de securitate economică
a statului în nici un caz nu trebuie să fie asigurată din contul securităţii economice
corporative, deoarece acesta poate fi un semnal extrem de serios pentru investitorii
străini, retragerea cărora ar putea avea un impact nefavorabil pentru economia
Republicii Moldova.
Este remarcabil că legea a fost promovată de comuniştii din Parlamentul
precedent, ceea ce indică că principiile doctrinare nu contează atunci când este vorba
de posibilitatea de obţinere a unor beneficii imediate din contul intereselor de
securitate economică ale ţării. De fapt, comuniştii ar trebui să se teamă de fuzionarea
capitalului bancar cu cel productiv, deoarece aceasta aduce cu sine “biruinţa forţelor
capitaliste retrograde”. Însă deputaţii comunişti au considerat că modalitatea cea mai
credibilă de folosire a capitalului bancar în sectorul real, este participarea băncilor la
capitalurile statutare ale corporaţiilor.
Dar un regulament al Băncii Naţionale a Moldovei limitează posibilităţile
băncilor comerciale de a participa la capitalurile altor corporaţii, deoarece aceasta ar
putea pune în pericol lichiditatea băncilor. Legea grupurilor financiar-industriale
prevede şi acest caz, oferind Băncii Naţionale a Moldovei posibilitatea de a acorda
privilegii anumitor bănci comerciale, în particular prin reducerea normelor rezervelor
obligatorii. Aceasta însă va conduce în primul rând la distorsionarea concurenţei pe
piaţa serviciilor bancare. În al doilea rând, ţinând cont de insistenţa şi profesionismul
demonstrat de actuala administraţie a Băncii Naţionale a Moldovei în constituirea
unui sistem bancar stabil, s-ar putea ca noile modificări în regulamentele bancare să
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nu poată fi făcute fără operarea unor modificări în administraţia Băncii Naţionale a
Moldovei.
În martie 2001 a mai avut loc un eveniment, care, aparent, nu are o legătură
directă cu cele relatate de noi până acum. Este vorba de percheziţia efectuată la sediul
Comisiei Naţionale pentru Valori Mobiliare şi de sechestrarea unor procese verbale
întocmite de aceasta atunci când a aplicat sancţiuni administrative participanţilor la
bursa de valori mobiliare. În mandatul de percheziţie se motiva că sechestrarea s-a
făcut în legătură cu deschiderea unui dosar de depăşire de către persoanele cu funcţii
de răspundere a împuternicirilor în procesul de aplicare a sancţiunilor administrative
[17].
Alături de efectele Legii cu privire la grupurile financiar-industriale, evenimentul
din martie 2001 indică eventualitatea faptului că în curând în Republica Moldova
poate începe o campanie de redistribuire a poziţiilor administrative în instituţiile de
supraveghere a sistemului financiar-bancar, care vor fi ocupate de persoane loiale
comuniştilor. Dacă aceasta se va întâmpla, sistemul financiar moldovenesc va fi
folosit pentru finanţarea unor acţiuni sociale şi economice, care, pentru îndreptăţirea
unor aşteptări electorale, nu pot fi realizate decât prin emiterea suplimentară de
monedă şi creditarea preferenţială a statului. Din practicile economice ale altor ţări
sunt bine cunoscute consecinţele inflaţioniste ale manipulării politice a sistemului
financiar-bancar.
3.2. Insuficienţele cadrului juridic.
Sintagma “securitate economică” nu se întâlneşte decât foarte rar în actele
normative ale Republicii Moldova. Chiar şi în Concepţia securităţii naţionale a
Republicii Moldova nu se face absolut nici o referinţă la conceptul propriu-zis de
securitate economică, cu excepţia faptului că „acţiunile îndreptate spre subminarea
sau lichidarea potenţialului economic” sunt enumerate în seria principalelor pericole
în adresa securităţii naţionale, iar „elaborarea şi realizarea problemelor de stat care
includ măsuri de ordin economic [18] orientate spre depistarea, prevenirea şi
suprimarea la timp a pericolelor pentru securitatea naţională” este o cale de asigurare
a securităţii naţionale. Totuşi, în mod implicit se recunoaşte importanţa asigurării
adecvate cu resurse, deoarece stabilind sistemul de asigurare a securităţii naţionale,
legea menţionează că acesta „reprezintă integrarea organizatorică a organelor de
administrare a formaţiunilor militare şi speciale, asigurate financiar, material şi tehnic
în limitele disponibilităţilor economiei naţionale, a bugetelor de stat şi locale [...]
asigurând stabilitatea autorităţilor publice şi protecţia persoanei, societăţii şi a statului
împotriva pericolelor externe şi interne”. Concepţia nu menţionează în seria organelor
responsabile de securitatea naţională nici unul dintre ministerele sau departamentele
din eşalonul economico-financiar, deşi din componenţa Consiliului Suprem de
Securitate face parte şi ministrul finanţelor. În general, Concepţia securităţii naţionale
lasă impresia unei viziuni prea militarizate asupra securităţii şi nu poate fi considerată
drept o bază juridică suficientă pentru asigurarea securităţii economice naţionale. Din
această cauză, prevederile cu caracter general din Concepţia securităţii naţionale ar
putea fi precizate şi dezvoltate într-o Doctrină a securităţii economice naţionale
[Anexa].
Este cazul să precizăm că, în general, elaborarea concepţiilor sau doctrinelor de
securitate economică nu este o practică frecventă în ţările în curs de dezvoltare sau în
cele aflate în tranziţie la economia de piaţă. Dar aceasta în nici un caz nu înseamnă că
şi Republica Moldova nu trebuie să elaboreze propriul cadru legal al securităţii
economice. Mai mult ca atât, chiar şi în România, şi în Ucraina, există o serie de legi
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organice, care sunt menite să asigure integritatea şi realizarea intereselor economice
naţionale, adică a celor legate de securitatea economică naţională.
De exemplu, recent (25 ianuarie 2001) în Ucraina a intrat în vigoare o hotărâre a
Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare care direct vizează securitatea
economică naţională şi anume “Cu privire la detenebrizarea economiei”. Această
hotărâre stabileşte principiile de bază mai ales în ceea ce priveşte detenebrizarea
circuitului bănesc. În conformitate cu decretul prezidenţial, pe lângă Consiliul
Naţional de Securitate şi Apărare urmează să fie creată o comisie interministerială cu
competenţe în domeniul securităţii financiare a ţării. De asemenea, urmează să fie
elaborat o strategie de stat pentru detenebrizarea economiei, care vizează limitarea
circuitului bănesc extrabancar şi dezvoltarea sistemului naţional de plăţi. Se prevede
impunerea anumitor limite şi controale în ceea ce priveşte atragerea creditelor din
zonele offshore şi care depăşesc mărimea dobânzii pe piaţa internă, precum şi
elaborarea instrumentelor, inclusiv cu caracter fiscal, pentru supravegherea
întreprinderilor care apelează la aceste credite. În prima jumătate a anului 2000
guvernul ucrainean şi Banca Naţională a Ucrainei urmează să elaboreze propuneri de
modificări legislative pentru limitarea numărului de conturi pe care le poate avea o
persoană fizică în băncile comerciale şi să instituie controlul asupra fluxurilor
transfrontaliere a valutei şi a cardurilor bancare. Un exemplu care ar putea fi preluat şi
de Republica Moldova este că Ministerul de Interne, Ministerul Economiei şi
Serviciul de Securitate al Ucrainei au primit indicaţii să elaboreze un pachet de măsuri
pentru a contracara fenomenului de creare a aşa-numitor întreprinderi-fantomă.
Remarcăm în aceeaşi ordine de ideii că Republica Moldova nu are până în
prezent nici măcar o elementară lege cu privire la contracararea fenomenului de
spălare a banilor (legalizarea veniturilor obţinute pe cale criminală). Legi de acest fel
există în majoritatea ţărilor europene, şi crearea unui cadru legislativ în această
direcţie ar fi un semnal extrem de pozitiv pentru organismele economice şi de
securitate europene la care Republica Moldova doreşte să adere. Pare cel puţin foarte
ciudată situaţia în care Republica Moldova, aderând la câteva acorduri internaţionale
în domeniul combaterii crimelor financiar-economice, până în prezent nu are o lege
internă de combatere a acestora. Mai mult ca atât, din câte cunoaştem, pe parcursul
ultimului deceniu au existat câteva iniţiative venite de la Preşedinţie şi Guvern de
declarare, cu diferite ocazii, a situaţiei excepţionale în economie. Culmea ironiei însă
este că în prezent nici un act legislativ al Republicii Moldova nu stabileşte clar
măsurile care trebuie întreprinse în caz de situaţii excepţionale declarate ca urmare a
survenirii ameninţărilor grave în adresa securităţii economice naţionale.
Rusia are încă din august 1996 o „Strategie de stat pentru asigurarea securităţii
economice”. Acest document formulează scopurile şi obiectivele unei politici de stat a
securităţii economice, caracterizează ameninţările principale în adresa securităţii
economice a Rusiei, formulează parametrii şi criteriile pe care trebuie să le
îndeplinească economia pentru a asigura interesele economice naţionale şi pentru a
asigura un nivel suficient al securităţii economice naţionale. De asemenea, sunt
descrise mecanismele de stat pentru asigurarea securităţii economice. Mai mulţi
factori au determinat o atenţie sporită asupra problemei securităţii economice a
Rusiei, cel mai important fiind că asigurarea securităţii economice este o condiţie de
bază pentru promovarea intereselor naţionale pe plan extern.
