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La sfârșitul anului trecut și în prima parte a lui 2019 am avut sau avem alegeri cruciale în
Republica Moldova, Estonia, Ucraina, Georgia sau Macedonia, iar apoi în luna mai scrutinul
general pentru Parlamentul European, ca să enumerăm doar cele mai vizibile evenimente
electorale în regiunea noastră. Toate aceste voturi sunt afectate de cele două simptome ale
proastei guvernări promovate dinspre est: (a) clientelismul ca model politic de succes,
promovat tot mai dezinvolt ca alternativă la statul de drept liberal; şi (b) dezinformarea
sistematică (fake news) prin media noi sau tradiţionale. A se sprijină pe B, iar B se pune în
slujba A, consolidând împreună proasta guvernare.
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Raportul de faţă punctează rezultatele unei serii de proiecte ale organizaţiei şi partenerilor
săi pe ambele componente: măsurarea clientelismului şi combaterea dezinformării
strategice. Clientelismul se poate alimenta atât direct din banii publici, cum am documentat
în ultimii ani pe cazul transferurilor financiare pentru investiţii de la guvernele locale către
autorităţi locale; sau poate afecta sectoare strategice, prin scheme mai subtile, cum se
întâmplă de pildă în energie.
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Cele trei fețe ale clientelismului politic
În ultimii șapte ani, EFOR a arătat în cifre
și cu argumente care este nivelul
clientelismului și care sunt principalele
mijloace prin care partidele politice își
construiesc rețele de putere, își hrănesc
aliații politici și plătesc primari din bani
publici pentru a primi sprijin în campaniile
electorale. Datele strânse demonstrează
că sunt trei canale importante prin care se
scurg resursele publice pentru a întări
capacitatea partidelor politice de la
guvernare: alocări din fonduri publice
pentru investiții și fonduri de urgență, bani
pentru achiziții publice și companiile de
stat. Și toate guvernele care s-au perindat
la putere în ultimii 14 ani au folosit
metode similare.
Deseori, disputele din spațiul public sunt
bazate pe simple păreri și reacții populiste,
fără a avea în spate cifre. Premierul
Viorica Dăncilă a afirmat de mai multe ori
recent că Programul Național de
Dezvoltare Locală (PNDL) este un mare
succes și că a scos țara din noroi1. Dar
argumentele politicienilor sunt bazate mai
ales pe vorbe și nu pe cifre. Și nu de
multe ori s-a dovedit că afirmațiile
acestora conțin cifre umflate sau date
alterate.

1

www.hotnews.ro/stiri-politic-22981538dancila-lauda-psd-scos-tara-din-noroaie-prinprogramul-pndl-introdus-dragnea.htm

mari de bani din contracte publice,
folosindu-se de relații politice. Mai mult,
înregistrarea confirmă o altă concluzie
EFOR, și anume că există presiuni la nivel
local, din partea partidului de guvernare,
să se încheie achiziții publice cu firme
favorizate; uneori chiar sub presiunea
unor telefoane de la București. Chiar dacă
nu reprezintă imaginea întregului
program, cu siguranță ridică semne de
întrebare privind modul în care se
investesc banii și despre calitatea lucrărilor
executate.
În Republica Moldova, Partidul Democrat a
investit în Drumuri bune pentru Moldova,
un program care are scop similar cu PNDL,
investiții în infrastructură mai degrabă
mică. Dar un raport publicat la sfârșitul lui
20183 arată că Drumuri Bune a luat bani
de la infrastructura națională și deci pune
în pericol reabilitatea și întreținera
drumurilor naționale. Mai mult, lipsesc
proiecte, studii de fezabilitate, iar
distribuția banilor nu este neapărat
rațională și bazată pe nevoi. Durabilitatea
investițiilor este pusă sub semnul
întrebării.
Și toate acestea se întâmplă în ani
preelectorali și electorali în ambele țări. În
Moldova s-au organizat deja alegerile
parlamentare, pe 24 februarie, iar în
România urmează doi ani cu alegeri.
Din datele strânse în ultimii ani am
construit o teorie a clientelismului în
regiune și am identificat câteva dintre cele
2
3

www.recorder.ro/video-dumnezeul-achizitiilor
www.expertforum.ro/raport-drumuri-bune/

www.expertforum.ro

Cu toate acestea, în ultimul an tot mai
multe informații au arătat că PNDL este un
program cu probleme și au confirmat
ipotezele EFOR legate de alocarea și
cheltuirea banilor. Un reportaj recent
realiat de Recorder2 a demonstrat cum un
personaj influent cu abilități multiple din
județul Tulcea – preot, proprietar de firmă

și consilier al fostului ministru al dezvoltării
Paul Stănescu – a reușit să câștige sume
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mai frecvente metode prin care banii
publici sunt direcționați către rețele de
putere politice. Iar cele trei țări ne oferă
modele atât cu asemănări, dar și cu
mecanisme specifice4.
Atât în Republica Moldova, cât și în
România avem alocări de la centru în local
prin programe de investiții care arată că
partidul de la putere avantajează primarii
de aceeași culoare în comparație cu cei
din opoziție. În Moldova, spre exemplu, în
anii analizați, primarii de la putere au
primit de cel puțin două ori mai mulți bani
decât cei din opoziție; iar în anumiți ani
proporția ajunge la 8.
Un factor comun este faptul că
independenții sunt avantajați pentru a fi
atrași în partidul de la guvernare. Este
adevărat că în Georgia și în Moldova,
apartenența primarilor este mult mai greu
de identificat decât în România, întrucât
migrația este mult mai masivă. Cifrele de
la ultimele alegeri locale, din 2015, nu mai
arată aproape deloc ca cele de azi în
administrația de peste Prut.

www.expertforum.ro
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din 51 de circumscripții au mers 92% din
bani. Circumscripțiile unde au candidaat
lideri PDM au primit mai mulți bani decât
media pe țară.
În Georgia, situația este aparte5. Partidul
care câștigă alegerile parlamentare
primește indirect și toți primarii la alegerile
locale, care au loc la 2 ani distanță. Cu
alte cuvinte, primarii urmăresc banii, mai
ales dacă luăm în calcul și independența
financiară scăzută a primarilor din
Georgia.
Iar pentru a ilustra și mai bine nivelul de
clientelism din fiecare țară am construit
câte o Harta a Clientelismului, care
permite oricui să urmărească câți bani a
primit primarul sau președintele de raion,
în ce an și din ce fond.

În Moldova, datele ne-au mai dezvăluit un
mecanism clientelar: alocarea în funcție de
votant și nu numai după culoarea politică.
Astfel, analiza alocărilor din Programul
Drumuri Bune în patru circumscripții ne-a
arătat că deși programul este transparent
la prima vedere (toate proiectele sunt
publicate pe site, inclusiv cu poze),
detaliile pot schimba perspectiva. Astfel,
având un sistem electoral, mixt,
importanța candidaturilor din circumscripții
a devenit mult mai mare, mai ales pentru
că nu există prag de validare. Astfel că
PDM a distribuit fondurile către localitățile
unde există șanse mai mari să fie votați,
chiar dacă primarii sunt de altă culoare. La
nivel general, deși aproape toate
localitățile au primit câte ceva, către 27
4

În 2018 am publicat mai multe rapoarte care
suprind în detaliu cele trei modele –
www.expertforum.ro/profilul-clientelismuluipolitic-in-regiune/

5

www.expertforum.ro/raport-clientelismulpolitic-in-georgia/
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Georgia – www.expertforum.ro/harta-clientelism-ge

Moldova – www.expertforum.ro/harta-clientelism-md

www.expertforum.ro

Romania – www.expertforum.ro/harta-clientelism
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Noroiul din PNDL - radiografia anului
2018

Ministerul a realizat anul trecut plăți de
4.53 miliarde de lei9. Cele mai mari plăți sau făcut în lunile septembrie, noiembrie și
decembrie. Politic vorbind, primarii social
democrați au primit cel mai mulți dintre
bani: 2.88 miliarde de lei au mers prin
deconturi de lucrări către PSD, iar 1.2
către primarii Partidului Liberal.

În 2018 PNDL a continuat să fie cea mai
importantă dintre sursele de finanțare
pentru investiții locale din bugetul
național. Programul gestionat de
Ministerul Dezvoltării a finanțat în
continuare construcția de drumuri, școli și
grădinițe.
Din PNDL 2, în perioada 2017-2018 s-au
decontat 2,88 miliarde din cele aproape 30
de miliarde alocații de la bugetul de stat
pentru 2017-2020. În termeni reali au fost
recepționate doar 213 lucrări din totalul de
peste 7.171 propuse spre finanțare6. Din
PNDL 1 (2013-2019) s-au recepționat
3.129 de lucrări din cele 5.502 estimate.
EFOR a actualizat datele referitoare la
alocări și plăți din PNDL și din Fondul de
Rezervă, iar imaginea de ansamblu (20042018) a programului poate fi vizualizată
pe Harta Clientelismului,
www.expertforum.ro/harta-clientelism.
În 2018, Guvernul a alocat prin buget și
rectificările bugetare suma de
1.912.011.000 lei pentru PNDL etapa I și
2.348.901.000 lei pentru PNDL etapa a IIa7. Pentru asigurarea plăților către
beneficiari s-au făcut suplimentări și din
Fondul de Rezervă, pe fundalul solicitărilor
din partea beneficiarilor, după cum ne
arată nota de fundamentare. Astfel, a fost
emisă H.G. 777/5 octombrie 20188, prin
care s-a suplimentat bugetul PNDL cu
jumătate de milliard de lei, iar în
decembrie, prin HG 974 s-au mai alocat
300 de milioane.

