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După declanşarea crizei globale am asistat la un crescendo al discursului 

indignat în politica occidentală, pe fondul dificultăţilor de natură economică. 
Dar când popoarele s-au indignat finalmente la urne, în 2016, revolta lor 

anti-elite a luat o altă turnură decât se aşteptau teoreticienii revoluţiei 
progresiste: votul a mers în direcţia cealaltă, către opţiuni nativiste, 
xenofobe, tribal anti-globalizare, iar nu civic-antiglobalizare. Acest val de 

populism ce ameninţă să slăbească fundamentele liberalismului democratic 
reprezintă o ameninţare pentru România şi alte state din Europa de Est, 

membre sau nu ale UE, pentru care Occidentul a reprezentat permanent o 
ancoră politică şi un model.  

Anul 2017 începe sub spectrul acestor incertitudini: va rezista democraţia 

liberală în Est, cu tot cu incipientul său stat de drept, dacă ea slăbeşte în 
Vest sub asalturi populiste? Cât de atractive sunt exemplele de proastă 

guvernare din jurul României? O vor apuca PSD şi aliaţii săi pe căi 
alternative la proiectul european clasic al “Europei tot mai integrate”?  
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Mai mult decât oricând în ultimii ani, 
există mare consens între panelişti 

atât în privinţa problemelor majore la 
acest început de 2017, cât şi în 

privinţa soluţiilor ce trebuie adoptate 
de guvern. Creşterea economică va 
continua, în siajul bazelor puse în anii 

precedenţi. Parametrii care ţin de 
Banca Naţională – cursul valutar şi 

inflaţia – rămân stabili pe parcursul 
anului. 

Însă doar doi analişti din 14 
chestionaţi sunt de părere că guvernul 
poate menţine deficitul bugetar sub 

3% din PIB; majoritatea prevăd o 
depăşire de până în 1%, iar câţiva 

derapaje serioase de peste 1 sau chiar 
2% din PIB. Combinaţia fatală de 
reduceri de venituri publice – care 

deja, pentru prima oară după mulţi 
ani, au coborât în 2016 la sub 30% 

din PIB, la un nivel de ţară ne-
europeană – şi creşteri de cheltuieli, 
în special sociale şi curente, ameninţă 

să dea peste cap fragilele echilibre din 
ultimii ani. Cele mai multe comentarii 

referitoare la riscuri şi soluţii se învârt 
în jurul acestei teme a deficitelor 
publice care ameninţă să explodeze, 

existând inclusiv posibilitatea ca 
România să intre în procedura de 

deficit excesiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Există îngrijorări corespunzătoare şi în 
privinţa creşterii datoriei publice, 

care încă nu este mare în valoare 
absolute dar sporeşte în condiţiile în 

care investiţiile publice de fapt se 
reduc. Aceasta înseamnă de fapt a te 
împrumuta pentru consum curent, şi 

anume în vremuri cu creştere 
economică, ceea ce naşte întrebarea: 

când e atunci timpul potrivit de a plăti 
din datorie, adică a reduce 
îndatorarea, şi ce se va întâmpla dacă 

 

 

CAPITOLUL 1  

PROGNOZE 2017 
Nu creşterea economică e problema, ci populismul 
bugetar şi deficitele; 

Tăierea investiţiilor continuă; 

Guvernul şi-a pierdut credibilitatea, nu are figuri 

competente şi nu ar putea gestiona o criză declanşată 
extern. 
 

 
 media min-max 

Creşterea PIB în 

2017, % 

4 2 – 5 

Rata inflaţiei în 2017, 

% 

1.95 1 – 2.5 

Cursul RON/Euro la 

31 dec 2017 

4.53 4.5 – 4.6 

Deficitul bugetar la 

31 dec. 2017, % PIB 

3.6 3 – 5 

Datoria publică la 31 

dec. 2017, % PIB 

43.5 38 – 58  

Prognoze EFOR, panel de experţi 
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vin la un moment dat vremuri mai 

proaste, cu creştere economică mai 
mică, sau pur şi simplu dacă mediul 

financiar internaţional îşi pierde 
încrederea în guvernul român? 

Pericolul cel mai mare la începutul 

anului 2017 îl reprezintă modul 
nerealist cum este alcătuit bugetul, pe 

fondul escaladării populismului politic 
în România şi în afara ei. E vorba de o 
prognoză foarte optimistă a veniturilor 

– care rămân însă mici ca % din PIB – 
şi subestimare a costurilor măsurilor 

deja adoptate în ianuarie.  

Această alcătuire a bugetului e văzută 
ca irațională, prin refacerea prognozei 

de creștere economică într-un fel 
evident convenabil pentru a acomoda 

programul de guvernare axat pe 
cheltuieli mari, atât cu facturile 

protecției sociale, cât și cu investițiile 
supradimensionate și risipite în mii de 
proiecte greu verificabile.  

Riscul este sporit de incertitudinea 
piețelor financiare internaţionale 

privind activitatea unui executiv care 
și-a compromis imaginea prin 
gestionarea catastrofală a unor 

modificări la Codul Penal. Cabinetului 
îi va lipsi încrederea investitorilor, 

ceea ce s-ar putea traduce prin 
coborârea mai rapidă a ratingului de 
țară. Dacă acest lucru se va întâmpla, 

costurile de finanțare atât ale statului, 
cât și ale mediului de afaceri vor urca. 

Executivul este centrat excesiv pe 
chestiuni interne şi nu pare a înțelege 
conjuncturile din economia globală. 

Lipsa de experiență a unor miniștri 
pune sub semnul întrebării 

capacitatea acestora de a gestiona 
eficient și în interesul economiei 
românești chestiunea Brexitului, de 

pildă. De asemenea, spaţiul fiscal în 
care poate manevra cabinetul 

Grindeanu s-a îngustat mult, din 
aceleşi motive. Creșterea 
dezechilibrelor (interne și externe) 

poate lua pe nepregătite România în 
cazul apariției unor crize în Europa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sau America, care să ducă la mărirea 

costurilor de împrumut. 

Colac peste pupăză, OUG 9/2017 a 

introdus elemente suplimentare de 
indisciplină fiscală care e posibil să 

se propage la nivelul ordonatorilor de 
credite centrali şi locali. Modificările de 
impozitare a muncii afectează industrii 

(precum IT) care erau tradiţional 
privite drept “vectori de creştere”. 

Este foarte posibil ca pe parcursul 
anului investiţiile publice să fie tăiate 
suplimentar, atunci când devine mai 

clară neîncadrarea în ţinta de deficit.  

Între erorile majore comise pe 

parcursul lui 2016, analiştii din 
panel acuză cel mai mult non-decizia 
în câteva sectoare cheie, cum ar fi 

amânarea privatizării unor companii 
de stat, continuarea cu un ritm scăzut 

al investiţiilor sau neasumarea unei 
reforme severe a ANAF care să ducă 
inclusiv la combaterea evaziunii. În 

multe momente ANAF (şi AFM) au 
procedat mai curând abuziv şi absurd 

decât eficient.  

De asemenea, e semnalată ca 
greşeală preluarea fără niciun fel de 

http://www.expertforum.r/
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obiecţii a unui buget moştenit de la 
guvernarea precedentă, buget care a 

continuat trendul de politici pro-ciclice 
şi sub-investire. Nu există nici o şansă 

ca, după doi ani de discuţii, să vedem 
progrese masive în marea 
infrastructură publică de transport aşa 

cum e ea reflectată în bugetele pe anii 
2015-2016-2017.  

Nici pentru investiţiile publice 
medii şi mici nu s-a reuşit 
îmbunătăţirea şi transparentizarea 

cadrului, ceea ce înseamnă că 
proiectele vor continua să fie opace, 

alocate clientelar şi de proastă 
calitate. Celebrul instrument PNDL 
(vezi şi secţiunea aferentă în acest 

raport) a rămas structural tot cum 
era, doar că a fost sporit în volum de 

cinci ori (!): lipsit de criterii de alocare 
şi cheltuire, privit de unul din panelişti 

drept “o formă de sifonare de bani 
publici şi încurajare a clientelismului 
politic de tip sud-american”. Fără 

indicatori, obiective măsurabile sau 
măcar ţinte naţionale (gen, până în 

anul 2022 vrem să avem apă curentă 
în cel puţin x% din localităţi), 
proiectele PNDL se adoptă 

discreţionar, pe filă bugetară distinctă, 
strict centralizat. E doar un exemplu 

de proastă practică ce putea fi 
reformat în 2016, dar n-a fost. 

În 2017 paneliştii văd ca urgentă 

stoparea stimulării economice pe 
partea de cerere (consum), în 

condiţiile în care PIB-ul real a depăşit 
în 2016 PIB potenţial, în favoarea 
creşterii competitivităţii economiei 

(deci stimulare pe partea de ofertă), 
până acum neglijată. De asemenea, 

contrar strategiei asumate până acum 
de guvern, trebuie reluate reformele 
structurale care au fost fie încetinite 

de la începutul anului, fie chiar 
întoarse din drum: companii publice, 

educaţie, sănătate.  

În paralel cu gestionarea mai 
responsabilă a bugetului public trebuie 

renunţat complet la orice inovaţii de 
tip OUG 9/2017 şi respectată ad-

litteram Legea 500/2002 şi, mai ales, 
Legea Responsabilităţii Fiscal 

Bugetare. Trebuie consolidat rolul 
Ministerului de Finanţe şi aparatului 

acestuia în decizia bugetară naţională, 
în paralel cu ameliorarea funcţionării 
ANAF şi reducerea evaziunii. 

Trebuie crescute de asemenea 
investițiile din fonduri europene. 

Investițiile publice la începutul anului 
au scăzut, ceea ce nu e neapărat un 
lucru rău (mai ales cele pe bani 

românești, unde corupția și nivelul de 
discreție e mai mare), dar trebuie 

atrași la un moment dat şi banii 
europeni. Există un guvern cu 
majoritate parlamentară solidă şi până 

acum nimeni nu a încercat să oprească 
vreo măsură de-a sa – cu excepţia 

ambuscadei pe statul de drept. 
Creșterea economică de până acum se 

bazează doar pe stimuli fiscali; dar ca 
să apară creștere sustenabilă e nevoie 
de creșterea PIB-ului potențial. Pentru 

asta sunt necesare reforme structurale 
care, din păcate, au fost încetinite încă 

din 2016, când s-a considerat că nu 
exista mandatul politic pentru ele. 

 

EFOR mulţumeşte următorilor analişti care 

ne-au ajutat cu prognoze şi comentarii 

pentru acest material: Georgia Babici, 

analist FMI; Gabriel Biriş, avocat şi expert 

fiscal; Aurelian Dochia, analist economic; 

Victor Giosan, consultant reforma 

administraţiei; Valentin Ionescu, 

consultant de afaceri; Valentina Ivan, 

analist economic şi expert energie; Radu 

Limpede, analist economic; Lidia Moise, 

jurnalist economic; Răzvan Orăşanu, 

comentator, analist economic; Cătălin 

Păuna, economist şef, misiunea Băncii 

Mondiale; Dan Popa, jurnalist economic; 

Ionuţ Popescu, analist economic; Cristian 

Nacu, analist economic; Oana Truţă, 

analist economic. 
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Indignez-vous! îndemna Stephan 

Hessel în 2010, într-un manifest tipic 
pentru intelectualitatea franceză de 
stânga, ajuns ulterior refrenul mişcării 

Occupy, acea mişcare stradală în 

susţinerea celor 99% contra 
plutocraţiei de 1%. Doar că nu-i 

pentru cine se pregăteşte, ci pentru 
cine se nimereşte. Când popoarele 

occidentale s-au indignat finalmente la 
urne, în 2016, revolta lor anti-elită a 

luat o cu totul altă turnură decât se 
aşteptau teoreticienii revoluţiei 
progresiste: votul a mers un pic 

alături, pentru opţiuni nativiste, 
xenofobe, tribal anti-globalizare, iar 

nu civic-antiglobalizare. Aceste opţiuni 
au fost modelate de temele “de 
spaimă socială”, cum le numeşte 

ştiinţa politică. 

 

N-ar fi trebuit să fie o surpriză. Intr-
un studiu apărut imediat după Brexit, 
dar înainte de alegerea lui Trump (şi 

citat frecvent de atunci încoace), 
Inglehart şi Norris arată cum votul 

pentru partide populiste în Europa s-a 

dublat din anii ’60 încoace pe partea 
dreaptă, şi a crescut de peste cinci ori 
pe partea stângă1. Mult mai important, 

ei demonstrează că temele economice 

au scăzut în importanţă în acest 
interval, iar determinante la vot au 

ajuns să fie cele identitare, simbolice 
şi post-materialiste: gender, 

minorităţi, imigraţie, mediu. Cu alte 
cuvinte, vechea axă politică dreapta-

stânga, bazată pe economie, tinde să 
fie concurată serios de axa culturală, 
spune studiul. Apărarea comunităţii 

organice şi valorilor identitare 
înlocuieşte treptat lupta de clasă 

pentru cei 99%, în rândul categoriilor 
de cetăţeni ce simpatizau tradiţional 
cu oricare din cele două extreme 

politice. 
 

                                                 
1 Roland Inglehart and Pippa Norris, 2016. 

Trump, Brexit, and the Rise of Populism: 

Economic Have-Nots and Cultural 

Backlash. Harvard Kennedy School 

Working Paper No. RWP16-026  

CAPITOLUL 2 
POPULISMUL 2.0 
Renaşterea alternativelor la democraţia liberală  
 

http://www.expertforum.r/
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Fuziunea extremelor: o poveste 
veche în haine noi 

 
Mutarea populismului de pe piciorul 

stâng pe cel drept nici nu cere efort 
aşa mare. Până la urmă e vorba de 
schimbarea unor simboluri şi unui 

vocabular de termeni, dar înăuntrul 
aceluiaşi tip de politică, bazat pe un 

fel de a gândi comun ambelor 
orientări. Votul în 2016 a mers alături 
de aşteptări, însă numai un pic. Acest 

mod de a gândi, ce reprezintă esenţa 
anti-liberalismului populist 

contemporan, se poate sintetiza în 
patru puncte. 

 
(1) Competiţia între persoane, grupuri, 

naţiuni, este esenţialmente un joc 

cu sumă nulă pentru distribuţia 
unor resurse finite. Ca atare, lupta 

politică se dă pentru puterea de a 
influenţa această distribuţie: cu cât 
mai multă putere, cu atât mai 

prospere vor fi comunitatea sau 
naţiunea (câştigătorii), pe seama 

celorlalte (perdanţii). Versiuni 
spontane de fiziocraţie economică 
şi protecţionism sunt rezultatul 

firesc acestei viziuni despre lume.  

(2) Schimbările sociale şi economice 
au explicaţii simple, de regulă în 

termeni de agenţi umani ce posedă 
intenţii (benefice sau malefice) şi 

acţionează conform principiului 
(1), adică în favoarea grupului 
propriu şi în detrimentul altor 

grupuri. Explicaţiile inutil de 
elaborate, necesitând o anume 

expertiză despre fenomene şi 
realităţi sociale obiective şi 
complicate, sunt înlocuite cu cvasi-

explicaţii în termeni de conspiraţie 
a unor agenţi umani. Nu e nevoie 

de “experţi”, ei sunt chiar 
dăunători; “obiectivitatea” e un 
truc folosit de cei care au pe 

moment puterea; e suficient să se 
identifice în schimb nişte ţapi 

ispăşitori. Nici nu e nevoie ca 
scenariul conspiraţionist să fie 
susţinut de fapte, acestea putând fi 

folosite selectiv şi creator în era 
post-factuală; scenariul trebuie 

doar să fie simplu şi inteligibil 
majorităţii. 