Rusia a devenit într-un fel outsider-ul economiei mondiale. Înlăturarea acestei
stări este una dintre priorităţile de bază ale politicii externe ruseşti. Prin adresarea
Adunării Federale la 13 iunie 1996 preşedintele Elţin declara că „este de importanţă
strategică formularea şi adoptarea unei doctrine economice externe şi a unui arsenal
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strategic pentru realizarea acesteia, precum şi trecerea la modelul geoeconomic al
relaţiilor economice externe”.
Şi în Concepţia politicii externe a Republicii Moldova un spaţiu important se
acordă relaţiilor comerciale şi economice cu alte state, ceea ce are o legătură directă
cu asigurarea securităţii economice naţionale. De fapt, unele stipulări sunt depăşite de
realitatea economică a ultimilor ani. Oare chiar să posede Republica Moldova, aşa
cum rezultă din Concepţia politicii externe, toate “sistemele necesare
electroenergetice, de transport şi de telecomunicaţii [necesare] pentru o colaborare cu
ţările europene”? Concepţia prevede că “în relaţiile cu alte state RM nu acceptă
politica hegemonică a dictatului [şi] a constrângerii economice”, angajându-se în
acelaşi timp să nu adere la alianţe politice, militare sau economice care au drept scop
pregătirea războiului. “O atenţiei deosebită se acordă cooperării cu România în scopul
depăşirii dependenţei economice unilaterale actuale a Republicii Moldova şi integrării
ei în comunitatea europeană”. În acelaşi timp, Concepţia politicii externe măcar nici
nu conturează direcţiile prioritare ale politicii economice externe, argumentând în
mod neaşteptat că chiar şi “dezvoltarea relaţiilor cu ţările Asiei, Africii şi Americei
Latine […] va consolida poziţiile economice ale ţării noastre.” Mai mult ca atât, în
Concepţia politicii externe se fac declaraţii de-a dreptul impresionante, stabilindu-se
obiective şi direcţii reciproc incompatibile pe planul colaborării multilaterale.
Concepţia prevede astfel că scopul final al colaborării în cadrul Comunităţii Statelor
Independente este crearea unui spaţiu economic comun, în timp ce un alt obiectiv
major este integrarea treptată în Uniunea Europeană [19]. Or, din punct de vedere al
dreptului internaţional, este imposibilă integrarea concomitentă în două uniuni
economice diferite.
După cum am elucidat şi în primul capitol al studiului nostru, chestiunea
securităţii economice este plină de controverse şi de “curenţi subacvatici”. Una dintre
cele mai incomode probleme în aceste sens este şi cea a protejării producătorului
autohton. În noiembrie 2000 a fost aprobată Concepţia de substituire a produselor de
import, menită anume să valorifice potenţialul propriu al ţării şi să favorizeze
comercializarea mărfurilor şi produselor interne [20]. Printre principalele cauze care
au condus la eliminarea mărfurilor industriale de pe piaţa internă, concepţia
nominalizează cadrul legislativ inadecvat, influenţa insuficientă pe care o are statul
asupra proceselor ce au cauzat declinul economic, inadaptarea managerilor şi
specialiştilor la noile relaţii de piaţă, lipsa fondurilor circulante şi a investiţiilor,
destrămarea instituţiilor ştiinţifice din domeniu, majorarea preţurilor şi a tarifelor la
resursele energetice, serviciile comunale, materia primă etc. Până la 1 ianuarie 2001
câteva ministere şi Academia de Ştiinţe a Moldovei urmau să elaboreze planurile de
substituire a produselor de import, ceea ce, din câte cunoaştem, nu a fost îndeplinit.
Obiectivele acestei concepţii vizează atât securitatea socială individuală, cât şi
securitatea economică corporativă. Considerând că “relaţiile de piaţă […] impun
reorientarea considerabilă a forţei de muncă spre alte locuri noi de muncă, formarea
abilităţilor manageriale şi aptitudinilor comerciale ale personalului de conducere al
întreprinderilor […], organele administraţiei publice centrale şi locale, care
monitorizează activitatea ramurilor economiei naţionale, trebuie să prevadă pârghii
administrative şi economico-financiare […] care vor urgenta desfăşurarea acestor
procese”. Dar mijloacele care sunt recomandate pentru aceasta amintesc mai degrabă
de practicile sovietice de asumare a unor obligaţiuni foarte generale şi apriori
irealizabile, cum ar fi “organizarea şi susţinerea de către organele administraţiei
publice centrale şi alte instituţii a cursurilor de orientare profesională, profilate pe
tematici aferente meseriilor şi activităţilor industriale, care vor favoriza plasarea în
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câmpul munci”, “acumularea de către organele administraţiei publice şi agenţii
economici a mijloacelor financiare pentru reconversiunea profesională şi crearea de
noi locuri de muncă” sau orientarea şi susţinerea agenţilor economici în vederea
dezvoltării reţelelor proprii de servicii, inclusiv servicii în garanţie şi post-garanţie,
precum şi a unor reţele de desfacere a produselor care, pe lângă avantajul de a asigura
o apropiere de beneficiari, vor crea noi locuri de muncă pentru angajarea unei părţi a
personalului disponibilizat”.
Şi în ceea ce priveşte securitate economică corporativă, acţiunile preconizate nu
sunt cu mult mai detaliate. Susţinerea şi stimularea de către stat a întreprinderilor se
va face prin promovarea unor facilităţi fiscale privind încurajarea investiţiilor şi
cercetărilor ştiinţifice prin diferite facilităţi fiscale; stimularea importurilor de utilaje
pentru dezvoltarea activităţii de producere a mărfurilor necesare pieţei interne şi
externe; protejarea prin metode tarifare şi ne-tarifare a pieţei interne de importul de
mărfuri analogice celor ce se produc în Republica Moldova; încheierea acordurilormemorandum de către Consiliul Creditorilor cu întreprinderile care vor participa la
realizarea prezentei concepţii în conformitate cu Legea privind restructurarea
întreprinderilor.
Substituirea produselor de import are drept scop final reducerea deficitului
balanţei comerciale. Dar istoria economică demonstrează că securitatea economică a
unei naţiuni nu trebuie urmărită prin obţinerea unei balanţe comerciale echilibrate sau
profitabile. Exemplul României ceauşiste este exemplul cel mai apropiat de noi. O
naţiune poate importa mai mult decât exportă chiar şi pe parcursul secolelor, atunci
când bunăstarea ei reală (măsurată ca valoare vandabilă a bunurilor produse de
factorii săi economici interni) creşte. În acelaşi timp, este foarte important să se
înţeleagă că concepţia substituirii produselor de import pune la îndoială orientarea
incisivă a Republicii Moldova la integrare plenară în economia mondială, inclusiv
prin aderarea la OMC.
3.3. Problema separatismului politic intern.
Problema Transnistriei este una dintre cele mai grave conflicte conservate din
spaţiul post-sovietic. În afara implicaţiilor pe care le poate avea o eventuală
resuscitare a acţiunilor militare pentru securitatea regională şi care sunt comparabile
cu cele ale conflictului din Kosovo sau Macedonia, ca exemplu recent, actuala stare a
relaţiilor economice şi politice dintre cele două maluri ale Nistrului are consecinţe
grave pentru securitatea economică a statului.
După cum este bine ştiut, două treimi din potenţialul industrial al fostei RSSM a
fost concentrat pe malul stâng al Nistrului, care sub aspect etnic este mult mai
avantajos Moscovei. Aceasta a dat separatiştilor de la Tiraspol importante pârghii
pentru motivarea şi fundamentarea separatismului economic în faţa populaţiei de
peste Nistru. Având doar 16% din populaţia Moldovei şi 11% din teritoriu,
Transnistria producea la sfârşitul anilor ’80 circa 1/3 din producţia industrială şi 90%
din energia electrică moldovenească. Pentru prima jumătate a anului 2000 produsul
industrial al Transnistriei a constituit în jurul a 60% comparat cu produsul industrial al
Republicii Moldova, ceea ce îi face pe transnistreni să creadă că faza de constituire a
statalităţii lor s-a încununat de succes.