6
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Pentru situația din ianuarie 2019 vezi
www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl
7
http://gov.ro/ro/guvernul/procesullegislativ/note-de-fundamentare/nota-defundamentare-hg-nr-974-13-122018&page=21
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Proporția de fonduri din PNDL pe partide

În 2018, s-au înregistrat 2395 de
beneficiari din fonduri PNDL, fie că vorbim
de etapa 1 sau 2 a programului. În sume
totale vorbim despre 4.53 miliarde de lei.
Cea mai mare parte a banilor a mers spre
comune, adica 76% din fonduri, adică
3.44 miliarde.

8

www.legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/
205487
9
Conform datelor de pe pagina web MDRAP,
sectiunea transparență/plăți
www.mdrap.ro/comunicare/informatii-publice/8483
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Proporția pe tipuri de localități
O, 8.64%

S, 1.15%

M, 3.90%

CJ, 10.32%

C, 75.98%

La capitolul comune, cei mai mulți bani au
mers spre Buzeștii de Sus (Hunedoara),
care a primit de 28.9 mii de ori mai multe
fonduri pe cap de locuitor comparativ cu
Belcești (Iași), ultima localitate din top.
Este adevărat că localitățile din top 10
sunt mai mici ca populație decât cele de la
coadă. Cu toate acestea, diferențele în
sume primite sunt mari, în condițiile în
care media la plățile pe cap de locuitor
este de 310 lei. Ceea ce ne îndeamnă să
ne întrebăm dacă agloritmii de alocare și
plată sunt de fapt proporționali cu nevoile
localităților.

10

Harta Clientelismului: cine a primit bani în
prima jumătate a anului 2018?,

Ca număr de plăți, cel mai bine stă
sectorul 3. EFOR a arătat deja că Sectorul
3, condus de Robert Negoiță (PSD) a
primit 38.3 milioane de lei, iar Primăriei
Sectorului 4 i s-au transferat 13.5 milioane
de lei. Majoritatea proiectelor finanțate
pentru sectoarele Bucureștiului sunt legate
de consolidări de școli și grădinițe.
Sectorului 3 i s-au alocat 74.5 milioane din
PNDL 2 pentru perioada 2017-2020,
aproape cât celorlalte sectoare din
București adunat; S1 nu a primit deloc
alocări10.
Media/localitate este de 3 plăți per an.
Către primăria Sectorului 3 s-au făcut nu
mai puțin de 78 de plăți.

www.expertforum.ro/harta-clientelismului2018/
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Din PNDL au primit bani 168 de orașe, din
care primele 15 și-au asigurat jumătate
din fonduri. La capitolul orașe, cel mai
bine stă Mioveni. Media per cap de
locuitor este de 112 de lei primiți. Cu toate
acestea, sunt orașe care stau ceva mai
bine, trecând peste o mie de lei: Mioveni,
Solca, Bolintin Vale sau Piatra Olt. La
extrema cealaltă se regăsește Roznov, cu
2.3 lei pe cap de locuitor.

Împărțirea pe județe denotă o inegalitate,
în sensul în care Olt, județul care a fost
condus de Paul Stănescu ca președinte al
consiliului județean a primit decontat de 7
ori mai mulți bani decât județele de la
coada clasamentului.

8

Renaşterea populismului în Europa de Est

Localitate/județ

Lei/capita

Buzesti de sus Hunedoara
Padina - Mehedinti

Partid

Localitate/județ

Lei/capita

Partid

PSD

Argetoaia - Dolj

2.86

PSD

PSD

Ciohorani - Iasi

2.82

PSD

PSD

Chiojdu - Buzau

2.45

PSD

PSD

1.96

PNL

PSD

George Enescu Botoșani
Ghiroda - Timiș

1.92

PNL

PSD

Cobadin - Constanța

1.70

PNL

PSD

Malnaș - Covasna

0.81

PCM

PSD

Cărpineț - Bihor

0.67

PSD

PSD

Carta - Harghita

0.62

UDMR

PSD

Belcesti - Iași

0.46

PNL

13,323.76
7,693.53

Tatulesti - Olt

7,460.58

Raca - Arges
7,053.36
Gogosu - Dolj

6,420.28

Rau alb - Dambovita

6,330.69

Ribita - Hunedoara

6,290.08

Bicles - Mehedinti

5,726.17

Ludos - Sibiu

5,702.95

Chiesd - Salaj

5,273.18

Top comune (sus); Top orașe (jos)
Localitate

Suma

Mioveni - Argeș
Bolintin Vale - Giurgiu
Băicoi - Prahova

94219620.57
15816620.99
10598573.77

Hârșova - Constanta
Dabuleni - Dolj
Vișeu de Sus - Maramureș
Piatra Olt - Olt
Tirgu Neamț - Neamt
Miercurea Nirajului - Mureș
Negrești - Vaslui

Judet

% din bani
pentru orase
23.85%
4.00%
2.68%
2.47%
2.38%
1.85%
1.84%
1.67%
1.61%
1.33%

9761545.76
9423850.68
7309949.2
7263262.92
6590473.12
6368564.75
5252203.86

Suma RON

PSD
PSD
PNL
ALDE
PNL
PSD
PSD
PSD+UNPR
UDMR
PSD

Partid

Judet

241,787,737.17

PSD

Arad

63,595,813.08

PNL

Arges

217,633,199.68

PSD

Cluj

62,472,758.79

PNL

Giurgiu

216,114,232.35

PSD

62,067,698.55

PSD

Dâmbovița

193,785,053.52

PSD

Caraș
severin
Sibiu

60,944,537.95

PNL

Vaslui

188,238,251.02

PSD

Ialomița

58,239,215.68

PSD

Mehedinți

174,326,138.60

PSD

Ilfov

54,048,747.36

PNL

Constanța

151,848,500.01

PSD

București

52,264,692.40

PSD

Neamț

145,653,376.86

PSD

Bacău

49,907,170.36

PSD

Buzău

145,311,159.56

PSD

Covasna

43,580,864.68

UDMR

Satu Mare

144,556,237.23

UDMR

Brașov

33,259,845.92

Olt

Suma RON

Partid

Partid

PNL

Top judete (sus); Top număr plați (jos)
Sector 3 - București

78

PSD
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Targoviste - Dâmbovița

63

PSD

CJ Dâmbovița - Dâmbovița

57

PSD

CJ Satu Mare - Satu Mare

36

UDMR

Oraștie - Hunedoara

29

PSD

CJ Vrancea - Vrancea

28

PSD

Galați - Galați

27

PSD
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Hunedoara - Hunedoara

27

PSD

Nicorești - Galați

25

PNL

CJ Olt - Olt

25

PSD

CJ Neamț - Neamț

25

PSD
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Apelor și Pădurilor. Pentru inundații au
Fondul de rezervă și Fondul
de Intervenție

Conform Legii 500/2002 privind
finanțele publice, cele 2 fonduri
pot fi utilizate în situații
neprevăzute, care necesită
intervenții rapide. Istoric
vorbind, fondul de rezervă a fost
unul dintre cele mai clientelare
mecanisme, fiind folosit prin
încălcarea legislației și prin
excepții de la regulă, acoperind
cheltuieli care nu au un caracter
urgent. Acest fapt a fost
remarcat constant și în
rapoartele Curții de Conturi.

ALDE
1%
PSD+UNPR
3%

Alocări Fondul de Rezervă

CANDIDAT
INDEPENDENT
1%
FDGR
1%

Altele
0.42%

UDMR
7%

PSD
PNL
UDMR

PNL
20%

Pentru Fondul de Rezervă au
fost emise 31 de hotărâri de
guvern. Dintre acestea, am analizat 15, în
cazul cărora am putut identifica un
beneficiar direct de la nivel local. Restul de
1.3 miliarde au fost transferate către
ministere și Secretariatul General al
Guvernului. Din aceștia, prin 2 hotârâri
(777 și 974) s-a aprobat suma de 800 de
milioane de lei pentru plata deconturilor
din PNDL 1 și PNDL 2.
Din celelalte hotărâri s-au finanțat
cheltuieli curente și de capital, cheltuieli
pentru susținerea sistemului de protecție a
copilului, precum și a centrelor publice
pentru persoane adulte cu handicap sau sau alocat fonduri pentru echilibrarea
bugetelor locale, acestea din urmă
reprezentând 1/3 din suma totală de 997
milioane lei. Situația celor 997 milioane
arată din punct de vedere politic astfel:

ALDE
CANDIDAT INDEPENDENT

PSD
67%

FDGR
PMP
PSD+ALDE
Altele

ajuns 373 de milioane de lei, cei multi bani
la județele Vrancea (55 milioane), Vâlcea
(37 milioane) și Prahova (33 milioane).
Statistic vorbind, pe partide, 71% din banii
pentru inundații au ajuns la PSD.
În linii generale, partidele din sfera
guvernării au intrat în posesia a 65% din
fondurile destinate PNDL în 2018.
Practicile de alocare nu au devenit
neapărat mai transparente, chiar dacă
premierul consideră că PNDL este un
succes.
Și dacă este un program destinat în primul
rând comunelor și orașelor mici, primăria
sectorului 3 a înregistrat un succes, în
sensul în care a primit 38 de milioane de
lei și cel mai mare număr de plăți. Județe
conduse de lideri PSD puternici precum
Olt, Dâmbovița, Vaslui sau Buzău au fost
primele în topul deconturilor. Diferențele
între primii clasați în top și ultimii sunt
vizibile, mai ales la capitolul comune.