(3) Există o vârstă de aur în raport cu 

interesele grupului sau naţiunii la 
care se referă analiza, în trecut sau 

în viitor, faţă de care realitatea 
contemporană reprezintă un stadiu 
imperfect şi inacceptabil. Cu alte 

cuvinte, poporul a fost păgubit în 
dreptul său iar alţii o duc mai bine 

decât ar trebui pe spezele sale (tot 
un derivat al principiului 1). Cei 
puri (poporul) sunt asediaţi de cei 

impuri (alte popoare, străinii din 
interior, elita impură deoarece e 

coruptă moralmente etc.). 

(4) Societatea şi economia sunt fluide 
şi pot fi remodelate substanţial prin 
voluntarism politic, dacă există un 

lider hotărât cu o majoritate de 
popor în spate. Realitatea se va 

supune votului iar interesul general 
(adică al celor puri) va prevala. 

Înarmat cu aceste principii, în diverse 

combinaţii şi sub diverse flamuri, 
populismul anti-liberal a obţinut 
succese doar aparent surprinzătoare la 

urne în ultimii ani în lumea occidentală 
dezvoltată. Nu e ceva nou în Europa 

că se întâmplă aşa ceva: într-o istorie 
a furiei politice tocmai apărută Pankaj 
Mishra arată că în scrierile lui 

Rousseau, un mare indignat al vremii 
sale, găsim rădăcinile populismului 

bazat pe victimizare şi resentiment, 
care a luat ulterior forma diverselor –
isme: romantism (deci conservator), 

socialism, anarhism, naţionalism2. În 
paranteză spus, e o curiozitate istorică 

faptul că toate astea s-au întâmplat în 
paralel cu un oarece declin în America 
Latină, marele rezervor tradiţional de 

populism de stânga (marxist) şi 
dreapta (peronist), aproape simultan 

cu dispariţia fizică a unor mari figuri 

                                                 
2 Mishra, Pankaj, 2016. Age of Anger: A 

History of the Present. Allen Lane.  
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ilustrative: Hugo Chavez şi Fidel 
Castro.  

 
În Europa, pe un fond de stagnare 

economică, reală sau subiectiv 
percepută, plus declin demografic, 
faptul că spaimele sociale se 

răspândesc în electorat este un 
fenomen ştiut dintotdeauna. Nu în 

zadar pe parcursul ultimei crize 
economice globale, comparaţiile cu 
Marea Criză din ’29-33 au fost 

frecvente. Migraţia de diverse tipuri 
dinspre state musulmane şi sporirea 

ameninţării teroriste şi nu fac decât să 
agraveze tendinţa şi explică de ce atât 
de multe ţări membre UE, vechi sau 

nou-venite, virează către populism. 
Astfel de majorităţi există în 

momentul de faţă în Grecia – caz 
interesant de coabitare între 

populismul de stânga şi cel de 
dreapta, ceea ce confirmă încă o dată 
apropierea de adâncime dintre ele – 

Ungaria, Italia, Polonia, Slovacia şi 
Elveţia (non-UE, dar în trend). După 

apariţia acestui raport, pe parcursul 
lui 2017, vor fi alegeri parlamentare în 
Olanda, ţară care este posibil să se 

alăture grupului; apoi în Franţa (iunie) 
şi Germania (septembrie).  

 
Analiştii sunt de părere că “astăzi 
peisajul politic, social şi în mass media 

din Europa favorizează populiştii mai 
mult decât oricând după sfârşitul celui 

de-al doilea război mondial3”.  
Schimbările structurale în societatea 
occidentală care stimulează spaimele 

sociale au rădăcini adânci şi nu pot fi 
întoarse din drum: nici demografia în 

declin, nici corespondentul ei constând 
în eroziunea fiscală a statului 
bunăstării, nici globalizarea economică 

şi informaţională. Tehnologiile şi 
metodele noi de management, care au 

reconfigurat industria manufacturieră, 
nu pot fi dez-inventate, indiferent cât 

                                                 
3 Cas Muddle, 2016. “Europe’s populist 

surge: A long time in the making”. În 

Foreign Affairs, Nov-Dec.  

de legitimat prin vot e liderul care-şi 
propune aşa ceva.  

 
În această din urmă privinţă, de 

exemplu, schimbările în ultimii ani au 
fost masive. Chiar dacă cifrele 
statistice vehiculate sunt imperfecte, 

exagerând numărul de joburi 
industriale din trecut şi subestimându-l 

pe cel actual4, e dincolo de îndoială că 
“muncitorii de uzină” s-au împuţinat în 
ţările dezvoltate, datorită automatizării 

producţiei, subcontractării de servicii, 
mutării operaţiunilor simple şi cu 

valoare adăugată mică către ţări mai 
sărace (conform principiului natural al 
avantajului comparativ) şi în general, 

complicării enorme şi diversificării 
lanţurilor de producţie şi logistică. 

Uzinele ca atare s-au schimbat, au 
nevoie de mai puţină mână de lucru şi 

s-au integrat peste frontiere. La fel s-a 
întâmplat cu logistica, transporturile şi 
alte tipuri de servicii. Soluţii de tip 

“închidem graniţa şi aducem producţia 
acasă” sunt imposibile: tehnic şi 

economic, nu politic.  
 
Cu alte cuvinte, categorii întregi de 

votanţi şi-au pierdut nu doar venitul 
sigur şi stabil ci şi anume imagine şi 

respect de sine, ceea ce n-a putut 
rămâne fără consecinţe în plan social 
şi electoral. Iar procesul e abia la 

început: automatizarea prin machine 
learning va continua, muşcând şi din 

joburile astăzi considerate “creative”, 
adică din veniturile clasei medii; 
producţia şi serviciile se vor 

descentraliza în continuare, în formule 
flexibile, caracteristice economiei de 

tip sharing şi on-demand; iar multe 
companii care acum sunt clasificate 
drept manufacturiere vor deveni de 

fapt brokeri de servicii, pentru că 
acolo marja de profit e mai mare.  

 

                                                 
4 Briefing: Manufacturing. They don’t 

make ‘em like that any more”, in 

Economist, Jan 14th 2017.  

http://www.expertforum.r/
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Asta e singura formulă care permite o 
oarecare “reindustrializare” în Europa 

de Vest şi SUA, tendinţă vizibilă pe ici 
pe colo: în forme mici, flexibile şi 

upstream, adică în zonele de 
concepţie şi de valoare adăugată 
mare; sau în acele industrii de nişă în 

care succesul e rapid, fluctuant şi 
depinde de gustul imprevizibil al 

consumatorilor de care trebuie să stai 
aproape (moda). Doar că în nici unul 
din aceste domenii nu sunt şanse de 

angajare pe viaţă pentru un număr 
mare de oameni cu calificare rigidă de 

muncitor pe bandă. După cum 
observa Derek Thompson într-un alt 
articol ultra-citat, cea mai des 

întâlnită ocupaţie pentru un bărbat 
astăzi în SUA e aceea de şofer 

profesionist (camion, autobuz etc.): 
sunt peste trei milioane5. Nu e nevoie 

să aşteptăm maturizarea tehnologiei 
maşinilor cu auto-pilot ca să ne dăm 
seama ce potenţial exploziv are 

dispariţia acestor locuri de muncă; e 
suficient doar să constatăm ce 

tensiuni şi proteste produce peste tot 
fie şi numai apariţia contractelor de 
prestaţie flexibilă de tip Uber.  

 
Elita 2.0 şi epoca populismului 

nativist 
 
Aceste schimbări în organizarea 

economiei au adus beneficii enorme 
consumatorilor, constând în produse 

şi servicii mai ieftine şi mai bune, în 
paralel cu inventarea unor categorii cu 
totul noi de bunuri care influenţează 

în mod fundamental viaţa tuturor; 
gândiţi-vă doar la smartphone şi 

conectivitatea permanentă. Insă 
preţul schimbării îl reprezintă 
mutaţiile rapide pe piaţa muncii, al 

căror efect nu s-a consumat încă în 
totalitate, ce lasă categorii întregi de 

persoane fără job, în derută şi aparent 
fără o alternativă profesională 
imediată.  

                                                 
5 Derek Thompson, 2015. “A World 

without Work”, în The Atlantic, Jul-Aug. 

 
Deşi globalizarea e doar una din 

cauzele acestor schimbări – dacă nu 
cumva e chiar un efect, iar nu o cauză 

– sunt prea puţini politicienii dispuşi să 
discute onest despre aceste mutaţii 
care neliniştesc publicul. 

Transformările complicate şi 
ireversibile din economie şi societate 

sunt puse pe seama unui plan malefic 
de globalizare conceput şi aplicat de 
forţe obscure. E mai puţin riscant şi 

mai productiv politic să împachetezi 
totul într-un story simplist despre 

imigranţi care ne fură joburile sau 
cutare stat care ne face “concurenţă 
neloială”, bineînţeles mână în mână cu 

elita locală vândută străinătăţii.  
Nu tulbură pe nimeni faptul că acuzele 

sună exact la fel şi în ţările dezvoltate, 
de unde industriile se presupune că 

“se delocalizează”, şi în ţările mai 
puţin dezvoltate, unde se 
“localizează”: dacă asculţi retorica 

electorală, ambele societăţi suferă la 
fel, se consideră perdante în acest joc 

în favoarea celeilalte şi propun remedii 
prin intervenţie a statului. Situaţia 
pare absurdă, dar e perfect explicabilă 

în lumina principiului (1) al 
populismului anti-liberal de mai sus. 

Iar dacă acesta ajunge să fie 
diagnosticul general acceptat, atunci 
soluţiile demagogice decurg firesc din 

scenariu: “a patra cale”, cum o 
numeşte Lionel Barber, adică “o specie 

nouă de politică nativistă, 
protecţionistă şi scăldată într-o 
nostalgie culturală bine rezumată în 

promisiunea lui Trump “Make America 
Great Again”6.  

 
“A patra cale” este exact ceea ce ne 
propun nativiştii de azi. Ordinea 

liberală, bazată pe progres prin 
deschidere treptată şi cooperare – 

adică, una peste alta, principiul 
director de organizare al lumii 

                                                 
6 Lionel Barber, 2016. “The year of the 

demagogue: how 2016 changed 

democracy”. Financial Times, Dec 15th 

2016. 
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dezvoltate după 1945 – e contestată 
în această perioadă mai mult decât 

oricând în ultimii 70 de ani. 
Contestarea vizează şi liberalismul 

dinăuntrul societăţii, cu sistemul său 
de garanţii privind drepturile 
universale, protecţia minorităţilor şi a 

statului de drept; la fel cum vizează şi 
ordinea liberală internaţională, bazată 

pe cooperare, securitatea comerţului 
şi stabilitatea contractelor inter-state. 
Ambele stau la baza păcii şi 

prosperităţii în lumea occidentală 
după al doilea război mondial şi 

demonstrează că lumea nu este totuşi 
o bătălie cu sumă nulă pe nişte 
resurse finite. Dimpotrivă, realitatea 

demonstrează că prin cooperare 
resursele se multiplică, în beneficiul 

tuturor.  
 

Democraţia liberală, fundamentată pe 
reguli, deschidere colaborativă şi pe 
ideea că schimbările naturale ce 

decurg din asemenea mod de 
funcţionare sunt esenţialmente bune, 

e fundamental opusă anti-
liberalismului populist rezumat în 
principiile (1-4) de mai sus şi în 

sentimentul pesimist că omenirea se 
duce de râpă, deci sunt necesare 

soluţii politice decisive pentru a opri 
procesul. Ca atare, e supusă 
permanent asalturilor acestuia, atât 

dinspre stânga marxistă şi neo-
marxistă, cât şi dinspre dreapta 

nativistă, astăzi pe val. Şi e greu de 
apărat în vremuri tulburi şi incerte, 
fiind o ordine bazată pe principii 

abstracte, reguli imparţiale, analiză 
ponderată şi echilibru între interesele 

legitime din societate – adică mult mai 
puţin potrivită pentru sloganuri care 
încap pe o pancartă sau un steag.  

 
E greu să convingi mulţimile indignate 

că prosperitatea pe termen lung 
depinde de set de abstracţiuni, adică 
de o echitate procedurală, în vremuri 

incerte când votanţii speriaţi îşi doresc 
protecţie şi echitate imediată, în 

termeni de redistribuţie vizibilă, şi o 

întoarcere la o situaţie de “linişte şi 
stabilitate” percepută drept 

normalitatea. Nu o dată s-a remarcat 
că asemănarea dintre Mişcarea Occupy 

din 2011 şi revoltele legendare ale 
tinerilor din ’68 sunt doar aparent 
asemănătoare, în simbolistică 

superficială, dar diferite pe fond: în 
vreme ce ultimii doreau să dea timpul 

înainte şi să trăiască utopia de a fi 
altfel decât părinţii lor, cei din Occupy 
voiau să dea timpul înapoi şi să 

trăiască utopia de a fi la fel ca părinţii 
lor.   

 
Iar unde există cerere pentru anume 
politică, apare şi oferta, piaţa fiind una 

deschisă şi competitivă: o nouă 
generaţie de lideri şi comentatori 

marchează succese de public în ultimii 
ani în statele occidentale, inclusiv in 

UE, susţinând anti-liberalismul. Să o 
numim Elita 2.0. O face fie din 
convingere, fie, mai probabil, folosind 

strategic spaimele electoratului pentru 
a crea un tsunami politic pe care să 

acceadă la putere. Elita 2.0 o contestă 
virulent pe cea dinainte, împachetând 
în explicaţii conspiraţionist-

demagogice probleme inventate cu 
schimbări socio-economice reale şi 

dificultăţi la fel de reale ale unor 
categorii de votanţi, pedalând intens 
pe temele de spaimă socială, 

predicând mizerabilismul şi declinul.  
 

În noul tip de comunicare politică nu 
realitatea contează, ci intensitatea 
indignării: cu cât e omul mai indignat, 

cu atât pare că are mai multă 
dreptate. Lecţia lui Stephane Hessel a 

fost 
însuşită cu 
asupra de 

măsură, 
deşi 

probabil nu 
cum îşi 
imagina el. 

Noile media, despre care se credea că 
vor juca un rol eminamente pozitiv în 

liberalizarea şi globalizarea opiniei 

http://www.expertforum.r/
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publice (amintiţi-vă entuziasmul faţă 
de “revoluţia pe Twitter” care trebuia 

să fie Primăvara Arabă), se dovedeasc 
a avea o grămadă de probleme: e 

adevărat că informaţia devine 
accesibilă instant şi oriunde în lume 
(cel puţin, acolo unde guverne 

autoritare nu o cenzurează), dar la fel 
de adevărat că aceasta poate fi falsă, 

irelevantă – şi mai ales, masivă.  
 