Într-adevăr, în pofida crizei economice generale, ratele de creştere economică a
complexului industrial de pe malul stâng al Nistrului sunt mult mai mari decât cele de
pe malul drept. Astfel, în prima jumătate a anului 2000 produsul industrial
transnistrean a crescut în termeni reali cu circa 28%, comparativ cu 2-3% a malului
stâng. În câteva ramuri industriale de importanţă strategică a Transnistriei creşterile au
fost de-a dreptul impresionante: produsul industriei uşoare a crescut cu 58%, a
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producţiei de siderurgie – cu 51%, iar în ramura constructoare de maşini şi prelucrare
a metalului – 44%. Ponderea acestor ramuri în totalul producţiei industriale este de
70% [......]. Remarcăm că datorită exporturilor de metale de la combinatul metalurgic
de la Râbniţa (potenţialul anual de producere 700000 mii tone), Republica Moldova
este al patrulea exportator de oţel pe piaţa din SUA. Este interesant că principalii
furnizori de materie primă pentru industria de oţel a Transnistriei au fost Ucraina şi
România. În conformitate cu datele departamentului vamal moldovenesc, în perioada
ianuarie-septembrie 2000, numai România a furnizat 2370010 tone de metal uzat
pentru necesităţile combinatului de la Râbniţa. Polonia este un alt mare furnizor, mai
ales de materii şi produse agricole – mai ales de zahăr şi cartofi. Dacă Guvernul
Republicii Moldova ar fi contracarat la timp stabilirea acestor relaţii, astăzi Tiraspolul
nu s-ar fi simţit atât de confortabil în relaţiile cu Chişinăul.
Exporturile Republicii Moldova în prima jumătate a anului 2000 au constituit
circa 220 milioane dolari, în comparaţie cu 162 milioane dolari a părţii transnistrene.
În aceeaşi perioadă importurile Republicii Moldova au constituit 344 milioane dolari,
faţă de 227 milioane a părţii transnistrene. Comerţul extern al Transnistriei creşte cu
rate mai mari decât cel al părţii moldoveneşti. Mai mult ca atât, exporturile
Transnistriei manifestă o tendinţă pronunţată de creştere mai rapidă decât importurile,
ceea ce în general nu este şi cazul Republicii Moldova.
Dezvoltarea industrială şi dotarea energetică adecvată creează posibilităţi unice,
foarte eficient folosite de administraţia de la Tiraspol, pentru şantajarea economică şi
politică a Chişinăului, ceea ce a fost demonstrat de repetatele debranşări ale
consumatorilor de pe malul drept al Nistrului (inclusiv a capitalei moldoveneşti) de la
energia electrică produsă la Dnestrovsk. Compania spaniolă Union Fenosa
achiziţionează circa 70-75% din energia distribuită din Transnistria. Deşi achitarea se
făcea în mare parte în numerar, sumele nu par a fi utilizate pentru achitarea datoriilor
la gazele naturale consumate.
La mijlocul anilor ’90 datoria enormă pe care o acumulase Republica Moldova
faţă de Rusia pentru gazele naturale furnizate revenea Transnistriei, care achita în
mediu 35-45% din consumul lunar de gaze naturale. De câţiva ani Moldova nu mai
poartă răspundere pentru datoriile Transnistriei, care la sfârşitul anului 2000
constituiau circa 545 milioane dolari (împreună cu penalităţile aferente). Dar aceasta
nici pe de parte nu înseamnă că securitatea Republicii Moldova este acum mai bine
asigurată, deoarece Transnistria, acţionând în baza unui program separat de achitare
directă cu compania Gazprom, obţine sumele necesare din realizarea părţilor ce-i
revin din arsenalul fostei armate a 14-a.
Din cauza conflictului transnistrean nu este posibilă supravegherea adecvată a
comerţului extern al Republicii Moldova. Statisticile oficiale nu sunt nici pe departe
exacte. Tradiţional, Moldova raportează importuri din Rusia în valoare mult mai mare
decât exporturile în Moldova raportate de Rusia. Nu este exclus că în realitate
Republica Moldova poate nici nu ar fi avut un deficit comercial atât de mare dacă
toate tranzacţiile transfrontaliere ar fi adecvat înregistrate. Se estimează că evaziunile
fiscale şi vamale efectuate prin intermediul firmelor transnistrene constituie 150200% din bugetul anul al Republicii Moldova. Trebuie să remarcăm că guvernul de la
Chişinău a contribuit într-o mare măsură la această situaţie, deoarece tolerează în
continuare deţinerea de către autorităţile separatiste de la Tiraspol a ştampilei vamale
a Republicii Moldova, eliberată acestora de către guvernul Sangheli.
Alături de chestiunea legată de ştampila vamală, guvernul de la Chişinău a făcut
şi alte erori care au condus până la urmă la situaţia când autorităţile de la Tiraspol
participă alături de guvernul de la Chişinău la tratative şi documente internaţionale,
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ceea ce ştirbeşte din prestigiul internaţional al Republicii Moldova. Astfel, la
începutul lunii noiembrie 2000 guvernul Moldovei a încheiat un acord cu “RAO EES
Rossia” în vederea creării unei companii exportatoare de energie electrică de la staţia
electrică de la Cuciurgan către Balcani prin Moldova. Se preconiza ca compania
rusească să deţină circa 76% din acţiuni, în timp ce Moldovei şi Transnistriei să le
revină câte 12%. Este firesc că tolerarea unei atare situaţii este echivalentă cu
alimentarea directă a pretenţiilor separatiste, inclusiv şi a celor economice.
3.4. Cadrul geopolitic şi erorile în politica externă
După cum putea fi înţeles pe parcursul acestui studiu, un stat poate fi considerat
mic doar în comparaţie cu altul, adică atunci când se stabileşte un raport al inegalităţii
de putere sau de capacitate. De exemplu, din punct de vedere economic, România este
un stat mic în comparaţie cu Rusia, dar este o putere mare faţă de Republica Moldova,
fiind în acelaşi timp puţin mai mică ca Ucraina şi comparabilă cu Bulgaria. Contează
nu dimensiunile statelor, ci natura relaţiilor. Mai mult ca atât, chiar şi două state mici
se pot situa într-o relaţie de inegalitate. Asemenea situaţie este ilustrată şi de
Republica Moldova (cu o suprafaţă de 33800 km2 şi o populaţie de 4350 mii loc.) care
este în poziţie de inferioritate faţă de Estonia (45200 km2, 1450 mii loc.). Din punct
de vedere al suprafeţei şi al populaţiei aceste ţări se compensează reciproc. Dacă luăm
în consideraţie distanţa până la o mare putere – în cazul dat Rusia - Republica
Moldova are chiar mai multe avantaje decât Estonia, care se învecinează la sud-est cu
Rusia. În pofida acestui fapt, reacţiile sigure şi prompte ale Estoniei faţă de politica
presantă a uriaşului său vecin nu se pot compara cu cele ale Republicii Moldova, care
măcar nici nu-şi controlează întregul său teritoriu constituţional. Aceste deficienţe au
fost în mare măsură determinate de erorile produse în politica externă pe parcursul
ultimului deceniu şi de cele care se produc acum sub ochii noştri de guvernarea
comunistă, fiind vorba în primul rând de intenţia de aderare a Republicii Moldova la
Uniunea Rusia-Belarusi. Liderii partidului comunist au declarat în repetate rânduri că
aderarea Moldovei la Uniunea Rusia-Belarusi va fi o prioritate a politicii externe. Ei
argumentează că aderarea va aduce cu sine importante beneficii economice, deoarece
Moldova va primi gaz rusesc la preţuri reduse, iar produsele moldoveneşti vor fi mai
competitive, datorită înlăturării barierelor vamale.
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Este evident cât de iluzorii sunt aceste promisiuni electorale. În primul rând,
preţul gazului natural este determinat nu doar de politica furnizorului rus, dar şi
de nivelul taxelor de tranzit impuse de Ucraina. În al doilea rând, Moldova nu
are frontieră comună nici cu Rusia, nici cu Belarusi. Ea nu poate face parte
dintr-o uniune comercial-vamală a acestora dacă accesul la pieţele de desfacere
este complicat de Ucraina. Prin urmare, Uniunea Rusia-Belarusi-Moldova nu
poate fi viabilă dacă la ea nu participă şi imediatul nostru vecin estic. Dar
ucrainenii înţeleg că este vorba mai mult de uniune militaro-politică şi mai puţin
economică. Or, Ucraina a semnat documente internaţionale, inclusiv cu ţările
NATO, care complică aderarea la o asemenea uniune.
Unul din scopurile Uniunii Rusia-Belarusi este, cităm, “colaborarea în
domeniul militar şi menţinerea unei capacităţi înalte de luptă”. În articolul 7 al
Tratatului se menţionează că la Uniune pot adera state care-şi pot asuma în
întregime obligaţiile care rezultă din Tratatul şi Statutul Uniunii. Prin urmare,
având un statut de neutralitate permanentă, Moldova nu poate adera la această
structură. În afară de aceasta, oare cât de legal este un tratat internaţional
semnat de preşedintele belarus Lucaşenco, termenul de preşedinţie al căruia
demult a expirat şi care-şi menţine puterea datorită regimului autoritar pe care
l-a instituit?
Şi pare totuşi puţin cam ciudată uniunea economică a unor ţări cu politici
economice diferite. După câştigarea alegerilor din 1994, Lucaşenco a lansat ideea
socialismului de piaţă şi a reimpus controlul administrativ al preţurilor şi cursurilor
valutare. Au fost create mecanisme de intervenţie a statului în managementul
întreprinderilor private. Bussines-ul a fost obiectul numeroaselor presiuni din partea
administraţiei locale şi centrale. Modificările arbitrare în cadrul legal, interzicerea
investiţiilor străine, precum şi aplicarea retroactivă a legilor au condus la formarea
unui mediu investiţional extrem de nefavorabil. Deficitul comercial al Belarusiei se
datorează în mare parte izolării sale economice şi dependenţei de Rusia, căreia, ca şi
în cazul Moldovei, îi revine mai mult de jumătate din comerţul extern belarus. Şi în
pofida faptului că beneficiază de preţuri preferenţiale, mult sub nivel mondial,
consumatorii belaruşi au datorii foarte mari faţă de furnizorii ruşi de gaz, utilaje şi
produse petroliere.