www.expertforum.ro

De asemenea, în 2018 au fost alocați bani
din Fondul pentru Intervenție, mare parte
mergând la acoperirea problemelor
cauzate de inundațiile din martie și iunie.
126 milioane de lei au fost alocați către
Ministerul Sănătății, respectiv Ministerul

PSD+UNPR
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funcționarea unor localități, ce de multe
ori nu au mari șanse de supraviețuire din

UNPR, 0.47%
UDMR, 5.09%

Alocari Fondul de Intervenție
ALDE, 1.69%
PMP, 0.05%

PSD+UNPR, 0.14%

CANDIDAT
INDEPENDENT, 2.39%

PNL, 19.10%
ALDE
CANDIDAT INDEPENDENT
PCM
PMP
PNL
PNTCD
PSD
PSD, 70.96%

PSD+UNPR
UDMR
UNPR

Bugetarea de tip bazar sau cum
obiceiurile rele circulă cel mai repede

www.expertforum.ro
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Deși există diferențe în modul în care se
alocă fondurile, fundamentul este unul
comun: a servi intereselor clasei politice
de la putere, care profită de funcția
publică pentru a se îmbogăți și pentru a
perpetua accesul la resursele publice.
Modelul clientelar ține, evident, și de
cultura locului, relațiile de putere, istorie,
structura administrativă, poziția față de
axa Est-Vest etc. Dar cu toate acestea,
vedem în toate cele trei țări un mecanism
prin care politicienii aflați la putere țin în
șah administrațiile locale prin alocări de
fonduri, care sunt absolut necesare pentru

bugetele strânse din taxe și impozite
locale.
Primarii tind să se alieze cu cel care
împarte banii, pentru a fi realeși. Migrația
primarilor este mult mai vizibilă în Moldova
și Georgia decât în România şi mai puţin
limitată legal. În Moldova, Partidul
Democrat a strâns un număr semnificativ
de primari pentru a se asigura că vor
aduce voturi pentru alegerile
parlamentare, desfășurate după un sistem
electoral nefuncțional, împotriva căruia sau pronunțat Comisia de la Veneția și
OSCE/ODIHR și care nu face decât să
favorizeze și mai mult clientelismul politic.
Este greu de estimat câți primari are de
fapt partidul, fiindcă cifrele disponibile
sunt foarte diferite.
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În Georgia, migrația pare totală, pentru că
primarii nu vor să fie în opoziție și să nu
aibă acces la resurse; de ce să te cerți cu
învingătorul când poți să i te alături?
Municipalităţile fiind mai puţine şi mai
mari, alinierea politică este mai vizibilă iar
riscul de a fi în opoziţie mai mare.
Pluralismul la nivel local este în realitate o
ficţiune. În România, chiar dacă primarii
nu migrează constant, alianțele locale și
concurența de fațadă sunt la ordinea zilei.
În multe locuri, USL încă trăiește.
Guvernarea prin provizorat şi improvizaţie,
fără viziune pe termen lung și cu succes
limitat, scumpește proiectele. Investițiile
proaste, care nu respectă nevoile reale ale
comunităților sau care sunt realizate pe
jumătate, se vor dovedi de fapt pe termen
lung mai scumpe decât o arată estimările:
fie pentru că trebuie refăcute, fie nu
rezistă mult, fie pur și simplu nu aveau ce
căuta acolo. Drumurile de pe care zboară
asfaltul la prima ploaie sau terasamentele
care prind forma unor dune după primele
sute de mașini trebuie cu siguranță
refăcute. Iar firmele de construcții profită
când prind un contract, pentru că patronul
nu știe cum se schimbă ministrul sau
vreun secretar de stat, deci nu mai
primește banii promişi clientelar.
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Vezi raportul anual 2018,
https://expertforum.ro/raportul-anual-2018/

Pe termen lung, investițiile care nu sunt
făcute cu cap ajung să afecteze negativ
dezvoltarea economică și socială a
localităților. Degeaba construiești drumuri
spre cimitir sau către un sat cu 100 de
locuitori (și nu înseamnă neapărat că nu
trebuie construite la un moment dat) dacă
nu ai un plan integrat, care să lege
infrastructura rurală sau a orașelor mici de
municipii, de centrele de dezvoltare, care
pot ajuta dezvoltarea comunităților.
Nu toate investițiile sunt sortite eșecului.
Multe dintre aceste investiții au rolul lor și
cu siguranță sunt necesare. Dar având în
vedere că există un amestec de investiții
eficiente, cârpeli, proiecte cu dedicație,
achiziții aranjate este dificil să distingem
care este de fapt adevărul. Și pe asta se
bazează de fapt și politicienii când
trâmbițează constant despre marele
succes al unor programe naționale de
investiții. O știre falsă nu este total falsă,
ci este un amestec inteligent de adevăr cu
invenții.
Bugetarea de tip bazar11 încurajează
negocierea în locul unei viziuni pe termen
lung, reduce semnificativ transparența și
dialogul cu beneficiarii reali ai investițiilor
și reduce posibilitatea de investiții
alternative din fonduri europene sau
provenind de la alte entități internaționale,
care solicită reguli clare și proceduri mult
mai bine puse la punct. Astfel de
comportamente vedem atât în România,
unde primarii nu mai aplică la fonduri
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Chiar dacă nivelul de transparență privind
investițiile este diferit, dacă luăm alocările
la bani mărunți reiese că ele au fost făcute
pentru a servi unui partid, unui anume
primar sau pentru a atrage voturi în
anumite localități. Chiar dacă cifrele
agregate, văzute la nivel de ansamblu
arată bine – toată lumea a primit bani, sau făcut alocări pentru toate județele sau
raioanele etc -, sub lupă se vede că de
fapt primăria sectorului 3 a primit cât
restul de sectoare sau cât multe alte
municipii la un loc. Vedem că județele
conduse de lideri PSD au un succes mai
mare decât altele la rambursări sau vedem

că localitățile sau raioanele din Republica
Moldova unde candidează lideri ai PDM
primesc exponențial mai mulți bani decât
cele unde votanții ar merge mai degrabă
înspre candidații opoziției. Acești outliers
definesc de fapt clientelismul și arată că
transparența de fațadă fără reguli clare și
care pot fi înțelese de oricine este de fapt
doar o butaforie.
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europene, pentru că este mult mai facil
mecanismul clientelar al PNDL, dar și în
Moldova, unde banii pentru infrastructură
națională au fost realocați către bucăți de
drumuri petecite, dar cu impact la
electorat.
Și la capitolul achiziții există outliers. Cel
mai recent raport EFOR, referitor la
județul Constanța, ne arată că primele
cinci – majoritatea cunoscute la nivel local
și asociate în diferite feluri cu actori politici
– din 115 competitori au câștigat peste
50% din fondurile destinate proiectelor de
investiții12. Situația este la fel și în celelalte
10 județe analizate de-a lungul timpului de
EFOR. La toate acestea mai adaugăm un
procent important de achiziții cu număr
scăzut de oferte și contracte adjudicate cu
utilizarea criteriului prețul cel mai scăzut.

implementării reale, pe teren a proiectelor.
Urmează doi ani electorali, iar EFOR a
demonstrat că în anii precedenți cu alegeri
fondurile au fost alocate cu predilecție
primarilor de aceeași culoare cu guvernul.
Așadar, procedurile trebuie să devină mai
ușor de urmărit, să fie obiective și să nu
depindă de culoarea politică sau poziția în
partid a beneficiarilor.
În restul regiunii, unde nu există nici
măcar experienţa consistentă a
implementării de proiecte UE şi
supervizarea, atâta câtă este, a Comisiei,
devine cu atât mai greu de înrădăcinat o
practică a transparenţei şi bunei guvenări,
dacă modelul alternativ prezent în Europa
de Est este atât de puternic şi agresiv.

Un alt raport recent13, despre achizițiile în
consultanță pentru infrastructură arată
cum 79 de firme din peste 4600 au
câștigat jumătate din peste 16 miliarde de
lei. În trei sferturi din cazuri, criteriul de
selecție a fost prețul cel mai scăzut, ceea
ce ne arată că interesul nu este neapărat
pentru calitate. Jumătate din proceduri au
avut între 1 și 3 competitori.
Eliminarea totală a acestui tip de
comportament este iluzorie, pentru că
aceste fonduri sunt principala pușculiță de
bani legali a partidelor politice, cu care se
finanțează indirect voturi și se cumpără
fidelități (sau cel puțin prietenii și alianțe
temporare). Dar fără transparență, reguli
clare, precum și fără numirea unor
decidenți competenți și cu viziune nu vom
ieși nici măcar cu pași mici din zona de
clientelism politic.

www.expertforum.ro
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Pentru a scoate România din noroi, PNDL
trebuie să devină un program mai
transparent și echilibrat, inclusiv în ceea
ce privește achizițiile publice și urmărirea
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Banii și achizițiile: unde au ajuns contractele
din PNDL în județul Constanța?,
www.expertforum.ro/achizitiile-din-pndl-cta/

13

Clientelism politic în contractele de
consultanță pentru infrastructură,
www.expertforum.ro/clientelism-politiccontracte-consultanta/
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Energie: proastă guvernare,
vulnerabilități regionale
Cum am constatat în ultimii ani, Rusia are
la îndemână trei mari instrumente pentru
a-și construi influență politică și
economică în proximitatea ei, dar și pentru
a-și proiecta influența în Vest. Avem
așadar:


agresiunea militară și inflamarea
spiritelor în zone separatiste în
fostele state URSS;



instrumentele de ”război hibrid” ca
atacurile cibernetice, dezinformare,
trolli, finanțarea unor curente
politice extremiste șamd;



și șantajul energetic.