Vechile media aflate în declin, erodate 

de Internet şi criza economică globală, 
furnizau totuşi o filtrate şi ierarhizare 

a informaţiei, reprezentând astfel o 
platformă de dialog şi agregare a 
opiniei publice. Noile media nu mai 

joacă asemenea rol, având uneori 
chiar efect contrar: lumea se auto-

selectează în bule de opinie omogenă, 
în jurul câte unui lider de opinie care 

exprimă doar mai bine aceleaşi păreri 
pe care le au membrii deja. Se 
formează “camere de ecou” în care 

participanţii nu fac decât să-şi 
consolideze opiniile preconcepute, iar 

competiţia pentru atenţie nu poate 
duce decât către radicalizarea stilului7. 
Asistăm într-adevăr la o “balcanizare 

a internetului”, nu doar în sens de 
reţele sociale care nu comunică tehnic 

una cu alta, ci de tabere culturale care 
ridică între ele ziduri tot mai înalte. 
Dispariţia platformelor centriste; 

migraţia către conţinut gratuit şi 
monetizarea audienţei de către traderi 

de influenţă; creşterea stridenţei 
dezbaterilor politice şi auto-selectarea 
consumatorilor în camere de ecou – 

sunt toate simptome ale “noului 
populism digital”, despre care 

cercetătorii spun că merge mână în 
mână cu cel politic8. Retorica Elitei 2.0 
este perfect adaptată acestui stil de 

                                                 
7 Marius Dragomir and Mark Thompson, 

2014. Digital Journalism: Making News, 

Breaking News. OSF Mapping Digital 

Media Project. NY. 

8 Bartlett, Birdwell, Littler, 2011 The New 

Face of Digital Populism. Demos. London 

comunicare şi profită din plin de 
patologiile sale. 

 
Apelul Elitei 2.0 depăşeşte clivajul 

stânga-dreapta, după cum arată 
studiul lui Inglehart şi Norris, 
capitalizând simpatie la ambele 

extreme îngrijorate de ritmul 
schimbărilor sociale, economice, de 

globalizare şi spargerea canoanelor. 
Ea se adresează în egală măsură 
muncitorilor industriali ale căror joburi 

“se exportă”, dar şi clasei mijlocii 
conservatoare deranjate de 

mondializarea culturală sau căsătoriile 
gay. Se adresează micului fermier 
european (inclusiv est-european) 

speriat de concurenţa produselor 
ieftine din afara Europei, dar şi altor 

antreprenori care intuiesc că pot 
beneficia de pe urma unor măsuri de 

protecţie şi “localizare a producţiei”. 
Acestora li se sugerează că ar fi în 
interes tuturor ca ceasul istoriei să fie 

dat puţin înapoi şi să se delimiteze 
nişe de confort bazate pe tradiţie, 

etnicitate, religie, naţiune. Culmea, 
totul e fezabil prin mijloace 
democratice. Trebuie dat credit 

premierului Ungariei, Viktor Orban, 
pentru a găsit eticheta perfectă pentru 

formula politică oferită publicului de 
Elita 2.0, intrată de atunci în 
vocabularul consacrat al analizelor: 

the illiberal democracy9.  
 

Paradoxul populismului anti-
liberal în România 
 

EFOR crede cu convingere că 
prosperitatea pe termen lung este 

posibilă doar în cadrul ordinii 
democratice şi liberale, naţionale şi 
internaţionale. În lumea modernă 

externalităţile, pozitive şi negative 
(generate de internaţionalizarea 

finanţei, firmelor şi comunicării 

                                                 
9 

https://www.bloomberg.com/news/articles

/2014-07-28/orban-says-he-seeks-to-end-

liberal-democracy-in-hungary  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-07-28/orban-says-he-seeks-to-end-liberal-democracy-in-hungary
https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-07-28/orban-says-he-seeks-to-end-liberal-democracy-in-hungary
https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-07-28/orban-says-he-seeks-to-end-liberal-democracy-in-hungary
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instant, de migraţie şi problemele de 
mediu) proliferează, nu scad, deci e o 

iluzie să speri că ridicarea de garduri 
ar putea rezolva ceva. De asemenea, 

crede că nu ne îndreptăm către 
sfârşitul lumii, ci suntem în mijlocul 
unor schimbări prin care umanitatea a 

mai trecut şi altădată, doar că nu sub 
un regim în general liberal, care dă 

dreptul oricui să se exprime pro sau 
contra, şi, mai nou, îi pune la 
dispoziţie mijloace să fie informat în 

timp real oriunde pe planetă. 
De aceea ne îngrijorează ascensiunea 

Elitei 2.0 în lumea liberă, deoarece 
vizibilele dar încă neconsolidatele 
câştiguri ale României în termeni de 

democraţie reală şi prosperitate după 
căderea regimului comunist depind 

decisiv de ancora occidentală. În toate 
momentele de cumpănă din ultimele 

două decenii şi jumătate, aspiraţia 
societăţii româneşti către comunitatea 
vest-europeană şi atlantică a 

reprezentat garanţia contra 
derapajelor şi a impus o minimă 

disciplină, atâta câtă a fost, clasei 
politice de la Bucureşti. Dar tendinţele 
actuale pe glob trădează o mişcare 

inversă, către o reducere a libertăţii şi 
o renaştere a tentaţiilor autoritar-

populiste10. 
 
Dacă ancora democraţiei liberale 

slăbeşte, deoarece partenerii noştri 
occidentali încep să fie tentaţi de 

experimente ne-liberale, atunci 
pericolul e mare. In plan extern, 
fiindcă retorica populismului anti-

liberal validează modele de guvernare 
ce pot părea atractive pe termen 

scurt, dar sunt falimentare pe termen 
lung, precum regimul Putin în Rusia. 
Nu e nevoie ca cineva să fie un fan 

declarat al preşedintelui Rusiei (deşi 
unii sunt şi asta). Te poţi pretinde 

chiar adversarul lui: e suficient să 
subscrii la viziunea populistă rezumată 

                                                 
10 

https://freedomhouse.org/article/freedom

-world-2017-freedom-decline-continues-

amid-rising-populism-and-autocracy 

în punctele (1-4) pentru a intra în 
logica jocului tranzacţionist cu sumă 

nulă ce constituie baza filozofiei 
politice putiniste, ce ţine prizonieră 

societatea rusă şi o conduce către 
declin.  
 

În plan intern, deoarece respingerea 
deschiderii colaborative cu Occidentul 

liberal vine la pachet cu constestarea 
statului de drept şi integrării 
economice cu statele dezvoltate, 

elementele care au generat progresul 
României post-comuniste. Intoarcerea 

la retorica xenofobă, protecţionistă şi 
paranoic-conspiraţionistă din ultimii 
ani ai lui Ceauşescu, motivată de 

convingeri sincere sau din calcule 
strategice ale grupurilor politico-

economice care vor să se protejeze de 
competiţie externă sau de anchete 

penale, duce finalmente în acelaşi 
punct: delegitimarea motoarelor 
progresului nostru către modernitate 

şi prosperitate.  
 

România nu are o proporţie 
semnificativă de imigranţi, deci una 
din principalele probleme în statele 

vechi membre UE nu există la noi. Ca 
atare, pentru a se înscrie în tendinţa 

nativistă la modă, politicienii caută 
substitute pentru “străinul cel rău” sub 
alte forme: firme multinaţionale, 

expaţi de toate tipurile, coloana a 5-a 
a celor vânduţi străinătăţii, Soros, 

şamd. Important e să se poată 
personifica ameninţarea, în raport cu 
care să se definească şi să se 

mobilizeze poporul cel pur, motorul 
populismului. Iar ca să convingi 

românii că lumea e un joc cu sumă 
nulă, care pe care, unde cooperarea şi 
regulile sunt doar lozinci pentru fraieri, 

nici nu-I prea greu într-o societetate 
traumatizată de tranziţia post-

comunistă lungă, în anii ’90, şi cu o 
solidă moştenire de cinism şi 
neîncredere în instituţii şi principii 

datând din anii ’80, decada 
ceauşismului sultanist balcanic, ridicol 

şi corupt. Reconstrucţia după atâtea 

http://www.expertforum.r/
https://freedomhouse.org/article/freedom-world-2017-freedom-decline-continues-amid-rising-populism-and-autocracy
https://freedomhouse.org/article/freedom-world-2017-freedom-decline-continues-amid-rising-populism-and-autocracy
https://freedomhouse.org/article/freedom-world-2017-freedom-decline-continues-amid-rising-populism-and-autocracy


Expert Forum (EFOR)  

 

12 

F
e
b
ru

a
rie

 2
0
1
7
  

decenii de istorie disfucţională nu e 

încheiată, deci nu trebuie mult pentru 

a deraia procesul, convingând o 
majoritate la urne că alte lucruri sunt 

prioritare în viaţă, nu principiile 
abstracte ale liberalismului democratic 
– de exemplu justiţia, regulile de joc 

transparente sau libera competiţie. 
 

Marele paradox este că, într-un 
experiment istoric aproape fără 
precedent, aceste principii au servit 

bine şi au ameliorat viaţa oamenilor 
din Europa de est, în special în ţări ca 

România, în spaţiul a doar o 
generaţie. Rar se întâmplă aşa ceva, 
atât de vizibil şi incontestabil. Sprijiniţi 

pe soft power a Uniunii Europene, de 
care ne-am apropiat treptat, o ducem 

azi mai bine decât în 1990 pe toţi 
indicatorii, de la calitatea serviciilor 
publice la speranţa de viaţă. Economia 

e superioară oricărei perioade 
anterioare, chiar dacă am lua de bune 

cifrele statistice ale anilor ’80, pline de 

umflări propagandistice. Cum observa 

un comentator, “pentru un sat din 
Buzău Barcelona e mai relevantă decât 

reședința unui județ învecinat”11. 
Românii s-au globalizat prin 
europenizare, undeva în jur de tre 

milioane de suflete, nu doar fizic, prin 
emigrare, dar şi emoţional.   

 
Industria, adesea privită ca o vale a 
plângerii post-comuniste, produce şi 

exportă mai mult azi decât pe vremea 
lui Ceauşescu, fără vreo mobilizare 

naţională care să secătuiască restul 
sectoarelor, cu de două ori mai puţini 
angajaţi, care lucrează doar cinci zile 

pe săptămână (nu şase sau, uneori, 
şapte, ca în trecut). România se află 

peste media UE la ponderea industriei 

                                                 
11 

http://sociollogica.blogspot.ro/2017/01/so

cul-psd.html 

Figura 1 Convergenţa PIB în UE, USD/cap 

http://sociollogica.blogspot.ro/2017/01/socul-psd.html
http://sociollogica.blogspot.ro/2017/01/socul-psd.html
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în PIB, ceea ce e o veste amestecată: 
bună, deoarece spaima de 

“dezindustrializare” care consumă pe 
analiştii locali şi chiar occidentali pare 

nefondată, cel puţin pe moment; rea, 
pentru că aşa ceva e posibil să se 
producă în viitor, cu toate 

consecinţele politice pe care le ştim 
din Vest şi prezentate mai sus. In anii 

’90 am avut o ajustare structurală a 
industriei comuniste, demodate şi 
ineficiente, la piaţa contemporană, iar 

costurile sociale n-au fost mici; o 
reală dezindustrializare în viitor poate 

produce un şoc politic major dacă vine 
pe nepregătite. 
 

Dar ca să revenim de la speculaţii la 
realităţi, convergenţa cu Occidentul 

este o asemenea realitate (Fig 1), atât 
pentru România cât şi pentru alte 

state foste comuniste. A fost cu atât 
mai rapidă cu cât transformarea a fost 
mai decis aplicată şi a încetinit atunci 

când s-a intrat în perioade de  
populism: vezi trendul recent al 

Ungariei, faţă de care România a 
recuperat jumătate din decalajul 
procentual care ne separa în anii ’90. 

Reducere de decalaj este vizibilă şi cu 
ochiul liber pentru fiecare din 

numeroşii români care vizitează azi 
Ungaria, prin comparaţie cu situaţie 
de acum 20 de ani. La polul celălalt, 

se observă ce traiectorie au avut ţările 
foste în URSS, lipsite de ancora 

democraţiei liberale a UE în tot acest 
timp, experimentând indecise în zona 
gri dintre modele. 

 
OSI Sofia a publicat recent un 

indicator al apropierii de Europa de 
Vest – catch-up index –măsurat pe 
patru dimensiuni: economie, 

democraţie, calitatea vieţii, calitatea 
guvernării12. Concluzia este optimistă: 

Europa de Est ajunge din urmă Vestul, 
cu paşi siguri, deşi ceva mai repede 

                                                 
12 Marin Lessenski, 2016. Don’t Panic: 

Findings of the European Catch-Up Index 

2015. European Policies Initiative, OSI-

Sofia (http://www.thecatchupindex.eu) 

pe dimensiunea economică şi ceva mai 
încet pe calitatea vieţii. Remarcabil, 

România se află aproape permanent în 
zona verde a indicelui pentru intervalul 

2011-2015, adică s-a apropiat de 
media UE, alături de ţări privite 
îndeobşte drept campioni ai reformelor 

în regiune, precum Polonia şi statele 
baltice. 

 
Însă realităţile sunt una, iar politica 
este alta. Votanţii nu se conduc după 

manuale de istorie, nici nu-s uşor de 
convins că lucrurile merg spre bine 

doar cu indicatori calculaţi de experţi. 
In general popoarele învaţă lecţii din 
ce experimentează pe propria piele, fie 

această experienţă bună sau proastă. 
Desigur că alternativele la modelul 

democratic liberal au eşuat în trecut, 
catastrofal sau pe tăcute; vor păţi la 

fel în viitor. Numai că în Occident 
memoria acestor eşecuri tinde să se 
stingă o dată cu generaţiile care le-au 

trăit direct, iar în Europa de est mulţi 
par dispuşi să pună în paranteză 

experienţele de care încă îşi amintesc 
şi să mai dea alternativelor o şansă.  

 

Iar lecţia eşecului se internalizează 
greu, în timp, nu la primele semne ale 

sale. Când democraţiile anti-liberale 
dau de greu, cum e inevitabil să se 
întâmple, identificarea cauzelor reale 

şi atribuirea responsabilităţilor devine 
tot un joc politic, pentru care Elita 2.0 

e bine pregătită cu scenarii 
conspiraţioniste. Conflictul şi retorica 
demagogică escaladează, iar de vină 

pentru dificultăţi nu sunt cei care au 
luat deciziile, ci tot adversarii: străinii, 

sabotorii, elita impură. Publicului i se 
servesc explicaţii care doar să-i 
diminueze disonanţa cognitivă, nu 

neapărat să-l lămurească ce se 
întâmplă, suprimându-se fapte şi 

interpretări care contrazic scenariul 
populist şi ar viola aşteptările 
proiectate în mintea oamenilor13. Cum 

                                                 
13 Există lucrări recente traduse în română 

care detaliază asemenea procese cognitive 

http://www.expertforum.r/
http://www.thecatchupindex.eu/
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spunea doar pe jumătate în glumă 
Mark Twain, “it's easier to fool people 

than to convince them that they have 
been fooled”. 

Raportul EFOR pe care îl aveţi acum în 
mână este o pledoarie pentru 
raţionalitate şi pentru a nu lăsa 

lucrurile să intre în acel cerc vicios 
unde remediile propuse la anti-

liberalism sunt încă şi mai mult anti-
liberalism, într-o adâncire în 
iraţionalitate colectivă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
şi abaterile sistematice de la decizia 

raţională pe care o produc, cum ar fi D. 