Pe de altă parte, cursul rusesc către economia de piaţa pare a fi ireversibil. Rusia
este o economie auto-suficientă, bazată tradiţional pe exportul materiilor prime şi al
resurselor energetice în ţările europene. Ucraina deocamdată este singura ţară pe
teritoriul căreia trec principalele gazoducte ruseşti şi care în acest mod obţine
beneficii economice şi politice. Datorită poziţiei geografice a Ucrainei, Moscova va
negocia problemele tranzitului prioritar cu Kievul, Moldova nefiind prea importantă
pentru ruşi. În schimb, Belarusi este importantă pentru Rusia, dar de asemenea mai
degrabă ca un partener de tranzit, decât ca piaţă de desfacere.
Deşi s-ar părea că câştigă din anularea barierelor comerciale, în realitate Belarusi
nu este în stare să-şi protejeze piaţa internă. Cu atât mai probabil acesta poate fi cazul
Moldovei, industria căreia este mai puţin dezvoltată decât cea belarusă. Producătorii
ruşi de mult au rentabilităţi mai bune decât belaruşii, chiar şi în domeniile în care
ultimii erau deosebit de bine plasaţi, ca producerea strungurilor, mobilei şi produselor
lactate.
Deşi pe parcursul tratativelor cu privire la Uniune Belarusi a insistat asupra
păstrării suveranităţii şi independenţei părţilor, Rusia pare că este dispusă să ofere
Belarusiei cel mult un statut similar cu cel al Tatarstanului. Interesant să remarcăm că,
Mintimer Şaimiev, preşedintele reales al Tatarstanului, se întreba “oare cum poate fi
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vorba de un spaţiu economic şi monedă unică şi, în acelaşi timp, fiecare ţară să
păstreze suveranitatea politică?” Ţinând cont de aceste dispoziţii ale ruşilor, oare ce
statut ar putea avea Moldova în cadrul Uniunii Rusia-Belarusi?
În realitate, Uniunea celor două ţări slave poate provoca profunde transformări
geopolitice, dar mai puţin economice, în arealul post-sovietic. Pentru crearea unui
veritabil spaţiu economic comun, trebuie să fie acceptate o moneda unică şi un centru
de emisie monetară, precum şi să fie adoptate politici fiscale şi vamale comune. Deşi
tratativele se poartă de cinci ani, rezultate serioase în aceste domenii nu au fost
obţinute. Este adevărat că recent s-a ajuns la un acord în privinţa monedei. Din 2005
acest rol va fi îndeplinit de rubla rusească, iar din 2008 va intra în circulaţie o monedă
unică. Dar problemele pe care le pune adoptarea monedei sunt atât de grave, încât pot
afecta coeziunea internă a Uniunii. În particular, nu este clar cum vor interacţiona
băncile centrale ale ţărilor şi care va fi centrul de emisie monetară. De asemenea, nu
este clar cum vor putea fi combinate politicile monetare restrictive ruseşti cu cele de
creditare inflaţionistă a economiei belaruse de către banca centrală. Disensiuni
serioase provoacă şi modalitatea concretă de instituire a monedei unice, deoarece
beloruşii au solicitat Moscovei acordarea creditelor de câteva sute milioane dolari
pentru stabilizarea economiei beloruse în cazul trecerii rapide la moneda unică. Dacă
mai ţinem cont şi de faptul că până în 2008, în Belarusi, Moldova şi Rusia trebuie să
se desfăşoare câte două scrutine prezidenţiale, la care pot câştiga candidaţi naţionalişti
sau proeuropeni, nu putem exclude nici un scenariu de evoluţie a uniunii, inclusiv de
dezmembrare şi orientare a Belarusiei şi Moldovei către Uniunea Europeană.
Este interesant totuşi că la 31 martie 2001, Vladimir Darbinean, secretarul
comuniştilor din Armenia, a declarat că o prioritate a partidului său în cazul venirii la
putere va fi aderarea … la aceeaşi uniune ruso-belarusă. Afirmaţii similare au făcut şi
comuniştii ucraineni. Această unanimitate comunistă ne face să credem că Uniunea
Rusia-Belarusi este un prim pas de reconstituire a ceea ce şovinii post-sovietici
numesc “slăvita uniune a popoarelor frăţeşti, care de veacuri împărtăşesc aceeaşi
istorie”. Integrarea în această Uniune va demonstra că Moldova realmente nu doreşte
să se integreze în structurile europene, ci are de gând să dezvolte alianţe cu ţări în care
se încalcă drepturile omului şi nu există dreptul la libera exprimare a opiniei.
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Concluzii:
Interesele economice ale Republicii Moldova.
După cum am arătat în acest studiu, conceptul de securitate economică are un
conţinut istoric şi geografic concret. Este imposibil să-l structurezi şi să-l analizezi în
afara acestui context bine definit. Ţinând cont de realităţile extrem de complicate în
acest domeniu, identificarea pericolelor potenţiale în adresa securităţii economice a
Republicii Moldova, a gradului de urgenţă al lor, a raporturile lor interne, a
posibilităţilor şi metodelor concrete de contracarare a lor etc., poate fi făcută doar
dacă este foarte bine înţeles mediul intern şi regional specific, format sub incidenţa
factorilor istorici şi politici. După cum am indicat în capitolul I, indiferent de
caracterul specific al fenomenului de securitate economică naţională, acesta este
întotdeauna conectat cu tendinţele de dezvoltare economică la nivel regional şi
internaţional, precum şi cu un cadru geoeconomic şi geopolitic concret.
Dar conţinutul securităţii economice este determinat şi de interesele naţionalstatale şi în acest sens ea nu poate fi eliberată de un anumit substrat ideologic. În
acelaşi timp, trebuie să evităm legarea acestui concept de interesele corporative ale
anumitor categorii sociale sau ale elitei politice. Pe de altă parte, nu putem ignora
raportul de forţe care s-a constituit în Republica Moldova odată cu remarcabila
ascensiune politică a partidului comunist. Anume această schimbare politică poate
submina toate eforturile de reformă economică depuse pe parcursul ultimilor ani şi,
chiar dacă comuniştii nu vor mai veni niciodată la putere, “moştenirea” pe care o vor
lăsa încă mult timp va da dureri de cap strategilor moldoveni.
Din această cauză, determinarea intereselor economice de durată ale unei ţări,
care să fie concentrate într-o concepţie credibilă a politicii externe sau într-o doctrină
viabilă a securităţii economice, este pe cât de importantă, pe atât şi de complicată.
Spre deosebire de interesele geopolitice, exprimate de instituţii abilitate în domeniul
politicii externe şi al relaţiilor politice internaţionale, interesele economice (sau mai
corect geoeconomice) sunt mult mai difuze, mai instabile, mai dificile de imaginat şi
de înţeles [vezi şi paragr.1.2.].
Într-o economie de piaţă de tip capitalist, statul nu poate fi purtător al intereselor
economice naţionale deoarece statul pur şi simplu nu se implică în economie, în
virtutea abordării liberale a sistemului economic pe care a adoptat-o. Pentru aceste
state, politica lor externă intercalează şi interesele economice naţionale exprimate întrun mesaj globalizator. Exemplul tipic al acestei abordări sunt SUA. În cadrul statelor
mici, această abordare nu este pe larg răspândită, printre puţini-i adepţi fiind
Luxemburgul şi Olanda.
Într-o economie de piaţă corporatistă, firmele mari şi corporaţiile transnaţionale
sunt cele care determină interesele economice naţionale, deşi de multe ori acestea nu
au nimic comun cu veritabilele interese naţionale, fiind dictate de diferenţele de
cursuri valutare, dobânzi bancare şi preţuri petroliere. Exemplul cel mai bun este
Japonia. State mici de tip corporatist sunt Taiwan şi Singapore.
Şi, în sfârşit, într-o economie de piaţă social orientată, interesele economice
naţionale se formează în baza intereselor sociale, care pentru a nu provoca
dezechilibrarea întregului sistem economic şi politic naţionale, trebuie să reprezinte o
medie acceptabilă a intereselor individuale. Este cazul Suediei, Germaniei şi ar trebui
să fie, după Constituţie, şi cazul Republicii Moldova. Însă realităţile moldoveneşti
sunt exact inverse. Personalitatea umană, care trebuia să fie în centrul tuturor
reformelor economice pe parcursul perioadei de tranziţie, a fost mai degrabă o
variabilă incomodă pentru acestea.