În ceea ce îl privește pe acesta din urmă,
cea mai importantă pârghie – și cea mai
vizibilă – o reprezintă ponderea gazului
rusesc în importurile UE, care rămâne în
2018 de 40%, sau 8% din consumul total
al Uniunii. Chiar dacă UE depinde chiar în
mai mare măsură de importuri de alte
resurse energetice din Rusia, în special
petrol, piața gazului este puternic
dependentă de o infrastructură de
conducte iar importurile nu sunt ușor de
substituit, în timp ce pentru petrol există o
piață globală.
La nivel european poziția gazului rusesc
pare redusă, dar în mai multe state din
centrul și estul Europei Gazprom
controlează până la 100% din furnizare,
iar tranzitul gazului se face prin Ucraina,
ceea ce lasă aceste țări vulnerabile la
amenințarea unei întreruperi.

www.warsawinstitute.org/gazproms-lavishspending-nord-stream-2-turkish-stream/
15
A se vedea, de pildă, poziția Ungariei:
www.hungarytoday.hu/szijjarto-russiabeneficial-hungary/

State membre UE ca Ungaria, Bulgaria,
Cehia, Slovacia șamd s-au opus
sancțiunilor UE contra Rusiei după
agresiunea militară a Rusiei în Ucraina din
2014, extinderii acestora după atacuri
cibernetice de origini rusești sau după
scandalul Skripal. Opoziția la sancțiuni a
fost deseori răsplătită de Kremlin cu
prețuri sau condiții mai bune pentru gazul
de la Gazprom sau cu promisiuni legate de
proiectele majore ale Gazprom de
conectare prin conducte care ar ocoli
Ucraina (Nord Stream, Turkish Stream)15.
La fel, chiar în state a căror poziție oficială
a rămas pentru sancțiuni (Franța,
Germania), a existat o opoziție puternică
la acestea din partea unor actori
importanți din mediul de business.
Deosebit de vizibile au fost companiile
implicate în proiecte majore cu energie
rusească precum consorțiul Nord Stream
216.
Problemele de mai sus sunt o variantă
foarte ”soft” prin comparație cu modul
cum folosește Rusia pârghia energetică în
16

www.energyindustryreview.com/analysis/cleari
ng-up-energy-war-in-europe/
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În mod normal, un monopol al unei
companii care se comportă strict
”economic” poate abuza de poziția sa,
crescând unilateral prețurile în funcție de
cât ”suportă” cererea. Numai că, în cazul
Gazprom, observăm și comportamente
care nu au de a face strict cu maximizarea
profitului, ci cu încercări ale Kremlinului de
a influența unele decizii politice, chestiuni
care nu au nimic de-a face cu
profitabilitatea exporturilor de gaze către
Europa, ci au mize dincolo de sectorul
energiei. S-a scris mult despre faptul că
nici Turkish Stream, nici Nord Stream 2,
proiecte care consolidează dependența UE
de gazul rusesc eliminând tranzitul prin
Ucraina, nu se justifică financiar14.
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țări non-membre UE, chiar și acolo unde
acestea ar trebui să aplice reguli și să-și
construiască instituții cu profil european în
sectorul energiei odată cu semnarea
Acordurilor de Asociere și prin calitatea de
membru în Comunitatea Energetică. În
spațiul ex-sovietic, în țări ca Ucraina,
Georgia, Moldova, Gazprom și alți giganți
energetici au un comportament complet
non-comercial iar presiunile, șantajul
energetic, subvenționarea ”prietenilor”,
încercările de preluări ostile ale unor
active cheie din sectorul energiei sunt la
ordinea zilei.
Cum ar accepta o companie comercială,
de pildă, să nu-și încaseze facturile cu
deceniile ca în Ucraina până în 2013 sau în
Moldova până acum, pentru ca la
momentul potrivit să facă presiuni pentru
preluarea rețelelor de gaze? Cine ar
accepta să furnizeze energie gratis sau la
preț sub piață cum face Kremlinul în
Transnistria cu gazul și energia electrică,
susținând pe ascuns bugetul unui regim
separatist și sifonările de bani prin
intermediari offshore?
În Transnistria, de pildă, am avut cazul
Energokapital, un intermediar pentru
furnizarea de energie electrică în Moldova,
care în 2014-2015 lua energie la prețuri
neglijabile de la centrala Cuciurgan,
neplătind pentru gaz, facturând
consumatorilor moldoveni energia
electrică la prețuri peste cele din România
și transferând profiturile în conturi
offshore. În acest timp, datoria pentru gaz
a Moldovei creștea, crescând și
vulnerabilitatea țării la șantaj cu furnizarea
gazului.

www.expertforum.ro
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De regulă, Rusia a încercat să păstreze
credibilitatea în relațiile cu Europa de vest
în ceea ce privește contractele cu energie,
chiar și în anii de vârf ai Războiului Rece,
inclusiv din cauză că exporturile de
energie erau o sursă importantă de valută
17

Angela Stent, Putin’s World: Russia Against
the West and with the Rest, 2019

și tehnologie pentru economia sovietică,
respectiv cea rusă după prăbușirea
URSS17. Nu același lucru s-a întâmplat în
statele din centrul și estul Europei și cu
atât mai puţin în republicile independente
foste în URSS. În ultimii 30 de ani, în
statele foste membre URSS Rusia a folosit
de zeci de ori întreruperi ale furnizării de
energie sau alte forme de presiune ca
preluări forțate de active (tentative sau
reușite), politici de preț punitive,
amenințări directe (vezi tabelul de la
finalul capitolului).
Situația contractelor ucrainene este bine
cunoscută: în perioadele în care Kievul și
Kremlinul au avut diferende privind
aprovizionarea Ucrainei și condițiile de
tranzit, s-a ajuns inclusiv la cele două crize
ale gazului în UE din 2006 și 2009, care au
urgentat politica UE de diversificare a
surselor și rutelor de gaz chiar înainte de
conflictul militar din 2014.
Mai puțin cunoscute sunt criza energiei în
Georgia în ianuarie 2006, când două
explozii în Osetia de Nord la conductele de
gaze care aprovizionau Georgia și una la
rețeaua de transport de energie electrică
din Rusia au lăsat părți semnificative din
Georgia în frig și beznă într-o iarnă
neobișnuit de friguroasă. Georgia a acuzat
atunci că această criză a fost fabricată ca
amenințare pentru a convinge țara să-și
predea rețeaua de gaze către Gazprom, în
timp ce Rusia a sugerat că exploziile ar fi
fost cauzate de teroriști ceceni18. De
reținut că răspunsul Georgiei în anii
următori a fost să-și diversifice de urgență
sursele de gaze, deși există în continuare
probleme în tranzitul de gaze și în
furnizarea de energie electrică.
De asemenea, Kremlinul sponsorizează
regiunile separatiste prin diverse scheme
de energie. Cum am văzut, pentru
Transnistria, Gazprom este dispus să ofere
gaz neplătit, care se trece în contul
18

www.rferl.org/a/1064976.html
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datoriei Moldovei iar folosirea lui aduce
profituri în bugetul regimului separatist și
în conturi offshore. În Abkhazia se
consumă energie gratis preluată direct din
rețeaua georgiană sau furată de la
hidrocentrala Enguri, în ambele cazuri
costurile fiind suportate de cetățenii
moldoveni, respectiv georgieni. În
Ucraina, controlul separatiștilor în
regiunea Donbass înseamnă control și
asupra celor mai importante resurse de
cărbune, ceea ce a pus probleme serioase
de securitate energetică Ucrainei în ultimii
ani.
Cel mai interesant este însă fenomenul
foarte recent al criptovalutelor produse
în regiuni separatiste din energie
ieftină produsă de companii rusești. Există
câteva investigații jurnalistice care arată
că în Transnistria, regiunea Donbass,
Abkhazia au început în ultimii doi ani să
apară fabrici de criptovalute, extrem de
profitabile din cauza energiei ieftine, cu
costuri suportate de consumatorii din
restul țării. Pentru a menționa doar un
caz, principalul investitor în criptovalută în
Transnistria, cu energie produsă de
centrala de la Cuciurgan controlată de
compania rusă Inter RAO și pe gaz
neplătit de la Gazprom (care se
contorizează în datoria Moldovagaz către
Gazprom) este unul din fiii procurorului
general al Rusiei Igor Ceaika.
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https://qz.com/1327834/russian-spies-usedbitcoin-to-hack-the-us-2016-election-says-rodrosenstein/