Kahneman: Thinking Fast and Slow. Însă 

fenomenele sunt oricum cunoscute de 

multă vreme.  
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Consultarea directă a cetăţenilor a 
devenit unul dintre instrumentele 

preferate ale populiștilor, folosit 
pentru a legitima cauze contrare 

valorilor democratice sau principiilor 
liberale. Modul în care s-au organizat 

referendumuri în ultimii ani în 
Ungaria, Grecia sau Marea Britanie, 
arată faptul că riscurile rezultate 

dintr-o astfel de acțiune pot să devină 
mai mari decât lipsa de consultare 

cetățenească ca atare. Nu e greu să 
se numere nişte voturi de tip Da sau 
Nu, dar este uneori foarte greu să se 

discearnă post factum la ce anume au 
spus cetăţenii Da sau Nu.  

Referendumul e văzut ca unul dintre 

principalele instrumente prin care 
cetățenii se pot implica în luarea unor 
decizii care privesc spațiul public. 

Elveția sau Norvegia folosesc 
consultarea directă în mod frecvent. 

În Norvegia, spre exemplu, numai în 
ultimii 20 de ani au avut loc peste 250 
de referendumuri locale. Cel mai 

importante dintre ele au avut loc la 
nivel național (1972 și 1994) și au 

fost legate de aderarea sau nu la UE; 
după cum se ştie, rezultatul a fost Nu. 
Recent, la nivel european au loc tot 

mai multe discuții despre organizarea 
de referendumuri pentru ieșirea din 

EU, pe model britanic. Marine Le Pen, 
lidera Frontului Național, declara că și 

Franța ar trebui să organizeze un 
referendum pentru ieșirea din UE. 
Aceleași tip de comentarii le regăsim 

și la partidele populiste olandeze. 

Elveția e una dintre țările în care au 
loc cele mai multe referendumuri, pe  

 

teme foarte diverse, de la salariul 
minim la echiparea armatei. Cu toate 

acestea, experiențele recente au pus 
în lumină pericolele pe care le crează 
referendumurile chiar și într-o țară cu 

lungă tradiție democratică. Spre 
exemplu, în 2009, în urma unui 

referendum federal a fost interzisă 
construcția de minarete. Tot în 2010, 
Partidul Popular Elvețian a reușit să 

treacă o decizie, prin vot popular, prin 
care străinii condamnați pentru acte 

violente sau de factură sexuală să fie 
expulzați automat. În 2014, a fost 
aprobat un referendum care limitează 

imigrația. Recent, în 2016, o inițiativă 
și mai dură a picat în urma unui 

referendum. Același partid susținea 
expulzarea străinilor pentru fapte 
minore. Toată campania a adus în 

spațiul public mesaje dure, extremiste, 
generând un puternic conflict în cadrul 

societății. La un moment dat se crează 
chiar impresia că referendumul 
încetează să mai fie soluţia la o anume 

problemă din societate, devenind o 
soluţie ready-made în căutarea unor 

probleme la care să se aplice. 

Instrumentul referendumului devine 
din ce în ce mai fragil şi manipulabil pe 

măsură ce populismul, propaganda și 
știrile false capătă amploare. Exemplul 
Brexit este poate unul dintre cele mai 

grăitoare. David Cameron a inițiat o 
consultare care să confirme dacă 

Marea Britanie trebuie să rămână sau 
nu în Uniunea Europeană, el însuşi 
fiind un susținător la taberei pro. Cu 

toate acestea, rezultatul a fost unul 
dezastruos, campania pentru ieșire 

fiind acaparată de lideri populiști 
precum Nigel Farage sau Boris 

CAPITOLUL 3 
RISCURILE „DEMOCRAŢIEI DIRECTE” 
Referendumul, o soluţie facilă în căutarea unei probleme? 
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Johnson, care au mutat discuţia mult 
dincolo de întrebarea ca atare.  

Mare parte din campanie s-a bazat pe 

mesaje exagerate sau chiar false, 
xenofobe, populiste, o campanie 

media agresivă și pe lipsa de 
informare a alegătorilor. În cele din 

urmă, votul a fost pentru stabilitate 
economică, împotriva migrației şi 
pentru diverse alte aspiraţii care s-a 

dovedit ulterior că nu aveau nimic de-
a face cu realitatea. E un exemplu de 

cum dezbaterea întrebării puse 
publicului s-a făcut schematic şi 
distorsionant, iar acum e nevoie de 

ani de creativitate a birocraţiei 
britanice pentru a reconstrui un 

sistem comercial şi de relaţii externe 
funcţional în jurul răspunsului, fără 
vreo consultare publică. Nu-i chiar un 

moment de glorie al deciziei de tip 

democratic, s-ar spune.  

Populiștii de la UKIP au reușit să pună 
pe agendă problema transferului de 

putere de la Bruxelles la Londra. 
Același discurs în regăsim la multe 

partide populiste de la nivel european: 

Partidul Popular (Olanda), Syriza 
(Grecia), Lege și Justiție (Polonia) sau 

Mișcarea Cinci Stele (Italia). Exemplul 
Greciei arată din nou forța 

manipulatoare a referendumului. 
Organizat în mai puțin de opt zile, 
referendumul privind acceptarea sau 

respingerea condițiilor impuse de 
Comisia Europeană, Banca Centrală 

Europeană și Fondul Internațional țării 
ajunse în pragul falimentului a arătat 
că 61% dintre cetățeni optează contra 

acceptării acestor condiţii, fapt care a 
şi condus la demisia primului ministru. 

Opozanții organizării acestuia au 
invocat neconstituționalitatea, întrucât 
Constituția nu ar fi permis organizarea 

de referendumuri pe teme fiscale.  

Organizarea unor referendumuri pe 
teme foarte largi, controversate, într-

un timp foarte scurt și fără informarea 
publicului poate fi fatală desfășurării în 

condiții rezonabile a acestuia, sau 
chiar întregii filozofii de decizie 

democratică. Un astfel de eșec a fost 
cu siguranță cazul grecesc. Cum poate 
cineva crede că întregul pachet propus 

de partenerii europeni a fost explicat 
de către Syriza cetățenilor într-un 
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limbaj accesibil? Tema principală a 
fost tradusă în „străinii care vor să 

fure suveranitatea Greciei”.  

Ascensiunea partidelor populiste și 
propagarea valorilor extremiste în țări 

din Uniunea Europeană, dar și în afara 
acesteia, transformă referendumul 

într-un instrument perfect pentru 
partidele anti-sistem ce vor să își 
consolideze și valideze poziția publică. 

Vulgarizarea schematică a unor teme 
complicate de politici publice, de 

multe ori netraduse în termeni pe care 
electoratul să-i poată digera, nu poate 
duce la o decizie funcţională sau 

asumată. In plus, instrumentul 
referendum are marele dezavantaj că 

traduce doar distribuţia de preferinţe, 
dar nu şi intensitatea acestora: o 
persoană puternic interesată de un 

anume subiect, fiind poate şi mai bine 
informată din această cauză, are 

aceeaşi greutate în exprimarea 
cuvântului cu altcineva care până mai 
ieri nu ştia că problema respectivă 

există. Cu alte cuvinte, consultarea 
directă are şi acest efect de 

„încurajare a cererii”: antreprenorii 
politici sunt stimulaţi să folosească 
referendumul şi atunci când nu e 

cazul, doar pentru a-şi coagula sau 
energiza o bază electorală, pe baza 

unei false dispute.  

Instrumentul referendumului este și 
mai periculos în țările unde 

democrația nu e stabilizată. Dacă ne 
uităm la cazul modificării constituției 
thailandeze, guvernul de factură 

militară a propus un nou act 
fundamental ce reduce mecanismele 

democratice și alegeri, dar numai 
după votul Constituției. Așadar, modul 
în care este vândut scopul unui 

referendum este esențial; dacă 
limitezi accesul la informație sau 

dezbatere, e aproape imposibil ca 
rezultatele votului să reflecte voința 
populară. Chiar și într-o țară cu 

experiență democratică, mass media 
joacă un rol esențial, astfel că 

prezentarea deformată a obiectivelor 
sale poate conduce la rezultate 

nedorite.  

Discuția din România, despre 
organizarea unui referendum cu 

privire la modificările la Codul Penal, 
poate fi una de natură să creeze 

confuzie. Codul Penal nu ar trebui să 
fie subiect de referendum, ci mai 
degrabă de politică publică cântărită în 

termeni de compromis rezonabil, iar 
arena potrivită pentru aşa ceva este 

legislativul ales (adică instrumentul 
democraţiei indirecte). Sunt dificil de 
transpus într-un referendum cu 

răspunsuri DA/NU chestiuni de politică 
penală, care oricum creează conflicte 

intense în cadrul societății, mai ales în 
condiţiile în care, la o analiză atentă, 
multe persoane au ele însele opinii 

contradictorii şi nereflectate pe multe 
din temele supuse discuţiei, iar 

răspunsul lor la întrebare depinde mult 
de modul cum e aceasta formulată. 

În plus, un factor esențial pe termen 
lung e stabilitatea legislativă. Dacă ne 

uităm la Legea 3/2000, aceasta a fost 
modificată de 14 ori, de multe prin 

ordonanțe de urgență, în preajma 
referendumurilor, deși Comisia de la 
Veneția recomandă ca legislația să nu 

fie modificată în an electoral. 
Schimbările s-au făcut în puncte 

esențiale, precum pragurile de 
validare sau de aprobare, astfel încât 

să corespundă nevoilor politice ale 
momentului. Una dintre cele mai 
recente modificări a redus pragul de 

prezența la cel puţin 30% din numărul 
persoanelor înscrise în listele 

electorale permanente, rezultatul 
referendumului fiind validat dacă 
opţiunile valabil exprimate reprezintă 

cel puţin 25% din cei înscrişi pe listele 
electorale permanente; așadar, niște 

limite foarte joase, comparativ cu acel 
50%+1 din forma anterioară a legii. 
Organizarea unui referendum național 

pe baza unei legi neclare, fără 
cursivitate și adaptată nevoilor politice 

http://www.expertforum.r/
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de moment riscă să compromită mai 
degrabă integritatea acestuia. 

Așadar, chiar dacă referendumul 

trebuie să rămână disponibil ca 
mecanism de consultare publică, în 

același timp convocarea acestuia 
trebuie să fie chibzuită. În acest 

moment, riscă să devină la nivel 
global un instrument cu efecte 
neprevăzute, care poate destabiliza 

statele liberale prin adoptarea de 
politici populiste, incapabile să rezolve 

adevăratele cauze ale problemelor 
percepute de electorat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E drept că referendumurile pot rezolva 
conflicte politice la nivel național, dar 

atunci când tema de discuție este una 
de importanță majoră și riscurile pe 

care și le asumă guvernanții sunt la fel 
de mari. Situația e complet diferită 
atunci când prezența la vot este 

scăzută, iar rezultatele sunt la limită: 
un asemenea referendum poate fi 

foarte bine (şi ieftin) înlocuit cu o 
loterie.  
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Acum mai bine de un sfert de secol, 

prăbușirea Uniunii Sovietice și 
falimentul politic și economic al 

comunismului păreau să anunțe 
victoria definitivă a modelului liberal 
occidental capitalist, iar analiști 

optimiști ca Francis Fukuyama 
anunțau optimist ”sfârșitul istoriei” 14. 

Drumul pe care porniseră statele din 
estul Europei, trecând prin tranziții 

mai mult sau mai puțin dureroase 
spre economia de piață și democrație 
liberală, părea să fie ireversibil. 

Acesta însemna, pe de o parte, 
intrarea în clubul vechi și select al 

Uniunii Europene, ceea ce presupunea 
un angajament ferm pentru economii 
de piață libere, cu minime distorsiuni 

prin intervenții ale statului, libertatea 
de circulație a oamenilor, bunurilor și  

 
 

                                                 
14 Analiza și datele din capitolul de față se 

bazează pe un studiu comparativ 

coordonat de EFOR privind influența 

Rusiei în sectorul energiei în Ungaria, 

România, Moldova, Ucraina și Belarus. 

Pentru Bulgaria, Serbia, Ungaria, Slovacia 

și Letonia, am folosit un studiu similar 

realizat pe aceste țări cu doar câteva luni 

înainte, The Kremlin Book, publicat de 

Center for Strategic and International 

Studies și Center for the Study of 

Democracy pe 30 octombrie 2016: 

https://csis-

prod.s3.amazonaws.com/s3fs-

public/publication/1601017_Conley_Kreml

inPlaybook_Web.pdf. În privința influenței 

Rusiei în regiune prin sectorul energiei, 

rezultatele celor două studii pe cele două 

grupe de țări sunt remarcabil de 

asemănătoare. Studiul EFOR este realizat 

cu sprijinul National Endowment for 

Democracy (NED). 

 
 

capitalurilor, dar și democratizare 
politică și stat de drept.  

Pe de altă parte, Estul își dorea 
securitate, adică intrarea în NATO, 
făcând reformele aferente: 

profesionalizarea armatei, dar și 
curățarea fostelor servicii secrete de 

rămășițele vechilor structuri opresive, 
chestiuni esențiale pentru 
democratizare, limitarea 

clientelismului și construcția unui stat 
de drept funcțional. În Estul Europei s-

au investit uriașe resurse din Occident 
pentru recuperarea decalajului 
economic și politic și pentru refacerea 

unei Europe unite după ruptura de 
după al doilea război mondial. Stimulul 

pentru reforme a fost mai puternic în 
statele care chiar au intrat în UE și în 

NATO în 2004-2007, dar și în statele 
de la granița Europei, aspirante cu 
șanse mai mici sau mai mari la 

statutul de membru în cele două. 
 

În ciuda entuziasmului inițial, evoluțiile 
din ultimii ani în noile state membre 
UE și din vecinătate ne arată că 

reformele de până acum nu sunt 
ireversibile. Curentele anti-liberale, 

populist-naționaliste, ideile de 
protecționism economic nu mai sunt 
monopolizate de mici partide radicale 

anti-sistem, de nișă, ci au fost 
internalizate chiar de partidele 

mainstream, atât de la putere, cât și 
din opoziție. După două decenii de 
liberalizare, privatizări, eliminări de 

subvenții și construcția de legi și 
instituții care să stimuleze concurența 

liberă în economie, în ultimii ani 
vedem mișcarea inversă: de pildă, în 
sectorul energiei, vedem chiar 

naționalizări și prețuri reglementate 

CAPITOLUL 4 

ALTERNATIVA MODELULUI PUTINIST 
Cum folosește Rusia sectorul energiei pentru a influența politica 
internă în Europa de Est 

http://www.expertforum.r/
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/1601017_Conley_KremlinPlaybook_Web.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/1601017_Conley_KremlinPlaybook_Web.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/1601017_Conley_KremlinPlaybook_Web.pdf
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din nou, ca în Ungaria și Bulgaria, 
discursuri împotriva investitorilor 

străini și legi protecționiste precum 
cea a hipermarketurilor în România, 

promisiuni de construire a unor 
”campioni naționali” energetici, dar și 
lucruri mai îngrijorătoare, precum 

investiții mamut, netransparente, în 
proiecte care consolidează monopoluri 

și distrug piețele, expunând statele la 
riscuri majore de securitate energetică 
și generând costuri nesustenabile 

pentru bugetele publice, precum 
construcția reactoarelor Paks-2, 

Belene, Cernavodă 3&4 sau conducta 
South / Turkish Stream.  
 