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Este adevărat că moştenirea comunistă (conflictul transnistrean, degradarea
potenţialului industrial, pierderea pieţelor de desfacere, inexistenţa forţelor armate
viabile), impune în mod imperativ dezvoltarea economică rapidă şi obţinerea unor
capacităţi suficiente pentru gestionarea elementelor de criză care survin în adresa
securităţii economice naţionale. Dar trebuie să înţelegem că dezvoltarea economică
rapidă înseamnă de fapt adoptarea unei “terapii de şoc” de tip polonez. Însă date fiind
implicaţiile sociale destul de dureroase ale acestei terapii, ea se recomandă a fi
aplicată imediat la începutul tranziţiei, pentru a nu tergiversa consecinţele ei negative,
şi nu după ce s-a scurs un deceniu de căutări în domeniul reformelor economice.
Ţinând cont de aceste aserţiuni, vom prezenta în continuare interesele economice pe
care le-am considerat prioritare pentru Republica Moldova.
Interesul economic nr.1. Dezvoltarea factorului uman.
Asumându-şi sarcina dezvoltării economice în mod mecanicist, pseudoreformatorii moldoveni au suferit un eşec total. Premisele din start greşite conduc la
concluzii (rezultate) greşite. Or, în cazul unor ţări atât de sărace cum este Republica
Moldova, sensul conceptului de dezvoltare economică este cu totul altul decât cel
acceptat în literatura economică anglo-saxonă, care a influenţat într-un mod nefericit
şi viziunile economice din Republica Moldova. Dezvoltarea economică în Republica
Moldova trebui să vizeze în primul rând dezvoltarea şi realizarea deplină a
potenţialului uman. Aceasta însă presupune investiţii, uneori foarte mari, în ceea ce
este numit factor uman.
Cele câteva sute de mii de cetăţeni moldoveni care practică muncile sezoniere sau
permanente peste hotarele ţării pot fi unul dintre pilonii dezvoltării social-economice a
Republicii Moldova şi trebuie să fie vizaţi de doctrina securităţii economice naţionale
[Anexele 1 şi 2].
De aceea, interesul economic primordial al Republicii Moldova trebuie să fie
crearea condiţiilor interne necesare pentru reîntregirea potenţialului uman şi
pentru dezvoltarea lui multilaterală şi plenară în cadrul economiei naţionale. O
deosebită atenţie trebuie acordată savanţilor, tinerilor profesionişti şi corpului
didactic, adică celor de care depinde constituirea unui potenţial intelectual şi
tehnico-ştiinţific optimal pentru ascensiunea ţării la nivelul european al
standardelor de viaţă.
Interesul economic nr. 2. Obţinerea unei imagini externe favorabile dezvoltării
mediului investiţional
În unul dintre rapoartele Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare din anul
1998 economia Republicii Moldova este calificată drept având un comerţ extern
„relativ liberal”. În schimb, în ultimul raport întocmit de Departamentul de Comerţ al
SUA (noiembrie 2000) se dă o apreciere mult mai tranşantă şi mai neplăcută:
economia Republicii Moldova nu poate fi considerată a fi o economie de piaţă viabilă.
Aprecierile date de o atare instituţie cum este Departamentul de Comerţ american pot
avea consecinţe negative mult mai drastice pentru imaginea economică şi mediul
investiţional, decât ar avea alţi factori, mai obiectivi chiar decât această apreciere
analitică a americanilor.
Datorită acestor percepţii exterioare negative, deşi cadrul legal existent este
relativ bun, investiţiile străine nu sunt suficiente pentru a acoperi deficitul
investiţional intern. Aceasta se explică, alături de alţi factori, şi de faptul că procedura
de înregistrare şi acordare a licenţelor este birocratizată şi intransparentă. Legea cu
privire la investiţiile străine stipulează că investiţiile străine sunt permise în toate
domeniile, dacă nu este afectată securitatea statului, nu se încalcă legislaţia
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antimonopol, nu este afectată sănătatea populaţiei sau mediul ambiant, ordinea socială
şi normele morale10. Acestea sunt prevederi prea generale, care permit o interpretare
foarte largă şi echivocă. În schimb, legea garantează dreptul nelimitat de transfer peste
hotare a capitalului, inclusiv a profiturilor, după achitarea plăţilor fiscale. Aceasta însă
a condus la aceea că o bună parte din investiţiile “străine” provin de fapt de la
investitorii locali, prin intermediul zonelor offshore. Pentru a contracara practicile de
scoatere ilegală a valutei străine ar fi necesară revederea acestui articol al legii.
Prin urmare, un interes al Republicii Moldova trebuie să fie îndreptăţirea
imagini şi aşteptărilor pozitive pe care le inspira la începutul anilor ’90 şi crearea
unui mediu investiţional favorabil, adaptat standardelor europene. Una dintre
cele mai importante acţiuni în acest sens trebuie să fie simplificarea procedurilor
de înregistrare, reducerea aparatului birocratic şi garantarea intangibilităţii
politice a investitorilor, atât prin prevederi legale, cât mai ales prin exemple
concrete.
Interesul economic nr. 3. Reducerea ponderii economiei tenebroase.
După cum afirmă centre autohtone şi străine de studii economico-strategice,
amploarea activităţilor tenebroase şi criminale cu caracter economic este comparabilă
cu circa 50-60% din PIB oficial al Republicii Moldova. Fenomenul este pe larg
cunoscut în toată lumea, fiind imposibilă “dezrădăcinarea” lui definitivă. Dar o atare
amploare pe care economia tenebroasă o are în economia Republicii Moldova este un
fenomen mai rar întâlnit şi câteva momente favorizează această situaţie. În primul
rând, ca urmare a sistemului de control departamental arhaic şi ca urmare a
posibilităţilor de corupere a funcţionarilor publici, o foarte mare parte din
întreprinderile din Republica Moldova nu ţin o evidenţă contabilă strictă sau ţin o
contabilitate dublă. În al doilea rând, sistemul de evidenţă statistică utilizat în
Republica Moldova este aproape depăşit, absolut intransparent şi fidel vechilor
practici socialiste de activitate semi-secretă, îngrădind accesul publicului la informaţia
relevantă şi limitând în acelaşi timp posibilităţile de reacţie socială adecvată la
modificările economice şi sociale. În al treilea rând, sistemul relaţiilor comerciale
externe, alături de evidenţa vamală a importurilor-exporturilor nu este suficient pentru
a contracara practicile de evaziune vamală. În al patrulea rând, în Republica Moldova
se practică perceperea TVA după destinaţie, în timp ce în Rusia, spre exemplu, TVA
se percepe la sursă, ceea ce favorizează o dată în plus evaziunile vamale şi fiscale.
Toate aceste momente luate împreună, creează posibilităţi “unice” pentru practicarea
afacerilor ilegale şi pentru evitarea cadrului fiscal. Se estimează că în economia
tenebroasă şi cea criminală sunt utilizate surse potenţiale de venituri bugetare care ar
fi comparabile cu circa 70-80% din bugetul anual de stat al Republicii Moldova.
Al treilea interes economic al Republicii Moldova trebuie să fie reducerea
amploarei economiei tenebre, pentru a mobiliza surse financiare ne-utilizate
până în prezent şi pentru a asigura securitatea economică corporativă.
Interesul economic nr. 4. Corectarea deformărilor structurale şi asumarea
modelului geoeconomic în relaţiile externe.
Realizarea acestui interes economic al Republicii Moldova presupune modificări
structurale considerabile în economia “moştenită” de la RSSM. În pofida anumitor
realizări pozitive, economia moldovenească de tip socialist nu putea să mai
funcţioneze mult timp, deoarece conţinea contradicţii interne profunde şi se erija pe
10

Străinilor li se interzice achiziţionarea pământului cu destinaţie agricolă. În principiu, aceasta
poate fi considerat corect, ţinând cont de implicaţiile sociale şi politice pe care ar putea să le aibă
dreptul străinilor de a procura liber pământul.
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un fundament ideologic supradezvoltat. Două treimi din potenţialul industrial a fost
concentrat pe malul stâng al Nistrului, care sub aspect etnic este mult mai avantajos
Moscovei. Centrul sovietic a impus RSSM un model arhaic al relaţiilor economice
externe, cel de furnizor de materii prime agricole, de consumator al producţiei
industriale şi de element structural al complexului militaro-industrial. Menţinerea
acestui model, de tip furnizor-consumist, nu va permite realizarea celorlalte trei
interese economice, deoarece în acest caz Republica Moldova nu se va înscrie în noua
paradigmă – cea neo-economică, informaţională - de dezvoltare globală a societăţii
umane.
De fapt în cadrul URSS, RSSM nu întreţinea veritabile relaţii externe, deoarece
numai 5% din producţia de origine moldovenească era destinată pieţelor
extraunionale, fluxurile comerciale în mod obligatoriu fiind aprobate şi controlate de
Moscova. Cu alte cuvinte, într-un mod paradoxal la prima vedere, RSSM era parte a
economiei mondiale, fără a fi element funcţional al acesteia. Actualele deficienţe
economice ale ţării, precum şi reticenţele care le manifestă subconştientul clasei
politice în orientarea la modelul investiţional-productiv (geoeconomic) au originea în
vechiul sistem economic centralizat.