În SUA, de pildă, se pare că au fost
folosite criptovalute pentru plata unor
hackeri ruși implicați în scandalul de
influențare a alegerilor din 201619.
Deocamdată, nu știm dacă criptovalutele
care se produc în regiunile separatiste vor
fi folosite și în continuare pentru astfel de
practici, dar cu siguranță există un risc, cu
cât producția de criptovalute controlată de
diverși oameni de afaceri cu legături la
Kremlin crește.
Rezumând, Kremlinul încearcă să divizeze
UE folosind pârghiile energetice de care
dispune, dar într-un mod subtil, din cauză
că în UE există reguli și instituții
transparente care lucrează în interesul
legitim al tuturor părților implicate, inclusiv
al consumatorilor (securitate energetică,
competiție, alternative). În spațiul exsovietic vedem în schimb frecvent forme
mai substan]iale de influență, deși UE
încearcă și aici introducerea acelorași
reguli și principii care ar fi în avantajul
cetățenilor.
Corupția, instituțiile slabe, afacerile cu
energie în beneficiul unor oligarhi din țări
ca Moldova, Georgia sau Ucraina nu
trebuie să ne lase indiferenți:
comportamentul companiilor rusești
ca Gazprom, Inter RAO, Rosatom aici
arată exact ce ar face ele în UE dacă
li s-ar da ocazia. Proasta guvernare și
corupția din est pot ”contamina” și vestul
– de pildă, prin spălarea unor bani care
www.expertforum.ro

Cu alte cuvinte, oligarhii ruși căpușează
companii precum Gazprom, care nu își mai
recuperează datoriile pentru gazul livrat,
în timp ce datoria care se cumulează către
Gazprom și care azi depășește 7,2 miliarde
USD (aproape 90% din PIB-ul Moldovei)
poate fi folosită ca pârghie de șantaj
pentru preluarea unor active energetice
din Moldova drept despăgubire, având în
vedere că arbitrajul Moldovagaz-Gazprom
în caz de nerespectare a contractului se

face la Moscova. Aranjament win-win,
cum s-ar spune. Mai mult, plățile cu
criptovalute sunt mult mai dificil de
urmărit decât cele prin bănci, pentru care
există mecanisme de control împotriva
spălării banilor, ceea ce le poate face un
instrument bun pentru tranzacții suspecte
sau ilegale.
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ajung pentru finanțarea de trolli, fake
news sau partide extremiste în Vest.
Ce e de făcut?
În primul rând, este esențial ca în UE să
se aplice fără compromisuri principiile pe
care se construiește acum piața unică din
energie. Acestea sunt:


tranzacții transparente,
reglementatori puternici,
competiție corectă, fără
avantajarea unor jucători;



preocuparea pentru diversificarea
surselor și rutelor prin care energia
poate ajunge la consumatorii
casnici și industriali, pentru a nu
depinde de un monopol care poate
avea și alte intenții decât
maximizarea profiturilor, poate
chiar mai periculoase (de pildă,
controlul asupra unor decizii
politice sub presiunea întreruperii
furnizării de energie).

Modelul european este exact inversul
modelului promovat de Kremlin în
energie: monopol, abuz de poziție
dominantă, segmentarea pieței,
amenințarea cu întreruperea furnizării,
șantaj pentru menținerea controlului
asupra unor active energetice critice,
energie ieftină pentru prieteni și scumpă
pentru cei care deranjează, model aplicat
de Gazprom până de curând în cel puțin
opt state membre și care a fost sancționat
de UE drept comportament anticompetitiv
(fără amenzi usturătoare totuși)20. Noi
credem că acest model european trebuie
respectat cu strictețe.

www.expertforum.ro
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La fel de urgent este ca UE să înțeleagă
practicile companiilor rusești în energie
acolo unde instituțiile statului sunt slabe și
să nu-și facă iluzii; cu prima ocazie,
același lucru se poate întâmpla chiar și în
UE. În tabelul de mai jos avem câteva
20

http://europa.eu/rapid/pressrelease_SPEECH-18-3928_en.pdf

exemple de șantaj energetic la care
Kremlinul a apelat nu doar în fostele state
sovietice, ci și în alte țări europene (vezi
Tabel Sancțiuni și recompense rusești în
energie)
Proiectul pieței unice de energie a evoluat
greu din anii ’90 până spre sfârșitul anilor
2000. Crizele gazului (2006, 2009) și
agresiunea militară în Ucraina au acutizat
sentimentul urgenței și au mișcat lucrurile.
După 2014, când Maidanul și conflictul cu
Ucraina au cauzat întreruperi ale furnizării
de gaze către UE tranzitat prin Ucraina,
UE și-a făcut o analiză a riscurilor de
securitate energetică, rezultând nevoia
de a diversifica sursele de gaze, rutele de
transport și sursele pentru alte produse
energetice unde Rusia era un furnizor
important, în special petrolul și
combustibilul nuclear. A crescut și
înțelegerea Occidentului cu privire la
comportamentul abuziv al companiilor
energetice rusești folosite de Kremlin în
scopuri de presiune.
Ca urmare a analizei au fost inițiate o serie
de proiecte de interconectare energetică
mai bună a statelor membre UE, măsuri
de solidaritate în cazul unor riscuri de
aprovizionare, inclusiv cu state nonmembre UE, dar care au acorduri de
asociere și fac parte din Comunitatea
Energetică (Ucraina, Moldova, Georgia);
construcția unor conducte care să aducă
în UE și regiune surse noi de gaze ca
depozitele din zona Caspică și Marea
Neagră; și sancționarea abuzului de
poziție dominantă a Gazprom în opt state.
Unele state membre UE, cum ar fi cele
baltice, mai conștiente decât membrii
vechi ai UE cu privire la intențiile reale ale
Kremlinului, au folosit în avantajul lor
regulile europene și finanțările disponibile
pentru proiecte de diversificare a surselor
de gaze și energie electrică, iar azi, într-o
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piață cu mai mulți furnizori, negociază
contracte mult mai avantajoase cu
Gazprom și nu mai sunt atât de expuse la
riscuri de întrerupere a furnizării de
energie.

Sursa:
www.bloomberg.com/news/articles/2018-0726/europe-is-likely-to-disappoint-trump-as-bigbuyer-of-u-s-lng

În ansamblu, UE împinge în direcția
corectă, dar Kremlinul încearcă să divizeze
UE, cum am văzut, inclusiv cu oferte
tentante în domeniul energiei: contracte
mai bune pentru gaze, conductele Nord
Stream 1 și 2, South Stream / Turkish
Stream, împrumuturi de la bănci rusești
pentru construcția unor noi capacități
energetice nucleare (Paks 2 în Ungaria
etc).

dar este de dorit ca abordarea UE să fie și
mai consecventă decât până acum.

O mare discuție zilele acestea este
abordarea interconectorilor cu state terțe
(a se citi în primul rând proiectul Nord
Stream 2) într-o modificare a directivei pe
gaze (2009/73/EC). Trebuie acesta să
respecte regulile pieței unice, care cere ca
o conductă să fie accesibilă tuturor
furnizorilor care pot tranzacționa gaze prin
ea, sau poate fi făcută o excepție, lăsând
monopolul unui furnizor, în cazul nostru

www.expertforum.ro

Drept urmare, pozițiile unor state membre
UE sau ale unor actori din sectorul
energetic au fost ambivalente. Nu știm în
acest moment cum se vor poziționa noii
europarlamentari și noua conducere a
Comisiei după alegerile de anul acesta,

Europa, SUA, Germania şi conducta
de la Marea Baltică
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Gazprom? În primul caz, proiectul ar fi în
primul rând greu de construit, pentru că
singurul avantaj din construcția sa e
tocmai consolidarea monopolului
Gazprom. În al doilea caz, aceleași livrări
de gaze care ajung azi în Europa ar
ajunge doar pe conducte care să
ocolească Ucraina, păgubind bugetul
ucrainean de cca 2 miliarde USD tarife de
tranzit, în condițiile în care UE, pe de altă
parte, încearcă să ajute financiar
autoritățile de la Kiev.
Dacă directiva în forma actuală ar fi
interpretată corect de toți cei implicați, cu
siguranță porțiunile din conductă care
traversează teritoriul statelor membre UE
ar trebui să aplice deja prevederile
directivei. Rusia în schimb interpretează că
întregul interconector ar trebui să aibă alte
reguli decât cele aplicabile conductelor din
UE.
Pentru a clarifica odată pentru totdeauna,
s-a decis modificarea directivei pentru
a include cu subiect și predicat și faptul că
interconectorii UE cu state terțe se supun
tot regulilor europene de acces
nediscriminatoriu al furnizorilor la rețele.
Statele din centrul și estul Europei,
Polonia, România, dar și Ucraina susțin
varianta corectă: fără excepții de la
principiile UE pentru Gazprom. Germania,
sub presiunea companiilor implicate în
proiect, tinde să flexibilizeze regulile.
Testul care se dă lunile acestea la
Bruxelles și Strasbourg pentru adoptarea
modificărilor la directivă este crucial
pentru credibilitatea Uniunii în privința
energiei.

www.expertforum.ro
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În mod curios, avem din anii ’80
experiența unui proiect aproape identic:
conducta numită atunci Yamal (sau azi
”Frăția”, care traversează Belarus spre
Polonia și Germania), care aducea gaz
către Germania și a fost unul din pilonii
21

www.vocaleurope.eu/how-russian-pipelinesheat-up-tensions-from-reagans-battle-overyamal-to-the-european-row-on-nord-stream-