Aceste proiecte și idei sunt contrare 
valorilor europene și subminează chiar 

proiectul european, câtă vreme mai 
multe state pot schimba poziția UE în 

dosare sensibile pentru întreaga 
Uniune sau își pot schimba regulile 
încălcându-și angajamentele 

anterioare. Dar, poate cel mai rău, 
aduc câștiguri pe termen scurt politice 

sau pentru diverse grupuri de 
interese, în dauna intereselor pe 
termen lung ale consumatorilor și 

contribuabililor. Politicienii de la 
putere din noile state membre sau 

asociate UE sunt tentați să se 
desprindă de condițiile europene, care 
limitează corupția, cresc concurența și 

reduc posibilitatea abuzului de poziție 
dominantă a unor furnizori cu relații 

privilegiate și ancorați în rețele 
clientelare; dar, prin aceasta, își 
vulnerabilizează propriile țări la 

influențe nocive dinspre Est, politice 
sau economice. 

 
Ce a cauzat această întoarcere de 
direcție în ultimii ani? Cercetătorii 

CSIS/CSD consideră că factorul 
declanșator ar fi fost criza din 2008, 

care a dus la multă nemulțumire 
privind economia de piață și 
neîncredere în instituțiile democratice 

pe care le-a adus apartenența la (sau 
apropierea de) Uniunea Europeană. 

Foarte probabil, chiar intrarea în UE și 

slăbirea presiunilor externe pentru 
reforme, împreună cu percepția 

Occidentului că democratizarea și 
tranziția au luat sfârșit odată cu 

intrarea noilor state în clubul select, 
au dus la un recul în voința politică în 
Est de a-și internaliza valorile 

europene ale economiei de piață 
liberale. Din păcate, multe dintre 

reformele făcute pentru aderare sau 
alinierea la standardele occidentale s-
au făcut prin presiune externă, prin 

condiționalități ale finanțatorilor 
internaționali ca FMI sau Banca 

Mondială, prin angajamente în 
negocierile de aderare la UE și NATO, 
fără ca aceste reforme să fi fost 

suficient de bine înțelese, adoptate și 
sprijinite real de publicul local. Peste 

acestea, sau profitând de aceste 
condiții, regimul de la Kremlin și-a 

schimbat politica față de UE și de 
NATO după 2008, devenind mult mai 
agresiv în încercarea de a-și redobândi 

influența economică în fostul bloc 
estic, mult diminuată în anii ’90. 

 
Un lucru cert e faptul că, mai ales în 
Europa de Est, și într-o măsură mai 

mică în state membre mai vechi, avem 
în ultimii ani o coliziune violentă, cu 

rezultat deocamdată incert, dar 
descurajator, între două modele: 
 

 Modelul liberal UE/occidental 

(ML), bazat pe valori comune, care 

presupun democrație, mecanisme 

de checks-and-balances, stat de 

drept, transparență, limitarea 

corupției, instituții, reguli egale 

pentru toți, iar în economie, 

concurență liberă, limitarea 

monopolurilor și abuzurilor unor 

actori cu poziție dominantă prin 

instituții responsabile și reguli 

funcționale; 

 Alternativa Putinistă (AP), care 

ar putea fi la fel de bine numită 

Erdogan-istă, Orbanistă etc., adică 

regimuri care au în comun, 
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economic, netransparența, regulile 

clientelare și preferențiale pentru 

anumiți actori, teama de o piață 

concurențială cu reguli corecte, 

legitimate politic prin populism 

economic naționalist și discursuri 

radicale xenofobe, anti-occidentale 

etc. Aceste regimuri se folosesc 

tocmai de instituțiile democratice 

pentru a centraliza puterea și 

pentru a limita libertățile civile, 

folosind în mod abuziv susținerea 

populară pentru a submina 

mecanismele instituționale de 

checks-and-balances, care stau la 

baza liberalismului din țările 

occidentale cu tradiție15.  

AP prinde mai ușor tocmai în acele 

state din regiune în care 
democratizarea nu are încă rădăcini 

suficient de adânci, iar instituțiile sunt 
mai puțin consolidate decât în 

Occident. Fundamentul retoric al AP 
constă chiar în negarea existenţei unui 
model economic liberal ca atare, bazat 

pe reguli stabile ale jocului şi 
cooperare în condiţii de fairness şi 

avantaj reciproc, ce ar produce mai 
multă prosperitate decât alternativele. 
Dimpotrivă, promotorii AP spun că ML 

este o ficţiune propagandistică a 
Vestului, sub care se ascund aceleaşi 

calcule egoiste şi pe termen scurt, de 
promovare rece a proriilor interese 
înguste, la fel ca şi în cazul AP; ultima 

e măcar mai onestă şi le recunoaşte 
deschis. Nu există diferenţe morale 

între Est şi Vest – ultimul e doar mai 
ipocrit fiindcă pretinde altceva. Acest 
relativism valoric, întreţinut de o 

intensă propagandă nihilistă a 

                                                 
15 Olga Oliker, Putinism, Populism and the 

Defense of the Liberal Democracy, 

International Institute for Strategic 

Studies, Feb-Mar 2017, 

https://www.iiss.org/-

/media//silos/survival/2017/survival--

global-politics-and-strategy-february-

march-2017/59-1-02-oliker/59-1-02-

oliker.pdf 

„realităţilor alternative”, prinde bine la 
un public cinic şi obişnuit să se 

îndoiască de orice, cum e cel din 
Europa de Est.  

Indiferent dacă Rusia are realmente 
un plan consecvent de recâștigare a 
influenței în Europa de Est (probabil) 

sau dacă doar profită în mod 
oportunist de derapajele din aceste 

țări, cert e că ascensiunea 
antiliberalismului în Europa de Est 
ajută Kremlinul, dar și diverse grupuri 

de interese locale, în promovarea AP. 
În ambele variante, influența 

Kremlinului în statele din regiune 
îmbracă două forme. Prima urmărește 
influențarea deciziilor de policy ale 

unui stat prin dominaţia asupra unor 
sectoare strategice din economie, în 

special, energie. Rusia, de pildă, are 
un monopol sau o poziție dominantă, 

de care face deseori abuz, ca furnizor 
de gaze în fostul bloc comunist, prin 
infrastructura construită în anii ’60-’80 

și încearcă să redevină un actor 
important în energie în aceste țări și 

prin investiții în proiecte mamut, 
precum reactoarele nucleare Paks-2, 
Belene, sau conducta South/Turkish 

Stream.  
 

A doua strategie constă în cultivarea 
unor politicieni, partide și mișcări 
naționalist-populiste, eurosceptice, 

pro-ruse în aceste state, cu scopul de 
a influența indirect politica națională a 

statelor sau deciziile statelor în cadrul 
UE16. Ambele instrumente sunt folosite 
diferit în funcție de statul în cauză, de 

relația istorică a acestuia cu Rusia, de 
ponderea investițiilor rusești în 

economia statului respectiv sau de 
gradul de acceptabilitate publică a 
unei apropieri deschise faţă de Kremlin 

(în sensul că unde aceasta e privită de 
public drept toxică, se apelează la 

metode mai subtile, indirecte). De 
multe ori, cele două strategii se 
potențează reciproc. În aproape toate 

cazurile (cu excepția României), 

                                                 
16 Kremlin Book, CSIS/CSD. 
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pârghia energiei este de departe 
principalul instrument economic al 

Rusiei. 
 

Astfel, în Ungaria cea mai importantă 
decizie economică luată clar în 
favoarea Rusiei o reprezintă mișcarea 

guvernului Orban în 2014 de a da prin 
încredințare directă companiei 

Rosatom un contract de construcție a 
două reactoare nucleare la Paks, în 
valoare de 12,5 miliarde de euro – o 

valoare de peste 12% din PIB-ul anual 
al Ungariei. Contractul a fost 

secretizat pentru 30 de ani și e 
finanțat prin credit rusesc. Contractul 
încalcă regulile transparenței și 

achizițiilor competitive promovate de 
UE. Din datele scurse în presă, 

contractul oferă avantaje speciale 
partenerului rus și poate duce la 

creșteri considerabile de preț. Este 
probabil că și dependența crescândă a 
Ungariei de energie din Rusia, pe 

lângă afinităţile ideologice, a făcut ca 
regimul Orban să îmbățișeze în mod 

explicit modelul guvernării autocrate 
și iliberale a lui Putin, să se opună 
sancțiunilor europene pentru Rusia 

după invazia din Crimeea și să adopte 
politici care contravin evident 

intereselor comune ale Europei, 
precum decizia din 2015 de a bloca 
exportul de gaze către Ucraina pentru 

a satisface Gazprom. Politic, e de 
notat că Rusia a susținut financiar 

partidul de extremă dreaptă Jobbik. 
Dar şi partidele mainstream Fidesz și 
Socialist au fost întotdeauna din 2004 

încoace pro-ruse la guvernare, mai 
ales pentru că interesele de proastă 

guvernare, impulsurile autocrate și 
pro-corupție coincideau punctual cu 
cele rusești; doar în opoziție cele două 

se îndepărtau pentru o vreme de linia 
Kremlinului.  

 
În Bulgaria, o țară care are în mod 
tradițional o relație specială cu Rusia 

iar companiile rusești contribuie cu 
cca 25% din PIB, mai multe partide 

sunt declarat pro-ruse, precum 

socialiștii de la BSP şi partidul de 
extremă dreaptă Ataka, naționalist și 

xenofob. Partidul etnic turc a susținut 
şi el poziții pro-rusești în privința 

politicii energetice. Singurul partid mai 
puțin înclinat spre o relație privilegiată 
cu Rusia a fost GERB de centru-

dreapta, care a avut constant o poziție 
pro-europeană la nivel de discurs (deși 

mai puțin la nivel de practică).  
 
Protestele din 2013 contra politicii 

energetice a guvernului și a creșterilor 
de preț la energia electrică au dus 

chiar la căderea guvernului Borisov 
(GERB). In presă s-a zvonit că aceste 
proteste, precum și cele împotriva 

gazelor de șist, ar fi beneficiat chiar de 
finanțări ascunse rusești. Bulgaria s-a 

poziționat de multe ori contra 
intereselor UE, prin poziții împotriva 

sancțiunilor aplicate Rusiei sau prin 
susținerea proiectelor South / Turkish 
stream. Faptul că interconectarea cu 

gaze cu România la Giurgiu-Ruse a 
fost întârziată peste 3 ani, chiar mai 

mult în Bulgaria decât în România se 
datorează probabil și unor presiuni ale 
Gazprom.  

 
De remarcat că și în cazul Bulgariei, 

unde investiții rusești există în mai 
multe sectoare, cea mai mare parte a 
influenței economice a Rusiei se simte 

tot în sectorul energie. Gazprom are 
actualmente monopol pe importuri 

(chiar după interconectarea cu 
România va mai dura până se vor 
putea face fizic exporturi de la noi); 

Lukoil deține toată capacitatea de 
rafinare a petrolului din Bulgaria și 

50% din benzinării; iar compania 
Rosatom domină sectorul nuclear al 
Bulgariei (34% din producția de 

energie, actualmente concentrată la 
Kozloduy), având monopol prin 

tehnologia utilizată și combustibilul 
folosit.  
 

Ca în cazul Ungariei, un contract 
netransparent, încredințat direct, 

semnat cu Rosatom pentru o nouă 
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centrală nucleară la Belene – tot pe 
Dunăre, vis-a-vis de Zimnicea, un 

proiect (sub)estimat la 4-6.3 miliarde 
de euro – a fost foarte dezavantajos 

pentru partenerul bulgar și permitea 
creșteri de prețuri ulterioare. În 2016 
Bulgaria a fost obligată să plătească 

despăgubiri de 550 milioane de euro 
companiei Rosatom, ca urmare a unui 

arbitraj internațional. 
 
În ambele state UE, Bulgaria și 

Ungaria, guvernele și parlamentele 
naționale au fost împinse să ia decizii 

care au contravenit evident 
priorităților europene și 
angajamentelor asumate. Parlamentul 

ungar, de pildă, a modificat legislația 
aliniată cerințelor europene pentru 

transparență și concurență în 
proiectele mari de infrastructură 

pentru a permite unor companii să 
producă conducte necesare proiectului 
South Stream (abandonat de Rusia în 

2014 pentru a fi înlocuit cu Turkish 
Stream). La fel, Bulgaria și-a 

modificat sau a dat derogări de la 
legislația europeană pentru a permite 
achiziții netransparente și 

necompetitive, pentru a slăbi 
guvernanța companiilor de stat, 

pentru a limita posibilitatea de 
intervenție în funcționarea unor 
companii rusești sau chiar s-a încercat 

adoptarea unor legi în parlamentul 
bulgar pentru a eluda legislația 

europeană în scopul conectării cu 
South Stream pe teritoriul Bulgariei 
(companiile care produceau 

conductele erau tot rusești). În 
Ungaria și Bulgaria, așa cum tot 

spunem că intenționăm și noi cu 
contractorii chinezi, s-au semnat 
contracte cu încredințare directă, 

opace, în favoarea partenerilor din 
Rusia, probabil cu complicitatea unor 

rețele corupte locale, dispuse să facă 
derogări de la regulile europene în 
defavoarea propriilor contribuabili. 

Unele informații scăpate în presă sau 
declasificate arată că oficialii Gazprom 

au încercat chiar să modifice legea 

energiei prin intermediul ”campionului 
energetic” Bulgaria Energy Holding 

(BEH). 
 

Moldova și Ucraina, aflate în afara 
UE și NATO, dar cu Acorduri de 
Asociere și angajamente speciale 

pentru energie ca membre în 
Comunitatea Energetică, sunt țări cu 

dependență și mai complicată de 
rețelele de oligarhi din Rusia și de 
furnizarea de energie. Astfel, Moldova 

depinde 100% de gazul de la Gazprom 
și 80% de energia electrică din import, 

din Transnistria sau din Ucraina. Dacă 
malul drept (Moldova fără 
Transnistria) plătește pentru gazul 

consumat, nu același lucru se poate 
spune despre Transnistria. Totuși, 

datoriile pentru gaze din Transnistria 
se adaugă la datoria totală a Moldovei 

pentru gazul rusesc, care, per total, 
direct sau indirect, a ajuns la cca 6.5 
miliarde de euro sau 90% din PIB-ul 

Moldovei. Aproximativ 80% din datoria 
din Transnistria provine însă din 

energia electrică produsă la Cuciurgan 
în Transnistria. Centrala este deținută 
de o companie rusească, Inter RAO 

EES, dar, de doi ani, între Cuciurgan și 
consumatorii moldoveni de energie 

electrică se mai interpune un 
intermediar cu acționariat off-shore, 
Energokapital, care primește banii 

pentru energia electrică de la 
consumatori și nu plătește gazul.  