Un element foarte important al acestui model trebuie să fie orientarea la
dezvoltarea unei industrii independente de factorii climaterici, bazată pe materii prime
locale sau şi a unor ramuri care consumă puţine materii prime, dar care solicită
investiţii în dezvoltare-cercetare şi în potenţialul uman. Aceasta va permite
reabilitarea şi punerea în acţiune a potenţialului intelectual care încă nu a intrat în
desuetitudine definitivă - a inginerilor, programatorilor, cercetătorilor din ştiinţele
aplicative. În afară de aceasta, sectorul serviciilor internaţionale – financiare, de
transport, turistice – pot deschide, în cazul unor abordări reuşite, perspective inedite
pentru dezvoltarea şi promovarea unei imagini externe favorabile.
Ca nivele de reper pentru modelul geoeconomic pot servi indicatorii potenţialului
economic al Republicii Moldova. În calitate de atare indicatori pot servi volumele de
producţie realizate în 1988, punctul de maximă creştere a economiei RSSM, după care
a început o descreştere stabilă care durează de acum mai mult de un deceniu. Desigur
că coordonatele de referinţă ale anului 1988 nu sunt suficient de valabile în calitate de
nivele orientative ale potenţialului, deoarece în acea perioadă realităţile erau cu totul
altele, principalele deosebiri constând în faptul că erau asigurate subvenţiile şi pieţele
de desfacere. Dar un anumit tablou general asupra capacităţilor de producţie poate să
ofere şi această metodă.
Având un complex agro-industrial foarte dezvoltat, în 1988 RSSM furniza 3,4%
din zahărul produs în URSS, 4,5% din uleiul vegetal, 6% din legume, 10% din
conservele de fructe şi legume, 16% din sucurile naturale, 27% din struguri şi 40%
din tutunul fermentat – deţinând numai 0,15% din teritoriul şi 1,5% din populaţia
unională [20]. Timp de o zi se produceau în mediu 46 milioane kWh energie electrică,
5 milioane borcane convenţionale de conserve, 426 frigidere, 300 tone ulei vegetal,
1000 tone zahăr tos. Potenţialul productiv anual al industriei materialelor de
construcţie este la fel de impresionant: ciment - 2500000 tone, blocuri şi articole de
beton – 2200000 tone, ghips – 110000 tone, cărămizi – 254 milioane de bucăţi
convenţionale, piatră de construcţie – 460 milioane bucăţi convenţionale şi linoleum –
4 milioane metri pătraţi. Remarcăm că am ţinut cont doar de industriile care se
bazează pe materie primă locală, dar în perspectivă – am menţionat – este necesară
favorizarea şi a altor industrii, în special a fitotehniei, microelectronicei, produselor
farmaceutice.
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Prin urmare, al patrulea interes economic al Republicii Moldova trebuie să
fie înlăturarea asimetriilor structurale şi trecerea la modelul investiţionalproductiv în domeniul relaţiilor economice externe
Interesul economic nr. 5. Diversificarea pieţelor de desfacere prin ocuparea
nişelor strategice pe pieţele din spaţiul baltico-pontic.
Republica Moldova are legături economice importante cu ţările din regiunea
Marea Neagră – Marea Baltică, regiune pe care o vom numi convenţional spaţiul
baltico-pontic. Această regiune este zona de interes geoeconomic prioritar pentru
Republica Moldova, dintre care partenerii cei mai importanţi trebuie să fie România,
Ucraina, Turcia, cu care trebuie să coopereze îndeosebi pentru implementarea
proiectelor concrete de dezvoltare a infrastructurii de transport şi a reţelelor de
telecomunicaţii.
Din acest spaţiu mai fac parte Austria, Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belarusi,
Bulgaria, Croaţia, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Georgia, Germania, Grecia,
Ungaria, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldova, Polonia, Rusia, Slovacia, Slovenia,
Suedia, Iugoslavia. Prin urmare, Republica Moldova poate avea un important rol de
tranzitare dintre Est şi Vest, dintre Nord şi Sud. Importanţa acestei regiuni va creşte şi
pe plan european, odată cu extinderea Uniunii Europene, cu dezvoltarea economică a
Rusiei şi a Ucrainei şi cu lansarea magistralelor de transport a hidrocarburilor caspice.
Şase dintre principalii parteneri comerciali ai Moldovei aparţin arealului ponticobaltic – România, Rusia, Ucraina, Belarusi, Turcia şi Grecia. Alţi patru parteneri
comerciali care nu aparţin acestei regiuni sunt Germania, SUA, Italia şi Franţa. Prin
urmare, dezvoltarea durabilă a legăturilor economice externe ale Moldovei depinde
într-o foarte mare măsură de evoluţiile din această regiune şi de accesul la aceste
pieţe. În virtutea caracterului inexorabil al factorilor spaţiali şi dezvoltării destul de
lente a mijloacelor de transport şi telecomunicaţii, această situaţie nu se poate schimba
decât foarte lent. Deficienţele pe care le are actualmente Republica Moldova în
domeniul comerţului său extern provin anume din incapacitatea de a gestiona adecvat
legăturile economice cu potenţialii săi parteneri. Dezvoltarea relaţiilor cu ţările din
spaţiul baltico-pontic poate avea o importanţă deosebită pentru obiectivele europene
ale Republica Moldova, ea fiind deocamdată insuficient de pregătită pentru a deveni
partener de încredere a ţărilor occidentale. La rândul lor şi ţările din regiune trebuie să
fie interesate de colaborarea cu Republica Moldova, independenţa politică şi
integritatea teritorială a căreia este foarte importantă pentru stabilitatea şi securitatea
din spaţiul baltico-pontic.
Un factor care va influenţa evoluţia economică a ţărilor din regiune este
dezvoltarea Turciei. Deşi PIB turcesc per capita este destul de mic, economia
turcească se plasează pe poziţia 16 în lume şi se aşteaptă ca în următorul deceniu
Turcia să iasă în topul primelor zece economii. De aceea una dintre principalele
direcţii ale politicii externe moldoveneşti trebuie să fie stabilirea unor relaţii
economice şi politice mai strânse cu Turcia. Între Republica Moldova şi Turcia nu pot
să mai existe tensiuni deoarece problema găgăuzilor pare a fi soluţionată. În acelaşi
timp, relaţiile cu Turcia trebuie să fie concepute pe baze bilaterale sau prin
intermediul OCEMN, evitând formarea unei alianţe strategice regionale politicomilitare. Nu ştim, însă în ce măsură oare ambasadele moldoveneşti din regiune sunt
pregătite să contribuie la promovarea intereselor economice naţionale, a investitorilor,
exportatorilor şi producătorilor noştri?
În concluzie, ocuparea nişelor strategice pe pieţele din spaţiul baltico-pontic
este un alt interes economic, de importanţă strategică, pentru Republica
Moldova. Partenerii principali ai Republicii Moldova trebuie să fie România,
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Ucraina şi Turcia – în virtutea apropierii geografice şi potenţialului de absorbţie
a mărfurilor moldoveneşti.
Interesul economic nr. 6. Depăşirea dependenţei energetice.
Republica Moldova este aproape integral (95%) dependentă de importul resurselor
energetice, în particular a gazului şi petrolului din Rusia şi a cărbunelui din Ucraina.
Această dependenţă aproape unilaterală nu poate fi explicată prin absenţa altor oferte
pe piaţa regională. Petrol de calitate destul de bună se extrage şi în România. Mai mult
ca atât, după finalizarea lucrărilor de construire a terminalului de la Giugiuleşti,
petrolul va putea fi importat direct de la ţările producătoare din Golful Persic. Pentru
aceasta însă este necesară finalizarea terminalului (lucrările asupra căruia sunt
îndeplinite doar în proporţie de 50-60%) şi dotarea lui cu o rafinărie petrolieră
adiţională.
În afară de cel ucrainean, cărbune de calitate superioară poate fi procurat din
Polonia – bazinele Silezia Superioară şi Silezia Inferioară – şi din Cehia – bazinul
Ostrava-Karvin. Pe termen lung, problema asigurării cu gaz natural poate fi
soluţionată prin racordarea la magistrala care va uni sondele din Turkmenistan,
Kazahstan şi Uzbekistan cu consumatorii din Europa Occidentală. Importanţa acestei
sonde va fi imensă, deoarece rezervele din Asia Mijlocie sunt estimate la circa 15-20
trln.m3. În Kazahstan şi Azerbaidjan există rezerve mari de gaz de sondă care în stare
lichefiată va fi transportat pe mare în Europa şi de care ar putea beneficia şi
consumatorii industriali din Republica Moldova. Uniunea Europeană de asemenea
studiază şi posibilităţile de reactivare a anticului “Drum al Mătăsii” – coridorul
euroasiatic de transport prin Marea Neagră şi prin Marea Mediteraneană, care va
asigura legătura dintre Oceanul Pacific şi Oceanul Atlantic. Porţiunea centrală a
acestui coridor este extrem de importantă pentru transportarea hidrocarburilor din
Marea Caspică şi din Asia Mijlocie în Europa Occidentală. Transportarea va fi
combinată, o parte realizându-se pe ruta Marea Caspică – Volga - Canalul Volga-Don
– Don – Marea Azov – Marea Neagră – Canalul Dunăre-Marea Neagră – Dunărea –
Canalul Dunăre-Main-Rhin. Importanţa strategică şi economică a acestei rute va fi dea dreptul copleşitoare, de aceea merită să fie studiate toate posibilităţile de participare
a Republicii Moldova la acest proiect.