”detensionării” relației Germania-URSS la
momentul de vârf al Războiului Rece.
Discuțiile de atunci au fost foarte
asemănătoare cu cele de azi: în
interpretarea SUA, conducta vulnerabiliza
aliații din Vest prin creșterea dependenței
de gaz rusesc. Și atunci, construcția
conductei avantaja politic URSS,
legitimând conducerea sovietică în Vest,
crea diviziuni între Europa și SUA, creștea
dependența Europei de vest de gazul
rusesc și riscurile unei posibile întreruperi
a aprovizionării cu gaze.
În plus, permitea URSS achiziționarea de
tehnologie occidentală în schimbul gazului
(în special tehnologie americană folosită
de companiile europene, tehnologie pe
care SUA nu dorea să o furnizeze URSS),
creștea încasările URSS din exporturile de
gaze în valută forte cu care URSS își putea
consolida controlul asupra țărilor din
Pactul de la Varșovia etc. Ca și atunci,
SUA a pus sancțiuni companiilor europene
care contribuiau la construcția proiectului.
In final, conducta Yamal s-a construit.
Până în 2011, când a apărut Nord Stream
1, tranzitul prin Belarus era singura
alternativă la tranzitul prin Ucraina,
chestiune speculată de Rusia ca argument
contra Ucrainei la crizele gazului din 2006
și 2009. Yamal a deschis drumul unei
dependențe crescute de gaz rusesc în UE
în deceniile care au urmat, deci se poate
spune că prognozele americane au fost
cele corecte.
Politica diverșilor actori europeni față de
Rusia a fost și este și azi influențată de
astfel de proiecte21. Nu trebuie neglijat nici
faptul că aplicarea regulilor europene în
UE și în statele membre luate individual
este un model pentru guvernele destul de
reticente la reformele în energie din țările
cu acorduri de asociere (Moldova, Ucraina,
Georgia). Mai direct spus, abia așteaptă
2/?fbclid=IwAR1Q3-elEQNQ_SPrGOyKTi5I5nEhz7IcGUj6tIUmMcfUq
IX2a3DFKQYZqM
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un guvern corupt să vadă că regulile
nu se urmează nici în UE ca să nu le
aplice nici el. Asta cu atât mai mult cu
cât regulile UE (transparență, competiție,
reguli comerciale egale pentru toată
lumea) dezavantajează diverși actori locali
influenți care au contracte preferențiale
pentru energie: de pildă, gaz subvenționat
pentru oligarhii ucraineni producători de
îngrășăminte.
De ce ar transpune Ucraina, Moldova sau
Georgia dificilele directive europene pe
energie electrică și gaze dacă nici statele
membre mult mai înstărite n-o fac? Mai
aproape de casă: ce exemplu dăm
noi, România, încălcând grav
directiva europeană pe gaz prin
Ordonanța 114? Este vorba de
aceeași directivă pe care o modificăm
acum pentru Nord Stream 2, sub
Președinția română a Consiliului!
Kremlinul are numai de câștigat din
încălcarea regulilor și principiilor europene,
din proasta guvernare în general, precum
și din escaladarea tensiunilor şi acuzelor
reciproce între capitalele europene.
Nu este clar, de pildă, în cazul României,
modificările legislative de anul trecut,
dacă:


ele au fost în vreun fel influențate
direct de Rusia,



ori au fost date în beneficiul unor
actori locali (furnizorii mari de
gaze) iar Rusia a beneficiat “la
noroc”, indirect.
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Cel de-al doilea este Ordonanța 114, prin
care se plafonează până în 2022 prețul
angro al gazelor pentru producători la 68
RON/MWh (mult sub prețul de piață de
90-110 RON/MWh); se revine la piețe
reglementate pentru consumatorii casnici,
deși liberalizarea din ultimii trei ani a adus
prețuri mai mici și alternative; și se impun
taxe suplimentare (2% din cifra de
afaceri) pentru o serie de companii din
energie.
Conținutul acestor legi și modul în care sau adoptat (de azi pe mâine, fără
consultări, cu discurs agresiv împotriva
investitorilor străini) creează un mediu
imprevizibil pentru investiții. Drept urmare,
OMV Petrom a anunțat că amână decizia
de investiție în Marea Neagră; BSOG a luat
decizia de investiție, dar a anunțat că va
analiza mai departe evoluțiile pieței de
gaze; iar Comisia Europeană a inițiat
procedura de infringement pentru
încălcarea directivei pe gaze22. Trebuie
menționat că depozitele din Marea Neagră
ar putea fi semnificative pentru consumul
țărilor din zonă (1 miliard mc Moldova, 3
Bulgaria, 10 Ungaria, 10-11 România),
adică ar putea face o concurență reală
Gazprom.
Pentru a nu compromite diversificarea
surselor de gaze într-o zonă vulnerabilă la
influența Rusiei, România trebuie să
abroge de urgență Ordonanța 114.
Aceasta pune în pericol interconectările cu
țările din jur: atât proiectul BRUA, cât și
conexiunea cu Moldova, care va fi
construită de Transgaz în următorii doi
ani.

dur-oug-114-inceput-procedura-infringementdin-cauza-plafonarii-preturilor-gaze.htm
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Două acte normative descurajează
investițiile în sectorul gazelor, în
special cele din Marea Neagră, o chestiune
din care are de câștigat Gazprom, care nu
va avea concurență în regiune din partea
producătorilor români. Primul este legea
offshore, prin care companiile care ar
exploata gazele din Marea Neagră vor

avea de plătit impozite după o grilă
construită fără vreo analiză de impact și
vor trebui să vândă jumătate din producție
pe platformele românești de
tranzacționare a gazelor.
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Sancțiuni și recompense rusești în energie
Data

Ianuarie 1993

Letonia

Februarie 2004

Belarus

2005

Belarus

Ianuarie 2006

Ucraina

Ianuarie 2006

Georgia

29 iulie 2006

Lituania

Întreruperea furnizării de
gaze și energie electrică
Transneft (Rusia) oprește
furnizarea de petrol spre
rafinăria Mazeikiu

2006

Moldova

Creșterea prețului gazului

2006

Armenia

Creșterea prețului gazului

Martie 2008

Ucraina

Tăierea furnizării gazului
cu 25-50%

Iulie 2008

Cehia

Tăierea furnizării de
petrol

Dec 2008-Ian
2009

Ucraina

Tăierea furnizării de gaze

2011

Belarus

Iulie 2013

Kirgizstan

Preluarea rețelei de gaze
Beltransgaz
Preluarea Kyrgyzgas

Aug-Dec 2013

Armenia

Creșterea prețului gazului
și apoi discount

Sep-Oct 2014

Polonia,
Slovacia,
Germania

Reducerea furnizării de
gaze pe Yamal și Frăția

Control asupra
conductelor de tranzit
Consolidarea puterii
geopolitice a Rusiei
Convingerea Armeniei să
intre în Uniunea
Economică Euroasiatică
Creșterea presiunii înainte
de sancțiunile UE

Noiembrie 2015

Ucraina

Tăierea furnizării de gaze

conflictul din Ucraina

Iarna 20162017

Belarus

Creșterea prețului gazului

2017

Turkmenistan

2020 (data
21
estimată)

Ucraina

Blocarea exporturilor
turkmene în Rusia
Nord Stream 2 &
Turkish Stream

Presiune la intenția
Belarusului de a se
deschide către UE
Izolarea unui posibil
competitor
Pedepsirea Ucrainei,
presiune în Europa
centrală

www.expertforum.ro

1993

Țara
afectată
Ucraina

Cazul

Rațiuni geopolitice

Tăiere de 25% a
furnizării de gaze
Tăierea furnizării de
petrol către terminalul de
export Ventspils
Tăiere 100% a furnizării
de gaze pentru 30 de ore
Discount semnificativ
pentru prețul gazelor
Întreruperea furnizării de
gaze

Presiune pentru a preda
Rusiei arsenalul nuclear
Tentativă de a prelua
rețeaua de conducte
Presiune pentru a prelua
rețeaua de gaze
Stimulent pentru a prelua
rețeaua de gaze
Pedeapsă pentru că
președintele Iușcenko
dorea apropiere de UE și
NATO
Tentativă de preluare a
rețelei de gaze
Pedeapsă pentru
privatizarea rafinăriei
Mazeikiu cu o companie
poloneză
Semnal politic pentru
criza ucraineană
Preluarea conductei de
gaze Armenia-Iran și
împiedicarea accesului
altor furnizori
Revenirea Iuliei
Timoșenko în funcția de
premier
Pedeapsă pentru
semnarea cu SUA a unui
acord pentru sistem de
radar antirachetă
Pedeapsă pentru sprijinul
dat de Iușcenko Georgiei
în războiul ruso-georgian

Justificări (de regulă
economice)
Kiev nu a plătit facturile
Tarifele la terminalul de
export prea mari
Neplata facturilor vechi
Nu a fost explicat
Dispută privind datoriile
și prețurile după
expirarea contractului
Atentat terorist cecen
Problemă tehnică

Neplata datoriilor
Adaptare la prețurile de
piață

Datorii neplătite

Problemă tehnică

Impas în negocierile
pentru datoriile
anterioare și prețurile
viitoare
Garanție pentru datorii
Anularea datoriei
Kirgizstanului
Nu a fost explicat

Efortul de a bloca
reexportul de gaze către
Ucraina prin Polonia și
Slovacia
Neplata în avans a
gazului. Eliminarea
discounturilor anterioare
Nu a fost explicat

Neînțelegeri privind
prețul
Evitarea riscului
privind tranzitul
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De asemenea, România trebuie să susțină
la nivel european varianta modificării
directivei pe gaze care să confirme faptul
că proiectul Nord Stream 2 respectă
integral regulile pieței unice europene de
energie. Această decizie, probabil
neplăcută pentru Germania, trebuie
promovată cu chibzuinţă şi maturitate,
deoarece mulţi actori economici şi sociali
germani sunt şi ei convinşi de
corectitudinea poziţiei europene, însă
competiţia politică la Berlin a dus la o
situaţie de blocaj pe subiect iar
escaladarea tensiunilor nu ajută.