 
Banii sifonați astfel ajung la cca 160 
milioane de euro pe an, adică mai 

mult decât ar costa interconectarea cu 
România pe energie electrică Isaccea-

Vulcănești-Chișinău sau cea pe gaze 
Ungheni-Chișinău. Energia electrică 
din România mai este și cu cca 15-

20% mai ieftină decât cea la care au 
acces consumatorii moldoveni de la 

Cuciurgan. O investigație arată că 
banii încasați de Energokapital se duc 
parțial în conturile off-shore prin care 

s-a furat și ”miliardul”, iar o altă parte 
ajunge la finanțarea regimului 

separatist din Transnistria. Din gazul 
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furnizat Transnistriei şi neplătit, 
regimul separatist și-a acoperit cca 

36% din buget, în medie, pe perioada 
2004-201417. De remarcat că această 

suveică este întreținută cu deplinul 
sprijin al autorităților de la Chișinău: 
reglementatorul local ANRE dă la 

fiecare 6 luni licență intermediarului 
offshore Energokapital, deşi dacă ar 

dori i-ar putea ridica licenţa mâine, 
perfect legal; iar Ministerul Economiei 
a organizat în 2016 (și, probabil, va 

face la fel și în 2017) licitații 
netransparente și ”aranjate”, prin care 

s-au continuat vechile contracte, în loc 
să importe energie electrică din 
Ucraina sau măcar direct de la 

Cuciurgan, dar fără intermediar.  
Cert este că Gazprom, care deține 

deja 50% din rețeaua de transport de 
gaze a Moldovei, poate executa 

oricând datoria istorică și poate obține 
controlul asupra oricăror active, de 
pildă, rețeaua de energie electrică, 

interconectorul pe gaze cu România, 
CET-urile sau altele. Deși Moldova, 

prin Acordul de Asociere și ca membră 
a Comunității Energetice, ar trebui să 
transpună directivele europene în 

domeniul energiei, a cerut și a obținut 
sub presiunea Gazprom derogări 

pentru articolele care puteau dăuna 
intereselor Gazprom: de exemplu cele 
privind separarea intereselor 

furnizorilor de rețele, până în 2020. 
 

În Ucraina, situația relației cu Rusia 
în domeniul energiei a fost complicată 
de ”războiul gazelor” (2006-2009-

2014) și de războiul propriu-zis din 
Crimeea şi Doneţk. Încă din primii ani 

după destrămarea URSS, distribuția 
proprietății privind activele din 
domeniul energiei a fost obiect de 

dispută între Rusia și Ucraina. Într-o 
măsură mai mică decât în Belarus, a 

cărui economie este strâns și 

                                                 
17 

https://sergiutofilat.wordpress.com/2016/

08/03/schema-energokapital-explicata-

pe-intelesul-tuturor/  

indisolubil legată de cea a Rusiei, 
faptul că o bună parte din industria 

Rusiei depindea de energie și resurse 
din Ucraina pe lanțul de producție a 

dus la nevoia de a coopera sau la 
conflict pe față. O bună parte din 
sector, de pildă, rafinării sau producție 

de energie la nivel regional, precum și 
companii energointensive, a fost 

cumpărată de oligarhi ruși sau oligarhi 
locali cu puternice legături rusești 
până la începutul anilor 2000. In 

regimul Ianukovici anumite companii 
energetice cumpărate de americani au 

fost renaționalizate și vândute apoi 
unor oligarhi conectați la partidul pro-
rus al lui Ianukovici, Partidul 

Regiunilor. Ca în cazul Moldovei (unde 
acest lucru s-a şi întâmplat), Rusia a 

încercat timp de mulți ani să preia 
rețeaua ucraineană de transport de 

gaze a Naftogaz pentru a controla 
tranzitul către Europa, un lucru care 
avea șanse să se întâmple în timpul lui 

Ianukovici, atunci când s-a discutat 
despre o fuziune între Naftogaz și 

Gazprom. Actuala legislație pe care 
Ucraina a adoptat-o în domeniul 
energiei, după prăbușirea regimului lui 

Ianukovici, ar face acest lucru 
imposibil, iar legislația constă tocmai 

în transpunerea cerințelor directivelor 
europene în domeniul energiei. Cul 
alte cuvinte, pachetul de politici UE în 

energie ajută indirect consolidarea 
independenţei Ucrainei.  

 
În nici o altă țară nu este mai evidentă 
decât în Ucraina legătura dintre 

influența politică a Rusiei și ”brațul” ei 
energetic. În timpul regimurilor pro-

ruse nu au existat ”războaie ale 
gazului”; acestea au explodat, de 
pildă, în 2009, când guvernul 

Iușcenko-Timoșenko s-a opus la 
contractele pe termen lung, cu condiții 

dure take-or-pay, interzicerea 
reexporturilor, preț mare (450 
USD/1000 m3), tarife de tranzit fixate 

de Rusia. În 2010, noul guvern prorus 
Ianukovici a negociat prelungirea 

contractului pentru baza rusească din 

https://sergiutofilat.wordpress.com/2016/08/03/schema-energokapital-explicata-pe-intelesul-tuturor/
https://sergiutofilat.wordpress.com/2016/08/03/schema-energokapital-explicata-pe-intelesul-tuturor/
https://sergiutofilat.wordpress.com/2016/08/03/schema-energokapital-explicata-pe-intelesul-tuturor/
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Crimeea până în 2042 la schimb 
pentru un discount de preț pentru 

gaze pe care Rusia îl stabilea 
unilateral anual: un aranjament clar în 

defavoarea Ucrainei și contrar a ceea 
ce s-ar fi întâmplat într-o țară 
europeană bine guvernată și un prilej 

de indignare publică. Și în cazul 
Ucrainei, ca şi în Moldova, soluția la 

șantajul energetic al Rusiei, după cum 
o arată experiența ultimilor ani, îl 
reprezintă deschiderea pieței către 

Europa, prin interconectorul cu 
Slovacia, prin care acum Ucraina 

poate importa întreaga cantitate de 
gaze de care are nevoie din Europa. 
Chiar dacă deocamdată sursa gazului 

ar fi tot Gazprom, contractele în 
Europa au cu totul alte condiții. 

 
În Balcanii de Vest, Serbia este chiar 

și mai dependentă energetic de Rusia, 
care are 80% din furnizarea de gaze 
prin Gazprom și o poziție dominantă 

în sectorul petrolului prin Lukoil 
(rafinării și benzinării), după ce acesta 

și-a preluat principalul competitor. 
Gazprom Neft a preluat în 2009 cea 
mai mare companie de petrol și gaze 

din Serbia, NIS, prin intermediul 
căreia a cumpărat acțiuni și în alte 

companii din industria chimică. Ca în 
cazul Moldovei, și Serbia a acumulat 
datorii de 1 miliard de euro către 

Gazprom, iar în 2014 Gazprom a 
redus livrările cu 30% pe motiv de 

neplată a datoriilor istorice. O serie de 
politicieni și șefi de companii din 
energie sunt legați de interese rusești 

și au poziții publice proruse. 
 

Un lucru pe care îl au în comun țările 
din afara UE, care vor sprijin 
economic și financiar de la UE, dar 

depind energetic de Rusia, este 
practicarea dublului limbaj: Ucraina, 

Moldova și Serbia au avut în 
permanență poziții ambivalente, 
încercând să echilibreze sau să 

păcălească pe unii și pe ceilalți, 
profitând de ce le poate oferi fiecare: 

energie mai ieftină și clientelism, 

Rusia; sau sprijin financiar condiționat 
de reguli, UE.  

 
Un caz special este Belarus, care este 

mult mai strâns legat de Rusia, 
economic vorbind. Pur și simplu, Rusia 
nu poate rafina petrol pentru export 

decât la rafinăriile din Belarus și nu 
poate exporta produse petroliere pe 

mare decât prin intermediul Belarus. 
La rândul său, Belarus depinde de 
petrolul, gazul și energia electrică, 

precum și de alte materii prime pentru 
industrie, din Rusia. Regimul 

Lukașenko a reușit să obțină o relație 
preferențială cu Rusia: primește 
energie ieftină, exportă cantități 

dictate de Rusia, își mituiește publicul 
cu gaze, energie electrică și benzină la 

prețuri derizorii pentru a menține 
pacea socială într-un regim autoritar, 

face propagandă în exterior pentru 
Rusia. Ca toată lumea din regiune, 
Lukașenko joacă și el un joc dublu, dar 

cu interese mai de durată decât 
regimurile mai mult sau mai puțin 

democratice ale celorlalte țări. De 
pildă, ani de zile a încălcat interdicția 
de reexport pentru unele produse 

petroliere primite ieftin de la Rusia 
denumindu-le ”solvenți”; sau se 

burzuluiește din când în când la Rusia 
cu privire la tranzitul de gaze către 
Europa pentru a obține derogări şi 

avantaje economice. 
 

Paradoxal, înconjurată de state în care 
influența Rusiei în energie este 
evidentă, România pare ferită de 

influența directă a Rusiei sau, dacă 
aceasta există, e mult mai bine 

ascunsă. Se întâmplă aşa probabil și 
din cauza faptului că românii nu-i prea 
agreează pe ruși (orice politician 

declarat pro-rus ar fi imediat 
sancționat public) și că dependența de 

importurile de energie din Rusia e 
aproape de zero. Cu toate acestea, 
corupția locală și interesele magnaților 

locali în energie au făcut, involuntar, 
jocul Rusiei, fără să fie nevoie de vreo 

intervenție directă de la Kremlin. Cea 
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mai mare amenințare pentru Rusia din 
partea României ar fi fost apariția unui 

concurent regional pentru Gazprom, 
care ar fi putut exporta gaze către 

țările din regiune actualmente 
dependente aproape 100% de acesta, 
precum Moldova, Ungaria și Bulgaria. 

O asemenea evoluţie ar fi însemnat 
moartea monolului Gazprom, care 

este o importantă armă politică.  
 
Până în 2013, România s-a opus în 

mod stupid liberalizării pieței și 
deschiderii pentru propriul export de 

gaze, refuzând să finalizeze fluxul 
invers către Ungaria, întârziind 
interconectarea cu Bulgaria și 

construind doar un segment pentru 
interconectarea cu Moldova, prin care 

pot circula doar cantități 
nesemnificative de gaze. O chestiune 

amânată pe cât posibil – și 
nerezolvată nici azi - a fost accesul 
gazului românesc la conducta de 

tranzit Issacea-Negru Vodă, care deşi 
se află pe teritoriu românesc este încă 

din perioada comunistă ”rezervată” 
practic pentru ca Gazprom să-şi facă 
exporturile către Bulgaria și Balcani. 

Prin această cponductă, cu investiții 
minime, România ar fi putut exporta 

în ambele direcţii, atât spre Bulgaria 
cât și spre Moldova-Ucraina.  
 

Auto-limitarea exporturilor româneşti 
de gaz, o politică tradiţională şi 

păguboasă, a jucat multă vreme în 
favoarea consumatorului de gaze 
Interagro al lui Ioan Niculae, care 

avea acces la gaz ieftin de producție 
internă doar câtă vreme nu se puteau 

face exporturi fizice. Desigur, 
discursul public pentru susținerea unei 
asemenea politici a fost tot timpul 

”dăm gaz ieftin pentru români și 
pentru industria românească”. Doar 

amenințarea cu infringement-ul din 
partea Comisiei Europene și 
condamnarea penală dlui Niculae au 

permis accelerarea proiectelor de 
interconectare care, în continuare, 

merg cu încetinitorul, dar măcar au 

fost începute. Acesta este un exemplu 
de politică în favoarea Rusiei 

promovată de actori interni în propriul 
interes îngust, fără vreun impuls sau 

cheltuială de la Moscova. 
 
În cazul României, însă, propria 

proastă guvernare poate face ca 
marile investiții anunțate într-un 

protocol semnat cu China în 2014 să 
aibă, la o adică, o influență similară 
asupra regulilor jocului. Dacă se vor 

face așa cum s-au stabilit, asemenea 
proiecte riscă să submineze 

angajamentul pentru respectarea 
regulilor europene. Investitorii chinezi 
au venit cu oferte pentru construcția 

reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă 
(care nu se pot realiza decât cu ajutor 

de stat), pentru proiectul Tarnița (care 
din nou ar necesita ajutor de stat), 

pentru investiții în centralele de la 
Turceni și Rovinari. Pentru aceste 
proiecte nu există interes din partea 

altor companii mari din lume, de unde 
se poate deduce că nu au viabilitate 

comercială. E de presupus că dacă 
partenerii chinezi vor investi totuşi în 
ele, au căpătat promisiunea unor 

avantaje speciale din partea statului 
român care încă n-au fost făcute 

publice18. Este esențial ca aceste 
proiecte să se facă prin respectarea 
regulilor europene pentru a nu încărca 

la factură consumatorii români prin 
contracte netransparente, negociate 

direct, fără competiție. 

 

                                                 
18 Câteva motive de îngrijorare: investițiile 

chineze sunt concentrate în țări prost 

guvernate. China nu aderă la standardele 

occidentale de mediu și sociale. China 

rămâne închisă pentru investitori străini, 

adică politica sa de investiții nu pare 

orientată de interese pur comerciale. 

David Dollar, China as a Global Investor, 

Asia Working Group 4, May 2016, 

Brookings https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2016/07/China-as-a-

Global-Investor_Asia-Working-Paper-4-

2.pdf.  

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/China-as-a-Global-Investor_Asia-Working-Paper-4-2.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/China-as-a-Global-Investor_Asia-Working-Paper-4-2.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/China-as-a-Global-Investor_Asia-Working-Paper-4-2.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/China-as-a-Global-Investor_Asia-Working-Paper-4-2.pdf
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Adaptare după Kremlin Book, CSIS/CSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Cum operează Rusia – modelul Gazprom vs modelul Rosatom 

http://www.expertforum.r/
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Ce e de făcut? 
 

1. În România, o bună parte din 

problemele de corupție din sectorul 

de energie au fost rezolvate pur și 

simplu prin adoptarea regulilor 

europene. De pildă, al Treilea 

Pachet Energetic presupune 

întărirea reglementatorilor; 

separarea intereselor rețelelor de 

furnizori (nu e de mirare că 

Gazprom se opune); și 

liberalizarea pieței. Pornind de la 

regulile pieței UE și politicile 

antitrust, DG Competition a lansat 

o investigație în opt țări privind 

practicile neconcurențiale ale 

Gazprom și ale partenerilor săi: în 

201519, DG Competition a ajuns la 

concluzia că Gazprom încalcă legile 

de concurență ale Uniunii Europene 

prin încercările de segmentare a 

pieței și politicile discriminatorii de 

preț. În statele membre UE, Rusia 

a pus presiuni pentru modificarea 

legilor aliniate la cerințele 

europene, în principal cu privire la 

achizițiile publice, la transparență 

și la concurență; în plus, a încercat 

să influențeze chiar decizia la nivel 

european prin presiuni asupra 

guvernelor naționale, cum arată 

cazurile țărilor menționate. 

Regulile europene pentru 

prevenirea spălării de bani și 

corupției sunt foarte importante; 

                                                 
19 http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-15-4829_en.htm. Din 

păcate, Comisia nu a fost la fel de dură cu 

decizia privind conducta OPAL din 

Germania, în prelungirea North Stream, 

care oferă acces privilegiat gazului rusesc, 

prin derogare de la regulile europene. 