Deşi Republica Moldova este puţin cam la marginea coridoarelor de transport
maritime, accesul la Marea Neagră prin intermediul Dunării şi Nistrului poate fi foarte
importantă pentru asigurarea necesităţilor sale. Obţinând acces maritim, Republica
Moldova ar putea participa la viitoarele proiecte de transport a hidrocarburilor caspice
pe traseul Georgia-Ucraina, de două ori mai scurt decât cele prin Rusia sau Turcia. Iar
odată cu activarea terminalelor petroliere de la Odesa şi Giurgiuleşti, Republica
Moldova va putea considerabil să-şi reducă deficitul de resurse petroliere, ceea ce
poate avea o implicaţie deosebit de favorabilă pentru independenţa ei politică şi
securitatea economică.
O caracteristică tranşantă a industriei noastre (de altfel, aceasta este situaţia în
majoritatea ţărilor post-sovietice) este energointensivitatea şi uzarea morală şi fizică a
capitalului fix (instalaţiile la unele uzine şi fabrici au peste 40(!) de ani). Tehnologiile
folosite sunt învechite în mediu cu 10-15 ani. Din această cauză, o prioritate deosebită
trebuie acordată noilor ramuri care consumă puţină energie (biochimia, electronica,
producerea aparatelor de măsură de o calitate şi o precizie foarte înaltă), avantajele
competitive fiind susţinute şi de importul tehnologiilor adecvate.
Dependenţa energetică totală este una dintre vulnerabilităţile pronunţate ale
Republicii Moldova. Pentru ca aceasta să nu fie preluată de forţe interesate de
subminarea securităţii politice şi economice, este necesară diversificarea
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furnizorilor, ceea ce implică obţinerea accesului indirect la Marea Neagră.
Aceasta va permite de asemenea participarea la proiectele strategice de
transportare şi de utilizare a hidrocarburilor caspice. În afară de aceasta,
atenuarea caracterului energofac al industriei moldoveneşti va contribui
suplimentar la asigurarea securităţii energetice şi la reducerea dependenţei
economiei în întregime de furnizorii externi.
Interesul economic nr. 7. Restabilirea integrităţii economice a Republicii
Moldova.
Dacă analizăm structura regională a economiei RSSM, ajungem la concluzia că
fragmentarea potenţialului industrial ca urmare a secesiunii transnistrene este un alt
factor care influenţează negativ securitatea economică naţională. În perioada
sovietică, în regiunea din stânga Nistrului au fost făcute investiţii de importanţă
strategică, acolo fiind concentrat potenţialul uman, predominant rusofon, imigrat din
alte regiuni ale imperiului sovietic. Combinatul metalurgic de la Râbniţa şi Centrala
Termoelectrică de la Cuciurgan sunt exemplele cele mai notorii. În regiunea
transnistreană a RSSM, care deţine 12% din teritoriu şi 17% din populaţie, în 1990 sau produs circa 30% din producţia industrială şi anume: 88% din energia electrică,
73% din producţia de ţevi metalice şi componente ale acestora, 53% din producţia de
încălţăminte, 52% din producţia de ciment, 44% din producţia industriei uşoare, 43%
din producţia de motoare electrice de putere mică, 41% din producţia industriei de
conserve, 35% din producţia de ulei vegetal, 31% din producţia de tricotaje. Anumite
categorii de produse industriale erau produse exclusiv în Transnistria, cum ar fi foile
de ardezie, maşinile electrice mari, transformatoare electrice de mare putere, utilaj
tehnologic şi maşini pentru turnătorii, remorci auto, produse laminate, butelii, cabluri
şi fire electrice, oţel, fibre din bumbac şi mătase [8, 24].
Soluţionarea conflictului transnistrean este de importanţă vitală pentru
reîntregirea potenţialului economic al Republicii Moldova. Un risc care trebuie
evitat este “tranisnistrizarea” Republicii Moldova, adică preluarea normelor
politice, legale, conceptuale şi administrative aferente activităţii economice, ceea
ce din păcate este tentată s-o facă actuala administraţie de la Chişinău.
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Anexă: Doctrina securităţii economice naţionale a Republicii Moldova (conceptcadru).
Principii generale:
Doctrina securităţii economice naţionale a Republicii Moldova reprezintă
concepţia oficială asupra principiilor, scopului şi obiectivelor concrete de asigurare a
securităţii economice naţionale, precum şi asupra vulnerabilităţilor, riscurilor şi
ameninţărilor majore în adresa securităţii economice naţionale.
Îndeplinind funcţii politico-administrativ şi politico-economice active, statul este
principalul subiect al securităţii economice naţionale. În calitate de principal subiect al
securităţii economice naţionale, statul îşi asumă obligaţia elaborării şi promovării unor
politici adecvate pentru asigurarea securităţii economice a obiectelor securităţii
economice naţionale. Obiecte ale securităţii economice sunt statul, consumatorii şi
producătorii din toate sectoarele economiei naţionale (industrie, agricultură, servicii).
Doctrina securităţii economice a Republicii Moldova este elaborată în acord cu
Constituţia Republicii Moldova şi completează Concepţia securităţii naţionale a
Republicii Moldova. Pentru asigurarea securităţii economice naţionale, toate actele
normative naţionale şi toate acordurile internaţionale la care va adera Republica
Moldova trebuie să respecte următoarele principii:
aderarea la acorduri, tratate, organizaţii şi structuri internaţionale multilaterale şi
bilaterale nu trebuie să compromită sau să tergiverseze integrarea Republicii Moldova
în structurile economice, politice şi de securitate ale Uniunii Europene;
drepturile la proprietatea privată şi la libera iniţiativă individuală sunt inalienabile
şi constituie elemente fundamentale pentru buna funcţionare a sistemului economic
naţional şi pentru edificarea unei veritabile societăţi democratice;
prezervarea şi dezvoltarea potenţialului uman este condiţia primară pentru
restabilirea potenţialului economic şi pentru asigurarea creşterii economice;
libera alegere a producătorilor şi furnizorilor de mărfuri şi a prestatorilor de
servicii este de importanţă critică pentru maximizarea utilităţii consumatorilor;
instaurarea monopolului de stat şi acordarea monopolului comercial asupra unor
genuri de activitate şi tipuri de produse, servicii şi lucrări se va face doar în baza
principiului de maximizare a efectului economic social;
diversificarea şi reducerea dependenţei faţă de furnizorii externi de materie primă,
energie, tehnologii, know-how şi resurse financiare este condiţia de bază pentru
asigurarea securităţii economice şi a independenţei politice reale a statului;
toate politicile economice naţionale urmează a fi ajustate în conformitate cu
principiul de atenuare a decalajelor nivelului de dezvoltare a regiunilor şi a centrului;
în raporturile şi relaţiile economice internaţionale, Republica Moldova va
participa nu doar în calitatea de consumator, ci şi de furnizor de securitate economică,
demonstrând ferma hotărâre de a fi un factor de stabilitate regională.
Securitatea economică a Republicii Moldova este indisolubil legată de situaţia
politică internă şi externă, de cadrul geopolitic şi de relaţiile cu alte state. Pentru a-şi
proteja interesele legate de securitatea economică, Republica Moldova va păstra relaţii
bune cu toate statele. În acelaşi timp, în zona de interes geoeconomic prioritar pentru
Republica Moldova se includ ţările din Europa Centrală şi Occidentală. Guvernul şi
Banca Naţională vor elabora propuneri de politici economice orientate la susţinerea
exportatorilor naţionali, activitatea cărora vizează zona de interes geoeconomic
prioritar.
Doctrina securităţii economice va servi drept bază de referinţă pentru:
formularea şi promovarea tuturor politicilor economice, şi în special, a politicilor
de asigurarea a securităţii economice;
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formularea propunerilor pentru perfecţionarea cadrului juridic, metodic, tehnicoştiinţific şi organizatoric al securităţii economice;
•
elaborarea programelor concrete, ce ţin de sferele de competenţă a diferitor
ministere, departamente şi instituţii de stat, pentru asigurare securităţii economice.
Scopul şi obiectivele doctrinei:
Scopul doctrinei securităţii economice a Republicii Moldova este asigurarea
permanentă a intereselor economice naţionale. Asigurarea acestor interese este
echivalentă cu asigurarea securităţii economice naţionale şi reprezintă o condiţie
necesară pentru dezvoltarea social-economică a ţării, precum şi pentru promovarea şi
apărarea intereselor economice naţionale pe plan extern.
Pentru îndeplinirea scopului acestei doctrine este necesară realizarea şi revizuirea
permanentă a următoarelor obiective:
•
elaborarea, estimarea şi monitorizarea unor indicatori relevanţi de stare optimală
şi reală a securităţii economice şi a sistemului economic;
•
identificarea şi monitorizarea permanentă a vulnerabilităţilor sistemului
economic naţional;
•
identificarea şi monitorizarea principalelor ameninţări, riscuri şi surse ale
acestora, orientate contra securităţii economice naţionale;
•
elaborarea şi implementarea acţiunilor şi politicilor necesare pentru atenuare
vulnerabilităţilor, contracararea riscurilor, ameninţărilor şi surselor acestora;
•
analiza permanentă şi atenuarea relaţiilor conflictuale care există între obiectele
securităţii economice;
De îndeplinirea nemijlocită a acestor obiective este responsabil Comitetului
pentru Gestionarea Crizelor şi Securitate Economică.