De fapt, inflamările retorice, polarizarea şi
caricaturizarea relaţiilor dintre statele
membre UE utilizând tuşe cât mai groase,
clişee istorice şi teorii conspiraţioniste care
să antreneze publicul larg şi să-i
alimenteze neîncrederea şi cinismul, sunt
chiar obiective strategice ale dezinformării
venind dispre Est. Iar astfel de
dezinformări sunt cu atât mai eficiente
atunci când se pot construi pe baza unor
probleme reale, aşa cum este cazul
proiectului Nord Stream 2. Despre asta, în
secţiunea următoare.

Săptămâna aceasta s-a lansat în Washington DC raportul Kremlin’s
Playbook II editat de think tankurile CSIS (DC) şi CSD (Sofia). După cum
am arătat în capitolul pe România cu care am contribuit, OUG 114 şi
legea offshore conţin prevederi care funcţionează cel puţin indirect în
avantajul Gazprom
https://www.csis.org/features/kremlin-playbook-2

www.expertforum.ro
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Dezinformare şi alte fineţuri
înainte de alegerile
europene. Influenţa rusă în
regiune
În februarie 2019 Facebook a suspendat
pagini false şi profile de troli în câteva ţări
din Europa de Est, în cadrul ofensivei pe
care o desfăşoară mai nou împotriva
“comportamentului inauntentic
coordonat”23. Anunţul FB se referă la 364
conturi cu peste 800.000 de followers,
multe fiind pagini-fantomă de ştiri care
reproduceau conţinutul Sputnik. Fiind
supusă la mari presiuni publice şi având
costuri reputaţionale serioase, reţeaua
socială încearcă în prezent să cenzureze
din spaţiul virtual actori care acţionează ca
troli online şi au impact semnificativ.
Identificarea lor şi separarea clară şi
previzibilă a ce este troleală sau “fake
news” online şi ce nu rămâne o treabă
dificilă, tehnic şi filozofic, iar în viitor e
posibil să apară scandaluri în ambele
direcţii: atât pe bază de falsuri negative,
cât şi de falsuri pozitive (adică profiluri
oneste suspendate abuziv). A minţi, a
exagera, a spune jumătăţi de adevăr, a
ataca un preopinent, sau a face glume şi
ironii (chiar proaste), a scrie pamfletăreşte
– fac toate parte de când lumea nu doar
din arsenalul de campanie al politicienilor,
dar chiar din comportamentul de zi cu zi al
oamenilor de rând. Curăţarea reţelelor
sociale de astfel de tipuri de exprimare,
asociate uneori cu fenomenul “fake news”,
este imposibilă, deoarece ele sunt parte
integrantă din limbajul natural al speciei
Sapiens.
www.expertforum.ro
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Mai mult decât atât, “combaterea fake
news” pe reţele sociale – care privită din

23

Coordinated inauthentic behaviour,
https://newsroom.fb.com/news/2018/12/insid
e-feed-coordinated-inauthentic-behavior/

partea cealaltă poate fi numită cenzură –
poate fi la rândul ei folosită strategic de
regimuri politice iliberale, aşa cum a fost
totdeauna în istorie; nimic nou aici. Zilele
acestea se dezbat în Duma Rusiei un set
de amendamente la o legislaţie dură de
combatere a fake news, adoptată în 2018:
amenzi de până la $15.000 pentru
răspândire de ştiri false sau limbaj injurios
la adresa “societăţii, statului, simbolurilor
oficiale şi instituţiilor publice”24. De
asemenea, se propun până la 15 zile de
închisoare pentru recidivă şi dreptul
instituţiilor statului să suspende paginile
de web care nu şterg informaţia falsă sau
ofensatoare. O serie întreagă de alte ţări
din afara Europei au legislaţie
asemănătoare.
Problema este că nu-i probabil ideea cea
mai bună să combaţi “fake news” prin
legislaţie draconică, în special în ţări unde
statul de drept e slab sau inexistent,
pentru că deturnarea spre represiune
socială se face imediat. Dar cel puţin în
această etapă criteriul “inauntenticităţii”
pare că funcţionează rezonabil, atunci
când este aplicat cu bună credinţă chiar
de administratorii reţelelor, nu de
autorităţi publice din ţări unde nu există
garanţia respectării drepturilor cetăţenului
şi presei: dacă te dai drept altceva decât
eşti, e posibil să fii blocat pe Facebook,
Twitter, Youtube etc, chiar dacă ceea ce
postezi nu este 100% fals.
Intr-un fel sau altul, acţiunea din
februarie, replicată mai mult sau mai puţin
şi de alte companii social media
occidentale (nu însă şi de cele din Est), a
aruncat subit un pic de lumină într-o zonă
obscură a internetului. Astfel, în
Republica Moldova “greblarea”
internetului a dus la ştergerea a 168 de
profile false de Facebook, 28 de pagini şi 8
profile de Instagram. Multe dintre acestea
erau foarte active în campania electorală
24

https://freedomhouse.org/article/russialawmakers-speed-punish-criticismgovernment-and-alleged-fake-news
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pentru alegerile din 24 februarie, inclusiv
cu anunţuri plătite. S-a demonstrat că
aparţineau fie unor angajaţi ai guvernului
Moldovei care lucrau sub acoperire, fie
unor activişti sau firme asociate în
principal cu partidul de guvernare PDM,
condus de oligarhul Plahotniuc, dar care
cu toţii îşi ascundeau identitatea reală,
pozând în pagini de ştiri.
O lună mai târziu, operaţiunea s-a repetat
în România: 31 de pagini şi profile FB au
fost şterse pentru că acţionau coordonat şi
sub identităţi camuflate, prezentându-se
ca generatori de ştiri. Ca şi în cazul
Moldovei, s-a descoperit că majoritatea
trolilor erau organizaţi instituţional în jurul
principalului partid de guvernământ, PSD,
colegul de familie doctrinară al PDM la
Bucureşti.
Cele două situaţii pot părea
asemănătoare, dar luate împreună
constituie un bun studiu de caz de tip
compare-and-contrast privind fenomenul
fake news în Europa de est în general,
inclusiv cu componenta de influenţă
rusă25. Asta pentru că, deşi au unele
lucruri în comun, în multe feluri, România
şi Moldova reprezintă exemple radical
opuse pentru funcţionarea pieţei de fake
news şi în special a influenţei ruseşti în
regiunea Europei de Est. În general,
această regiune este eterogenă,
fragmentată lingvistic şi religios, având
raportări destul de diferite la marile
evenimente din istoria modernă (Al doilea
Război Mondial, prăbuşirea URSS) şi
diverse grade de nostalgie după regimul
comunist, în special în funcţie de profilul
acestuia în anii ’70-’80 (intensitatea
represiunii, nivelul de trai perceput, etc).
Există caracteristici ale mediului sociopolitic ce modelează receptarea de fake

Viitorul working paoer EFOR, lansat tot luna
aceasta.