Ucraina a făcut plângere oficială pe canale 

diplomatice împotriva acestei decizii, care 

o vulnerabilizează, reducându-i puterea 

de negociere privind tranzitul de gaze 

rusești către Europa. Regimul conductei 

OPAL contrazice însă chiar regulile 

europene și derogarea nu se justifică. 

apoi, unele țări occidentale, ca 

Marea Britanie sau SUA, au reguli 

speciale pentru investitorii lor în 

alte state pentru a preveni și 

sancționa corupția prin aceștia. Nu 

același lucru se poate spune despre 

investitorii din Rusia sau China. În 

orice caz, este esențial ca regulile 

și valorile europene să fie pe deplin 

internalizate de publicul țărilor în 

cauză, altminteri, există riscul ca 

politicienii să derapeze populist 

pentru a-și proteja propriile 

interese, în dauna contribuabilului 

și în ciuda angajamentelor 

europene. 

2. România (și Letonia, într-o 

oarecare măsură) au reușit să 

limiteze influența diverselor grupuri 

de interese în energie sau în 

economie prin reducerea 

corupției. În România, concret, 

liberalizarea pieței de gaze naturale 

și destrămarea unor rețele de 

interese în sector care jucau, 

involuntar, și în interesul Rusiei 

prin interzicerea exporturilor de 

gaze, s-a putut întâmpla numai 

odată cu condamnarea lui Ioan 

Niculae. Același lucru este valabil și 

pentru contractele cu ”băieții 

deștepți” de la Hidroelectrica, 

principalul obstacol în liberalizarea 

pieței de energie electrică; aici a 

contat și sprijinul UE printr-o 

investigație a DG Competition. 

Corupția poate fi redusă prin 

mijloace punitive, dar și 

preventive. De pildă, transparența 

contractelor pe energie, 

tranzacționarea competitivă prin 

OPCOM în România au redus riscul 

apariției unor noi ”băieți deștepți”. 

Presiunile reglementatorului ANRE, 

în ciuda politicului, pentru 

liberalizarea pieței de energie, a 

curățat piața de jucători cu relații 

privilegiate. În ceea ce privește 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4829_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4829_en.htm


 Raport anual 2017  

 

 

29 

w
w

w
.e

x
p
e
rtfo

ru
m

.ro
   

sancționarea corupției în justiție, 

este esențial ca dosarele să fie 

foarte bine făcute, nu fuşerite, 

deoarece sunt deosebit de 

complexe: avem de-a face cu 

rețele sofisticate, de multe ori 

transfrontaliere, care folosesc 

scheme complicate de spălare de 

bani și conturi offshore cu 

beneficiari finali greu de identificat 

și, eventual, necesită și cooperarea 

cu parchete și instituții din alte 

țări.  

3. Este nevoie de reglementatori 

puternici în energie, care să 

sancționeze încercările de 

manipulare a pieței, precum și de 

reglementatori de concurență 

care să nu permită apariţia unor 

jucători cu poziție dominantă. De 

pildă, comportamentul Gazprom 

este neconcurențial, cum arată 

decizia DG Competition la nivel 

european. Insă preluările de 

companii și obținerea unei poziții 

dominante într-o piață (ca în cazul 

Serbiei în sectorul petrol și gaze) 

sau construcția unor proiecte 

mamut care ar ajunge jucători 

dominanți în piață (centralele 

nucleare din Ungaria sau Bulgaria, 

conducta South/Turkish Stream) 

trebuie investigate și eventual 

oprite și de autoritățile naționale. 

Lipsa unui reglementator puternic 

se vede, de exemplu, în reticența 

ANRE Moldova de a retrage licența 

unui jucător care clar nu 

îndeplinește condițiile 

(intermediarul offshore 

Energokapital cu datorii pentru 

gaze, adică, tehnic, în faliment) 

dar are susținerea unor grupuri de 

interese din Rusia și Transnistria. 

4. Câteodată e nevoie de niște 

măsuri curajoase, care să 

împingă mai rapid spre modelul 

occidental decât ni se ”impune”: 

un caz special este cel al Lituaniei, 

dintre țările baltice. Până acum 

câțiva ani, acestea erau complet 

dependente de energie electrică și 

gaz furnizate de Rusia. Lituania a 

devenit un lider regional pentru 

reducerea dependenței de energie 

din Rusia: în 2014 și-a deschis un 

terminal de gaz lichefiat, pentru 

care a făcut ani de zile lobby la 

Comisia Europeană ca finanțare și 

prioritate. Efortul s-a dovedit 

folositor: imediat după deschiderea 

terminalului Gazprom a fost obligat 

să-și reducă cu cca 25% prețurile 

pentru a nu ieși din piață. În anii 

următori, Lituania s-a concentrat 

pentru interconectorul cu Letonia. 

Dacă ar folosi terminalul la 

capacitate maximă, după ce 

rețelele din regiune se vor 

interconecta mai bine, Lituania 

poate asigura cca 75% din 

consumul de gaze al tuturor celor 

trei țări baltice. Ţara a reușit, 

folosind instrumente europene 

(Pachetul Trei), să recapete de la 

Gazprom controlul asupra propriei 

rețele de gaze. Până în 2018, 

Lituania va face și o bursă 

regională de gaze, ceea ce 

înseamnă o piață competitivă și 

lichidă, cu prețuri minime, dar 

economic justificate20. 

5. Nu în ultimul rând, experiența 
curioasă a Belarusului arată ce 
înseamnă să lucrezi pe termen 

lung cu un partener care ar 
vrea să abuzeze de tine, dar e 

la fel de dependent de tine pe 
cât ești tu de el. În condițiile în 
care cei doi au putere egală de 

negociere, nici o parte nu o poate 

                                                 
20 

www.ier.ro/sites/default/files/pdf/SPOS_2

016_Diplomatia_energetica_a_Uniunii_Eur

opene.pdf  

http://www.expertforum.r/
http://www.ier.ro/sites/default/files/pdf/SPOS_2016_Diplomatia_energetica_a_Uniunii_Europene.pdf
http://www.ier.ro/sites/default/files/pdf/SPOS_2016_Diplomatia_energetica_a_Uniunii_Europene.pdf
http://www.ier.ro/sites/default/files/pdf/SPOS_2016_Diplomatia_energetica_a_Uniunii_Europene.pdf
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domina pe cealaltă. Cam același 
lucru s-ar întâmpla dacă Europa ar 

fi unită în relația cu Rusia în 
domeniul energiei, dar nu numai. 

Dacă UE importă de la Rusia cca 
37% din gazul consumat, Europa 
înseamnă 60% din totalul 

exporturilor Gazprom. Gigantul rus 
nu ar avea puterea pe care o are 

azi, după cum susține și 
investigația DG Competition, dacă 
UE ar acționa unitar, în loc ca 

fiecare țară să își negocieze 
separat contractele din poziții net 

inferioare. Pentru ca UE să se 
comporte ca un ”cumpărător unic”, 
nici măcar nu ar fi nevoie de o 

coordonare a contractării la nivel 
european: pur și simplu, ar fi 

suficient ca toate piețele naționale 
de energie să se interconecteze 

într-o piață unică, lichidă, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

competitivă, în care un cumpărător, în 

loc să fie forțat să cumpere de la 

monopolul local Gazprom, să poată 

accesa mai mulți furnizori europeni. El 

ar putea lua din altă parte chiar gazul 

Gazprom, adică acesta n-ar mai putea 

discrimina între clienți, cum e practica 

de până acum. În fond Uniunea 

Energetică, în care intră UE, Balcanii și 

câteva țări de la granița de Est, 

înseamnă exact aceasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Europa: criza gazului (a) vs starea democrației (b) vs înrăutățirea democrației 2007-2016 (c) 

Indicatorii privind starea democrației (b, 
c) sunt din raportul Nations in Transit, 
Freedom House, 2016. De remarcat că 
nivelul democrației s-a deteriorat după 
2007 în majoritatea statelor din CEE 

(Polonia e un caz aparte, în 2012 ar fi 
intrat în categoria ”verde”, deteriorarea a 

survenit în 2015-2016). În mod 
interesant, eliminând cazuri atipice ca 
Belarus, deteriorarea democrației după 
2007 este cu atât mai pronunțată, cu cât 
dependența energetică de Rusia este mai 

puternică. 
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Unul dintre mecanismele bugetare 

aflate la îndemâna discreționară a 
partidelor politice în ultimii ani a fost 

Programul Național de Dezvoltare 
Locală (PNDL). Acesta a fost inițiat 
prin OUG 28/2013, dar continuă mai 

multe programe guvernamentale care 
au reglementat investițiile locale și 

înainte, unele chiar din anii ‘90. 
Acestea au reprezentat instrumente 
facile și accesibile prin care guvernele 

au asigurat investiții pentru primării și 
consilii județene, fără a distribui 

fondurile pe baza unor reguli foarte 
clare, transparente și cu mai multe 

mecanisme de control, precum cele 
care reglementează fondurile 
europene. 

În luna ianuarie 2017, Guvernul a 

anunțat care sunt planurile pentru 
PNDL pentru perioada 2017-2020: 

credite de angajament de miliarde de 
lei (6.6 miliarde euro). Comparativ, 
Programul Operațional Regional (POR) 

are alocată pentru perioada 2014-
2020 suma de 8.2 miliarde euro, iar 

Programul Infrastructură are 11.8 
miliarde, investițiile fiind în cazul celor 
două programe operaționale mult mai 

mari ca dimensiuni. În plus, a emis o 
ordonanță de urgență care suspendă 

Legea finanțelor publice și favorizează 
cheltuielile iraționale. Deși nu se 
contestă necesitatea unor investiții 

locale în infrastructură, trebuie  

 

 

 

 

 

 

 

analizat modul în care s-a ajuns la 

suma de 30 de miliarde și cum se va 
realiza prioritizarea fondurilor, 

alocarea și monitorizarea acestora, cât 
de transparent și corect vor avea loc 
achizițiile publice.  

EFOR a monitorizat alocarea de 

fonduri naționale pentru infrastructură 
pornind cu anul 2004 și a elaborat un 

Index al Clientelismului (Fig. 4), 
care arată care este șansa pentru un 
primar dintr-un partid de la putere să 

primească bani, relativ la un primar 
care se află într-un partid de la 

opoziție. Maximum de clientelism s-a 
atins în anii 2007-2008, când, în 
timpul guvernării Tăriceanu, un primar 

de la putere primea de trei ori mai 
mulți bani decât unul din opoziție. În 

perioada 2012-2016 (fig. 5-8), 
primarii de la putere au primit de două 
ori mai mulți bani decât cei din 

opoziție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 5 

PNDL 2.0 
Alternativa de tip “proastă guvernare” construită acasă: folosirea 

bugetelor publice pentru clientelizarea teritoriului 

http://www.expertforum.r/
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Fondurile sunt gestionate și distribuite 
de către Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice și 
Fondurilor Europene (MDRAPFE), din 

bugetul național. Beneficiarii principali 
sunt primăriile și consiliile județene, 
iar banii se obțin pe bază de solicitare, 

mult mai simplă față de procedurile 
din fonduri europene; motiv pentru 

care sunt mult mai atractive din 
perspectiva obținerii și controlului 
modului de cheltuire. Această 

concluzie reiese și dintr-o sinteză a 
unui raport al Curții de Conturi 

publicat recent21. 

 

 

 

Migrația politică din 2014 a avut un 
cuvânt important de spus, având în 
vedere că primarii care au migrat la 

PSD au primit mai mulți bani după ce 
și-au schimbat partidul. Așadar, 

acesta a fost un mijloc de a fideliza 
aleșii locali migratori. De asemenea, a 

                                                 
21 SINTEZA Raportului de audit al 

performanței Programului național de 

dezvoltare locală finanțat de la bugetul de 

stat prin bugetul MDRAP și derulat prin 

autoritățile locale, 

www.curteadeconturi.ro/Publicatii/Sinteza

___RAP___%20MDRAP%20.pdf  

fost un mecanism pentru a ține în 
viață primării rurale falimentare. În 

2014, fondurile destinate PNDL au 
crescut cu 340.32% conform Curții de 

Conturi.  

Între 2013 și 2016 au fost făcute plăți 
către beneficiari în valoare de 5.7 

miliarde de lei22, iar conform 
rapoartelor anuale MDRAP, pentru 
perioada 2015-2018, creditele de 

angajament au fost de 15.42 miliarde, 
iar creditele bugetare de 2.75 

miliarde. În 2015 au fost finalizate 371 
de obiective de investiții, iar în 
perioada 2015-2018 au fost incluse la 

finanțare 3.565 de investiții. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Conform sumelor menționate pe pagina 

web MDRAP, 

www.mdrap.ro/comunicare/informatii-

publice/-8483  

Figura 4 Indicele clientelismului 2004-
2011, www.expertforum.ro/harta-

clientelism 

http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/Sinteza___RAP___%20MDRAP%20.pdf
http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/Sinteza___RAP___%20MDRAP%20.pdf
http://www.mdrap.ro/comunicare/informatii-publice/-8483
http://www.mdrap.ro/comunicare/informatii-publice/-8483
http://www.expertforum.ro/harta-clientelism
http://www.expertforum.ro/harta-clientelism
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Figura 5 Alocări PNDL și Fondul de Rezervă, 2012, 
www.expertforum.ro/clientelism-2016 

Figura 6 Alocări 2013 

Figura 8 Alocări 2015 

Figura 7 Alocări 2014, înainte de migrație 
(stânga) și după migrație (dreapta) 

http://www.expertforum.r/
http://www.expertforum.ro/clientelism-2016/


Expert Forum (EFOR)  

 

34 

F
e
b
ru

a
rie

 2
0
1
7
  

Investiții de 30 de miliarde 
reglementate prin OUG-uri 

contestate 
 

În luna ianuarie, Guvernul a anunțat 
care sunt planurile pentru PNDL 
pentru perioada 2017-2020. OUG 

6/201723 reglementează cel de-al 
doilea ciclu de implementare a PNDL, 

stabilind limitele creditelor de 
angajament la valoarea de 30 de 
miliarde de lei (6.6 miliarde euro). 

Dintre noile priorități ale etapei 
următoare se numără unitățile de 
învățământ preuniversitar și cele de 

sănătate. Astfel, 2.500 de creșe și 
2.000 de unități de învâțământ 

preuniversitar ar fi construite, 
reabilitate, modernizate sau dotate în 
vederea obținerii autorizațiilor de 

funcționare sau pentru  buna 
desfășurare a procesului educațional.  

Cele 30 de miliarde reprezintă suma 

maximă care poate fi angajată de 

către autoritățile locale, chiar dacă nu 
există banii propriu-ziși în buget, 
creditele de angajament fiind practic 

estimările pentru anii următori, la 
investițiile multianuale; iar cele din 

PNDL sunt multianuale, de regulă pe o 
perioadă de patru ani. Conform 
proiectului de buget, la MDRAP 

situația arată conform tabelului 

                                                 
23 Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2017 

pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri privind realizarea 

investiţiilor finanţate din fonduri publice 

alăturat.24 Previziunile pentru anii 
următori indică faptul că în 2020, 

sumele pentru investiții previzionate 
cresc vizibil, împingând astfel posibile 

datorii în sarcina următoarei 
guvernări. De asemenea, trebuie să 
luăm în calcul faptul că 2019-2020 vor 

fi ani electorali, cu alegeri pentru 
Parlamentul European, Parlament, 

administrația locală și Președinte.  