Conţinutul securităţii economice:
Securitatea şi stabilitatea sunt două condiţii de bază pentru realizarea unei
dezvoltări economice durabile a Republicii Moldova. Prin securitate înţelegem starea
sistemului în care este asigurată integritatea legăturilor dintre elemente şi posibilitatea
de dezvoltare continuă în condiţiile unui mediu intern şi extern nefavorabil.
Stabilitatea semnifică fiabilitatea şi rezistenţa elementelor şi relaţiilor verticale şi
orizontale, precum şi capacitatea de a rezista şi a se adapta eforturilor şi presiunilor
interne şi externe.
Prin securitate economică naţională a Republicii Moldova se înţelege situaţia în
care nu există bariere interne sau externe pentru asigurarea intereselor naţionale în
domeniul economic. Pentru securitatea economică naţională este importantă
susţinerea din partea instituţiilor de stat şi a societăţii civile a politicilor economice,
financiare, fiscale, bancare, monetare, comerciale, investiţionale etc., a modelului
raţional şi efectiv de utilizare a resurselor, a principiilor de liberă concurenţă şi a
integrităţii spaţiului economic.
De asemenea, în situaţia securităţii economice naţionale nu există ameninţări de
ordin economico-financiar care ar putea submina posibilităţile statului de a-şi asigura
resursele necesare pentru îndeplinirea funcţiilor sale, care ar compromite desfăşurarea
unei bune activităţi economice de către producători şi care ar pune în pericol
interesele de maximizare a utilităţii consumatorilor. Prin urmare, securitatea
economică naţională este determinată de trei componente principale: securitatea
economică a consumatorilor, corporativă şi statală. Echilibrul dintre acestea trei este
vital pentru asigurarea unei securităţi economice a întregii ţări.
Componentele securităţii economice naţionale:
•
Securitatea economică a consumatorilor se traduce prin posibilitatea de
exercitare a drepturilor de consumator, în conformitate cu prevederile legislaţiei
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Republicii Moldova în domeniul garantării drepturilor consumatorilor şi a actelor
juridice internaţionale la care Republica Moldova este parte. Garantarea
posibilităţilor de maximizare a utilităţii consumatorului este una dintre condiţiile de
bază pentru securitatea economică a consumatorilor.
Securitatea agenţilor economici constă în asigurarea condiţiilor necesare pentru
stabilitatea activităţii economice la fiecare ciclu al procesului de producţie producerea, schimbul, distribuirea şi consumul. Garantarea accesului la resursele
economice, financiare, informaţionale etc. necesare pentru procesul productiv şi a
drepturilor inalienabile de maximizare a beneficiului sunt condiţii de bază pentru
securitatea economică corporativă.
Securitatea statului semnifică asigurarea resurselor economice necesare pentru
îndeplinirea funcţiilor sale politice, economice, sociale şi a altora pe care le are în
conformitate cu Constituţia şi alte acte Normative. Evitarea situaţiilor de blocadă
economică, financiară, energetică, alimentară etc. externă şi internă este condiţia de
bază pentru asigurarea securităţii economice a statului.
Implicaţiile stării economice actuale asupra securităţii economice naţionale
Funcţionarea sistemului economic naţional în ultimul deceniu s-a produs în
condiţiile unei crize acute şi poate fi caracterizată de următoarele deficienţe
conceptuale şi structurale:
•
Privatizarea masivă a proprietăţii de stat nu a fost urmată de creşterea economică
scontată şi de majorarea rentabilităţii şi productivităţii generale;
•
Politica fiscală are obiective bugetare imediate, fiind lipsită de un fundament
strategic care ar permite stimularea producătorului naţional şi a sectorului economic
real;
•
În pofida dependenţei absolute de resursele materiale şi energetice externe nu au
fost elaborate politici şi măsuri concrete pentru reducerea caracterului energofag şi
materialofag al economiei naţionale şi pentru identificarea şi mobilizarea unor surse
alternative, ne-tradiţionale, de energie.
•
Criza producătorului naţional a fost aprofundată de politica ultraliberală vizavi
de mărfurile străine de calitate dubioasă care la preţuri de dumping au inundat piaţa
internă;
•
Activitatea investiţională s-a redus considerabil datorită absenţei politicilor
necesare pentru fortificarea unui climat investiţional adecvat şi implicării factorilor
decizionali non-economici în activitatea firmelor private;
•
Absenţa unui model investiţional-productiv (geoeconomic) în relaţiile
economice externe;
•
Au fost anihilate legăturile dintre producător şi sfera cercetărilor şi dezvoltărilor
tehnologice.
Aceste deficienţe conceptuale şi structurale au avut cel mai nefast impact asupra
securităţii economice naţionale, dar în acelaşi timp condiţionează necesitatea
formulării şi apărării intereselor economice naţionale.
Ameninţările în adresa securităţii economice:
Ameninţări în adresa securităţii economice naţionale a Republicii Moldova pot fi
considerate următoarele:
acţiunile orientate la anihilarea posibilităţilor de integrare a Republicii Moldova în
Uniunea Europeană;
blocada economică impusă de state sau de organizaţii internaţionale şi regionale;
separatismul intern care afectează sau poate afecta integritatea economiei
naţionale;
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activităţile orientate la subminarea capacităţilor de asigurare cu resurse energetice;
activităţi care pot conduce la accentuarea dependenţei economice unilaterale a
Republicii Moldova de ţări şi pieţe de desfacere;
fenomenele de spălare a banilor şi alte forme de legalizarea a veniturilor ilegale.
Prevenirea ameninţărilor în adresa securităţii economice:
Statul asigură un cadru legal clar şi competent necesar pentru desfăşurarea
activităţii economice, un sistem bancar stabil şi controlabil, un sistem de creditare
efectiv şi adecvat şi un mediu investiţional favorabil plasării investiţiilor locale şi
străine. În acelaşi timp, este asigurată monitorizarea adecvată a balanţelor de plăţi şi
comercială a ţării cu scopul contracarării posibilităţilor de controlare unilaterală a
resurselor naţionale de către un stat străin sau de către corporaţii străine. Guvernul ia
măsurile necesare pentru conservarea energiei, formarea rezervelor necesare pentru
situaţii de criză şi diversificarea surselor de import a energiei şi a resurselor
energetice. Pentru asigurarea stabilităţii economice statul va încuraja formarea
întreprinderilor cu capital străin şi cu participarea capitalului străin. Ministerul
Economie, Ministerul Finanţelor şi Banca Naţională a Moldovei va elabora un
program de activităţi în caz de blocadă economică sau sancţiuni economice impuse de
alte state. Guvernul este responsabil pentru luarea măsurilor necesare de contracarare
a contrabandei, corupţiei, spălării banilor şi altor crime financiar-economice.
Interesele economice naţionale:
Interesele economice naţionale sunt scopuri de bază în domeniul economic intern
şi extern, de realizarea cărora depinde independenţa politică şi economică a Republicii
Moldova, dezvoltarea multilaterală şi plenară a personalităţii umane şi asigurarea
viitoarelor generaţii cu resurse necesare pentru dezvoltare în condiţiile unei societăţi
globale. Principalele interese economice naţionale ale Republicii Moldova sunt:
• Valorificarea potenţialului uman.
• Obţinerea unei imagini externe favorabile pentru dezvoltarea mediului
investiţional.
• Reducerea ponderii economiei tenebroase.
• Corectarea deformărilor structurale ale economiei naţionale.
• Implementarea modelului geoeconomic (investiţional-productiv) în relaţiile
economice internaţionale.
• Diversificarea pieţelor de desfacere prin ocuparea nişelor strategice pe pieţele
din zona de interes geoeconomic prioritar.
• Depăşirea dependenţei energetice unilaterale.
• Restabilirea integrităţii economice a Republicii Moldova.
Executarea politicii de stat în domeniul securităţii economice:
În baza conceptului de securitate naţională a Republici Moldova şi a doctrinei
securităţii economice a Republicii Moldova, ministerele, departamentele şi alte
structuri guvernamentale întocmesc anual propuneri concrete în domeniile care ţin de
competenţa lor, pentru asigurarea securităţii economice a Republicii Moldova şi ţin
cont de prevederile doctrinei securităţii economice a Republicii Moldova în toate
planurile lor de activităţi.
Pentru asigurarea şi controlarea securităţii economice naţionale este creat
Comitetul de Gestionare a Crizelor şi de Securitate Economică, care este un organism
consultativ pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. Membrii Comitetului sunt
numiţi pentru 5 ani, cu dreptul de a fi reconfirmaţi. Comitetul de Gestionare a Crizelor
şi de Securitate Economică întocmeşte planul de acţiuni pentru asigurarea securităţii,
care identifică sursele curente ale ameninţărilor şi modalităţile de contracarare ale
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acestora. Comitetul de Gestionare a Crizelor şi de Securitate Economică este
responsabil de evaluarea anuală şi de ajustarea doctrinei.
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