În paralel, Guvernul a emis OUG 
9/2017, care, printre altele suspendă 

aplicarea unor reglementări din Legea 
500/2002 (art. 4, art. 26 lit. b), art. 
285, art. 36 şi art. 57 (b) până la 

1.1.2018.  

Conform Legii 500/2002 a finanțelor 
publice, creditele de angajament 

reprezintă limita maximă în cadrul 
căreia pot fi încheiate angajamentele 
legale în timpul anului bugetar. 

Creditele bugetare reprezintă suma 
aprobată prin buget, reprezentând 

limita maximă până la care se pot 

ordonanţa25 şi efectua plăţi în cursul 
anului bugetar pentru angajamentele 

                                                 
24 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/p

roiect_buget_2017/Anexa_3/Ministerul_De

zvoltarii_Adm_Pub_FE.pdf  

25 Conform OMFP 1792/2002 ordonanțarea 

“este faza în procesul execuţiei bugetare 

în care se confirmă că livrările de bunuri 

au fost efectuate sau alte creanţe au fost 

verificate şi că plata poate fi realizată. 

Persoana desemnată de ordonatorul de 

credite confirmă că există o obligaţie certă 

şi o sumă datorată, exigibilă la o anumită 

dată, şi în acest caz ordonatorul de credite 

 
Capitolul 
bugetar finantat 
prin proiectul de 
buget/programe 

bugetare 

Cod CA/ 
CB 

Realizări 
2015 

Executie 
preliminară 
2016 

Propuneri 
2017 

Estimări 
2018 

Estimări 
2019 

Estimări 
2020 
 

Programul 
Național de 
Dezvoltare Locală 

1284 I 
II 

15.420.000 
2.437.559 

2.000.000 
4.232.585 

31.000.000 
2.270.000 

 
2.615.760 

 
2.615.760 

 
10.725.946 

CA = credite de angajament; CB = credite bugetare 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/proiect_buget_2017/Anexa_3/Ministerul_Dezvoltarii_Adm_Pub_FE.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/proiect_buget_2017/Anexa_3/Ministerul_Dezvoltarii_Adm_Pub_FE.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/proiect_buget_2017/Anexa_3/Ministerul_Dezvoltarii_Adm_Pub_FE.pdf
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legale contractate în cursul exerciţiului 
bugetar şi/sau din exerciţii anterioare.  

Mai simplist, creditele bugetare sunt 

sumele aprobate prin buget cu privire 
la cheltuielile unei instituții publice din 

anul respectiv, care nu pot fi depășite 
și nici nu pot fi mutate pentru alte 

destinații. Creditele de angajament se 
referă la sumele necesare pentru 
realizarea unei activități multianuale 

în anii următori, fără cel curent sau la 
sume pentru activități angajate din 

anii trecuți. Dacă o primărie 
construiește un drum în patru ani, 
bugetul pe anul curent se consideră 

credite bugetare, iar restul credite de 
angajament. 

Articolul 4 din Legea 500 stabilește 

că: 

(1) Legea bugetară anuală prevede şi 

autorizează, pentru anul bugetar, 

veniturile şi cheltuielile bugetare, precum 

şi reglementări specifice exerciţiului 
bugetar. 

(2) Sumele aprobate, la partea de 

cheltuieli, sub forma creditelor de 

angajament şi creditelor bugetare, în 

cadrul cărora se angajează, se 

ordonanţează şi se efectuează plăţi, 

reprezintă limite maxime care nu pot 
fi depăşite. 

(3) Angajarea cheltuielilor din bugetele 

prevăzute la art. 1 alin. (2) se face 

numai în limita creditelor de 

angajament şi în scopurile pentru 
care au fost aprobate. 

(4) Angajarea cheltuielilor peste creditele 

de angajament şi utilizarea creditelor 

bugetare în alte scopuri decât cele 

aprobate atrag răspunderea celor 

vinovaţi, în condiţiile legii. 

(5) Pentru acţiunile anuale şi multianuale 

se înscriu în buget, distinct, creditele de 
angajament şi creditele bugetare. 

                                                                         
bugetare poate emite „Ordonanţarea de 

plată“ pentru efectuarea plăţii”  

(6) În vederea realizării acţiunilor anuale 

şi multianuale, ordonatorii de credite 

încheie angajamente legale, în limita 

creditelor de angajament aprobate prin 
buget pentru anul bugetar respectiv. 

Mai mult, art. 36 prevede că bugetele 
se aprobă de Parlament, iar creditele 

bugetare și cele de angajament 
estimate pentru următorii trei ani sunt 

prezentate Parlamentului și publicate 
în Monitorul oficial.  

Practic, aceste modificări ar permite ca 

autoritățile publice să cheltuiască bani 
discreționar, inclusiv în alte scopuri, 
fără a fi trase la răspundere, generând 

astfel cheltuieli iraționale care vor crea 
în anii următori datorii bugetare. Mai 

mult, s-ar suspenda și sancțiunile 
pentru cheltuirea ilegală a fondurilor. 
Parlamentul este eludat din acest 

calcul; conform Legii Bugetului 
alocările bugetare pot fi decise direct 

de Guvern, prin suplimentări din 
Fondul din Rezervă (situație care s-a 
produs și în anii trecuți).  

Ministerul Finanțelor Publice a emis un 

comunicat de presă prin care a 
explicat că de fapt OUG respectă 

prevederile legale și suspendă doar 
obligația de evidențiere formală a 

creditelor de angajament aferente 
programelor anuale, iar ordonatorii de 
credite răspund conform legii pentru 

cheltuirea banilor publici26.  

În urma dezbaterilor pe Legea 
bugetului în Parlament au fost 

introduse două amendamente: 

Pentru anul 2017, angajarea 
cheltuielilor pentru finanțarea 

acțiunilor anuale se face în limita 
creditelor bugetare aprobate, cu 
excepția acțiunilor pentru care 

                                                 
26  

http://www.mfinante.gov.ro/acasa.html?

method=detalii&id=152485  

http://www.expertforum.r/
http://www.mfinante.gov.ro/acasa.html?method=detalii&id=152485
http://www.mfinante.gov.ro/acasa.html?method=detalii&id=152485
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prezenta lege prevede distinct credite 
de angajament. – art. 71  

În anul 2017 prevederile alineatelor 

(1), (2), (3) și (4) ale Art. 4 din Legea 
nr. 500/2002, cu modificările și 

completările ulterioare, se aplică de 
către toate instituțiile și autoritățile 

publice27. – art 70 

Prin intrarea în vigoare a Legii 
bugetului pentru 2017, alin. 1-4, art. 
4 din Legea 500/2002 nu ar mai fi 

suspendate, rămânând valabilă 
suspendarea pentru alin. 5-6. OUG a 

intrat în circuitul parlamentar28, 
urmând a fi aprobată. Pentru a 
îndepărta efectele negative ale acestei 

ordonanțe, parlamentarii ar trebui să 
abroge articolele care suspendă 

prevederile din Legea 500/2002, 
menționate anterior.   

La nivel local, unul dintre efectele 

generate de OUG 9 este faptul că 
aceste limite necontrolate pot conduce 
la semnarea unor contracte pe sume 

mai mari decât cele pe care 
autoritățile le pot plăti propriu-zis, 

generând astfel datorii. Mai mult, pot 
genera dificultăți economice pentru 
firmele care sunt contractate pentru 

aceste lucrări, care nu pot fi achitate 
din lipsă de fonduri sau plăți 

preferențiale către operatorii 
economici apropiați de partidul politic 
care este la putere. 

Măsurile luate tind să 

vulnerabilizeze modul în care se 
fac investițiile și răspunderea pe 

care și-o asumă instituțiile publice 
pentru cheltuirea banilor publici, 
fără a exista vreo explicație clară 

pentru intrarea în vigoare a 
acestor reglementări. În același 

timp, generează lipsă de asumare 

                                                 
27 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/201

7/pr007_17.doc;1.pdf  
28 http://senat.ro/legis/lista.aspx  

a răspunderii cu privire la 
cheltuieli bugetare rezonabile și 

necesare, care să nu genereze 
datorii publice. Chiar dacă au fost 

emise cele două amendamente în 
Parlament, care au rolul de a 
încerca să repare acțiunile 

ordonanței de urgență, 
considerăm că emiterea OUG 9 (în 

aceeași perioadă cu OUG 13) 
denotă lipsa de interes față de 
cheltuirea judicioasă a banilor 

publici și intenția de a ocoli legea. 

De ce trebuie reformat PNDL? 

Prin acest raport nu contestăm nevoia 
de investiții locale, ci mai degrabă 

modul în care se stabilesc alocările 
bugetare și mecanismele de distribuție 

către MDRAP, prioritizarea proiectelor 
și cheltuirea banilor. Deși sumele 
alocate pentru PNDL au crescut 

semnificativ pentru următorii ani, nu 
există îmbunătățiri semnificative în 

ceea ce privește prioritizarea 
obiectivelor  de investiții, coroborarea 
cu alte programe finanțate din fonduri 

europene, mecanismele de distribuție 
a fondurilor sau cu referire la 

monitorizarea investițiilor sau 
realizarea achizițiilor publice.  

Prioritizarea bazată pe nevoi reale și 

evaluarea transparentă și corectă a 
proiectelor rămân două priorități 

necesare pentru un program eficient. 
Harta alăturată29 arată lipsa de 

integrare a investițiilor pentru 
drumuri județene din PNDL cu cele 
din Programul Operațional Regional 

2013-2017. 

 

                                                 
29 

http://documents.worldbank.org/curated/

en/963841467990975280/pdf/104747-

RUSSIAN-WP-P150145-PUBLIC-R2D2-

Component-2-PNDL-Prioritization-Criteria-

ROMANIAN.pdf  

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2017/pr007_17.doc;1.pdf
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2017/pr007_17.doc;1.pdf
http://senat.ro/legis/lista.aspx
http://documents.worldbank.org/curated/en/963841467990975280/pdf/104747-RUSSIAN-WP-P150145-PUBLIC-R2D2-Component-2-PNDL-Prioritization-Criteria-ROMANIAN.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/963841467990975280/pdf/104747-RUSSIAN-WP-P150145-PUBLIC-R2D2-Component-2-PNDL-Prioritization-Criteria-ROMANIAN.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/963841467990975280/pdf/104747-RUSSIAN-WP-P150145-PUBLIC-R2D2-Component-2-PNDL-Prioritization-Criteria-ROMANIAN.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/963841467990975280/pdf/104747-RUSSIAN-WP-P150145-PUBLIC-R2D2-Component-2-PNDL-Prioritization-Criteria-ROMANIAN.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/963841467990975280/pdf/104747-RUSSIAN-WP-P150145-PUBLIC-R2D2-Component-2-PNDL-Prioritization-Criteria-ROMANIAN.pdf
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Mai mult, harta de mai jos arată 

cum se suprapun investițiile pentru 
drumuri comunale din bani 

românești (PNDL) cu cele din bani 
europeni (PNDR). Astfel, raportul 

Băncii Mondiale arată probleme 
vizibile cu privire la modul în care se 

stabilesc investițiile prioritare în 
cadrul PNDL. 

La începutul celei de-a doua etape a 

PNDL nu există o publicată nicio 
evaluare a perioadei de implementare 

2013-2016, în termeni de indicatori de 
succes, investiții totale sau nereguli 
sesizate în implementarea 

programului. Singurele date se 
regăsesc în rapoartele anuale MDRAP 

și sunt foarte vagi. 

 

 

 

 

 

 

EFOR a arătat deja și care sunt 

problemele legate de achiziții publice 
(care sunt responsabilitatea 
beneficiarilor, nu a MDRAP). În cele 

două rapoarte publicate am analizat 
cine sunt câștigătorii și care sunt 

legăturile lor cu partidele politice sau 
puterea locală sau centrală, în zece 
județe. Astfel, datele analizate au 

demonstrat că achizițiile se fac în mod 
netransparent, pentru că nu se publică 

aproape 50% dintre câștigători în 
SEAP. De asemenea, 4-5 firme au 
câștigat între 50-60% din fondurile din 

contracte în fiecare dintre aceste 
județe. Mai departe, aceste firme au 

legături cu toate partidele politice, dar 
și cu persoane care dețin puterea la 
nivel local sau central; multe dintre 

aceste firme sau deținătorii lor au 
probleme penale. Chiar dacă partidele 

se schimbă, legăturile de putere locale 
tind să rămână active.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primii 20 de câștigători din 46 în 

județul Timiș, ca sume obținute 

din contracte.  

 

 

Situații similare se regăsesc și în 

celelalte județe analizate: Iași, 

Vâlcea, Dâmbovița, Suceava, 

Teleorman, Giurgiu, Caraș 

Severin, Gorj, Tulcea. 

 

 

 

 

Datele în format interactiv se pot 

găsi pe paginile web 

 

www.expertforum.ro/achizitiile-

din-pndl 

 

www.expertforum.ro/achizitiile-
din-pndl-2  

http://www.expertforum.r/
http://www.expertforum.ro/achizitiile-din-pndl-2/
http://www.expertforum.ro/achizitiile-din-pndl-2/
http://www.expertforum.ro/achizitiile-din-pndl-2
http://www.expertforum.ro/achizitiile-din-pndl-2
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Având în vedere aceste vulnerabilități, 

considerăm că pentru implementarea 
următoarei etape a PNDL trebuie 
elaborate anumite măsuri care să 

crească transparența modului de 
selecție și implementare a investițiilor: 

- Prioritizarea clară a modului de 

cheltuire a banilor, fără 
interferențe politice care să 
clientelizeze procesul 

- Elaborarea unor grile de 
evaluare clare30, care să arate 

cum sunt clasificate proiectele 
- Creșterea capacității MDRAP de 

a evalua aceste proiecte, având 

în vedere că sub 20 de angajați 
se ocupă de analizarea, 

contractarea și monitorizarea 
câtorva mii de investiții 

- Dezvoltarea unui sistem 
electronic care să permită 
urmărirea proiectelor de la 

selecție până la finalizarea 
acestora; publicarea de 

informații detaliate legate de 
PNDL pe pagina MDRAP31; 
publicarea de date deschise 

legate de proiectele PNDL 
- Monitorizarea activă (inclusiv pe 

teren) a modului de 
implementare a proiectelor și 
publicarea unor informații 

referitoare la nereguli 
- Publicarea unor rapoarte 

detaliate privind PNDL 

 
 
 

 

                                                 
30 Evaluarea se face pe baza HG 

624/2015, însă criteriile sunt relative vagi 

și nu permit o prioritizare clară -  

www.legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocum

ent/170421  

31  www.mdrap.gov.ro/lucrari-publice/pndl  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

VIDEO 
 
Vezi mai multe despre PNDL 

pe pagina web 
www.expertforum.ro/pndl-

pe-scurt  

http://www.legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170421
http://www.legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170421
http://www.mdrap.gov.ro/lucrari-publice/pndl
http://www.expertforum.ro/pndl-pe-scurt
http://www.expertforum.ro/pndl-pe-scurt
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Semilunei 7, apt. 1, Sector 2, 

București 
www.expertforum.ro 

 

 

 

Puteți susține activitatea  
EFOR prin donații – 

www.expertforum.ro/doneaza  
 

http://www.expertforum.r/
http://www.expertforum.ro/
http://www.expertforum.ro/doneaza
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