a) Cultură, istorie, atitudini
profunde: există ţări cu populaţie
intens rusofobă, precum Polonia
sau România; şi ţări cu atitudini
mai estompate în sensul ăsta,
precum Bulgaria sau Ungaria.
Aceste lucruri nu se schimbă uşor
în timp.
b) Un procent însemnat din populaţie
e reprezentat de comunitatea
rusofonă, cu toate consecinţele
politice care derivă de aici (statele
baltice, Moldova)
c) Cunoaşterea pe scară largă a
limbii ruse în populaţie, ca a
doua limbă vorbită, ceea ce face
posibilă retransmiterea directă de
produse media din Federaţia Rusă
(ştiri, dar şi “divertisment” în care
politica e la nivel subliminal)
d) Teritorii în afara frontierei
naţionale unde locuiesc cetăţeni
cu două paşapoarte, care prin
urmare au dreptul să voteze în
ambele alegerile naţionale
(Bulgaria-Macedonia; RomâniaMoldova; Polonia-Ucraina); asta
duce la “contaminarea” politicii şi
campaniilor electorale de ambele
părţi ale graniţei într-o oarecare
măsură, atât organizatoric, prin
secţiile de vot, cât şi discursiv.
e) Legături ale elitei politicoeconomice în spaţiul estic, întrun sens foarte practic: relaţii
personale, o bună înţelegere a
spaţiului fostei URSS, obişnuinţa de
a face afaceri în acea parte sau de
a avea legături de partid şamd.
www.expertforum.ro
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news sau altor tipuri de influenţă dinspre
Kremlin, cum ar fi:
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f) Raportarea la istoria URSS ca
bază identitară, cu precădere la
“Marele Război de Apărare a Patriei
1941-1945” – un fals istoric prin
omisiune, perpetuat decenii la rând
prin propaganda de stat şi sistemul
de educaţie, exact cu scopul de a
fundamenta atitudini şi raportări
politice profunde înrădăcinate,
greu de modificat; efectele sunt
vizibile de pildă în fiecare an când
se apropie data de 9 mai.
În afară de aceste elemente structurale,
există evoluţii recente de conjunctură care
de asemenea influenţează permeabilitatea
la manipulare politică în regiune,
acţionând în direcţii opuse.
1. Problemele majore ale mass media
în limbile naţionale din regiune, după
măcelărirea sa sub efectul combinat ale
ascensiunii internetului şi crizei economice
globale 2008-2010. De fapt, probabil cu
excepţia Poloniei unde piaţa comercială
este mai mare, cu greu se poate vorbi de
mass media funcţionale, pe picioarele lor,
în cele mai multe state nou membre ale
UE, în Balcani sau Noua Vecinătate.
Fragmentarea extremă şi lipsa de bază
economică reală au făcut televiziunile
private est-europene uşor de clientelizat;
presa scrisă este practic pe cale de
dispariţie; presa online, care a părut la un
moment dat o rezolvare, a venit cu
propriile ei limitări şi probleme. Mass
media publică (de stat) este un eşec
politizat şi tinzând spre irelevanţă în mai
toate ţările din regiune, iar reglementatorii
(Consiliile Audiovizualului) de asemenea
politizate şi impotente26.
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Or, fără vechile platforme centriste care să
facă în redacţii selecţia şi ierarhizarea
ştirilor şi pe care să se ducă dezbaterile
publice relevante, societăţile sunt
vulnerabile la haos informaţional,
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capturarea agendei de către oligarhi locali
şi influenţă rusă.
Este foarte greu de explicat analiştilor şi
partenerilor occidentali care analizează
situaţia din Est cât de diferită este aceasta
faţă de aceea din statele mari, cu limbi de
circulaţie internaţională, bază economică
solidă şi tradiţie de presă pluralistă: şi
acolo sectorul suferă în ultimii zece ani,
însă magnitudinea schimbărilor în Est e
incomparabilă. Practic, noile democraţii
aflate în prima linie a combaterii
propagandei sunt nevoite să inventeze
rapid un model de dezbatere democratică
în lipsa presei!
2. În fine, voinţa politică de a
contracara fake news şi propaganda rusă
reprezintă un criteriu care împarte clar
statele din regiune în categorii distincte.
Pe de-o parte, (2a) cele trei State
Baltice sau, în mare măsură, Ucraina,
sunt exemple de ţări în care autoritărităţile
publice, în frunte cu guvernul,
conştientizează pericolul manipulării online
şi offline, îl discută deschis şi iau măsuri
de contracarare, adesea în conlucrare
onestă cu societatea civilă şi partenerii
externi. Serviciile lor de informaţii publică
analize de risc iar agenţiile
guvernamentale fac manuale şi ghiduri de
bună practică în înţelegerea şi combaterea
atacurilor informatice, după model
scandinav27. Reţelele sociale sunt presate
să transparentizeze încasările şi plătitorii
pe timpul campaniei electorale. Alegerile
recente din Letonia şi Estonia au
reprezentat un vârf de acţiune de tip
public-privat în acest sens.
De cealaltă parte, (2b) mult mai multe
regimuri politice din regiune se sprijină de
fapt pe manipulări şi fake news pentru a
guverna – proasta guvernare şi
propaganda cu fake news fiind de
fapt două feţele ale aceleiaşi
monede: modelul guvernării
27
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clientelare. Aici se încadrează actualele
regimuri politice din Ungaria, România,
Polonia, Moldova, Serbia etc. Atâta
transparenţă cât se poate obţine este mai
curând rezultatul acţiunii actorilor nonguvernamentali lucrând în pofida piedicilor
din partea – iar nu cu ajutorul –
autorităţilor publice.
Exemplul cel mai bun îl reprezintă chiar
demascarea şi blocarea reţelei de troli din
Republica Moldova amintită la începutul
secţiunii, operaţiune realizată de două
grupuri de activişti civici în cooperare cu
Facebook. În această poveste guvernul a
fost obstacol, nu partener de combatere a
propagandei!
Factorii de mediu socio-politic de tip (a-f)
enumeraţi mai sus influenţează modul
cum propaganda rusească directă poate fi
sau nu eficientă în fiecare ţară, însă ce
este comun tuturor acestora este că
propriile guverne şi/sau lideri politici
sunt principalii emiţători sau de fake
news pe plan naţional. In state cu
populaţie rusofobă, precum Polonia sau
România, temele de manipulare venite
dinspre Est trebuie escamotate,
“naţionalizate”, puse în port popular şi
epurate de orice referire la Vladimir Putin
sau Moscova. In ţări precum Ungaria sau
Bulgaria, asta nu-i neapărat necesar,
pentru că nu stârneşte neapărat ostilitate.
Insă la capătul celălalt al spectrului se află
state ca Republica Moldova, unde
afişarea deschisă a influenţei ruse e de
multe ori chiar benefică unui politician
local, deoarece Vladimir Putin este de
departe cel mai popular lider, nu doar pe
plan extern dar chiar şi între cei de
acasă28. Ca atare, în spatele retoricii antimanipulare care este de rigueur pentru

Valeriu Paşa, Vasile Cantarji, Irina Sterpu,
2018. Republic of Moldova’s television content
and the manner in which it is shaping electoral
behavior: an assessment of russia's influence



O lege care trebuia să limiteze
retransmiterea de conţinut TV din
Federaţia Rusă este de fapt una
fără dinţi şi uşor de ocolit de
operatorii media; primele care o
fac sunt chiar televiziunile asociate
cu cei doi capi ai regimului: liderul
PDM şi preşedintele socialist. Astfel

on the country’s geo-political options.
WatchDog.MD Community, Chişinău.
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uzul partenerilor externi, autorităţile de la
Chişinău sunt de fapt parte din sistemul
integrat de propagandă rusă în afara
graniţelor:
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încât orincipala sursă de ştiri
internaţionale pentru publicul
moldovean o reprezintă în
continuare televiziunile naţionale
ruseşti.




Legi de interzicerea finanţării
partidelor şi campaniilor electorale
din străinătate care se încalcă
practic la vedere, fără consecinţe,
atâta vreme cât fondurile au drept
sursă spaţiul estic. Toate statele
din Est, inclusiv cele nou-membre
UE, păcătuiesc la capitolul
clientelism şi bani iliciţi în politică,
însă nicăieri încălcările nu sunt atât
de flagrante ca în Republica
Moldova, fie că este vorba de
fonduri obţinute în trecut prin
mecanismul laundromat, fie că
sunt bani intraţi în ţară după
aceea. O bună parte din aceste
resurse se investesc în aparatul de
propagandă al regimului şi
clienţilor săi, pe media tradiţionale
sau cele noi.
Spre deosebire de Ucraina, de
exemplu, Moldova nu a luat nici o
măsură pentru a limita penetrarea
reţelelor sociale de limbă rusă,
Odnoklassniki şi Vkontakte,
deţinute de firme din Federaţia
Rusă. Cu aproape 1 milion de
vizitatori unici lunar, reţeaua Ok.ru
era până acum ceva vreme prima
în top în Republica Moldova; acum
este uşor în urma Facebook. Ce o
face interesantă este că e pe faţă
controlată de serviciul de informaţii
rus FSB29. Împreună cu Vkontakte,
Ok.ru are în Moldova un număr de
utilizatori care îl depăşeşte pe cel

29

www.expertforum.ro

27
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Sau chiar alegerile europene din mai 2019,
pentru că un număr neprecizat de transnistreni au şi paşaport românesc!

al reţelelelor occidentale iar bazele
lor de date sunt legal sub controlul
statului rus.
Acest non-combat pe piaţa mass media,
sau mai curând un joc dublu al
autorităţilor moldovene, în total contrast
cu ce se întâmplă în Statele Baltice,
trebuie asociat cu ceilalţi factori de
influenţă menţionaţi: cunoaşterea limbii
ruse în public; comunitate rusofonă
importantă; ambiguitate identitară pentru
bună parte din populaţie, vizibilă în
disputele publice asupra reevaluării
moştenirii URSS; ambiguitatea politică de
la frontiera de pe Nistru, unde un număr
mare de cetăţeni din teritoriul necontrolat
de autorităţi pot vota în (şi influenţa)
alegerile naţionale30; dar mai ales
legăturile elitei politico-economice
moldoveneşti în spaţiul de la est de Nistru,
date de istoria recentă şi de experienţa
specifică de viaţă a locului.
Toate aceste lucruri la un loc i-au făcut pe
analişti să vorbească în cazul Moldovei de
“influenţă rusă cu invitaţie”, în sensul
că propaganda nu este doar tolerată ori
folosită conjunctural, dar chiar facilitată
prin parametrii de bază ai sistemului
politic şi măsurilor luate în sectorul
media31.
Tabelul de mai jos sintetizează poziţia
Moldovei şi României în peisajul
manipulării în estul Europei, prin contrast
cu alte state unde tema este la fel de
relevantă. Se vede că dacă luăm în calcul
cei doi factori importanţi discutaţi, anume
permeabilitatea mediului la teme de
fake news şi dezinformare care vin dinspre
est (măsurată cu dimensiunile a-f) şi
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România, Moldova şi influenţa rusă, compare-and-contrast
Voinţă în guvern
pentru combatere
propagandă
Da

Nu

Moldova
(pe faţă, “cu
invitaţie”)

Da

Mediu structural
favorabil
propagandei
ruseşti

Ucraina
Statele Baltice
(respinsă activ)
România

Nu

(subtilă, prin
ricoşeu)

voinţa politică reală de a contracara
fenomenul fake news, Moldova şi România
sunt cazuri contrastante.

De ce este Rusia altfel? “Nu o
maşinărie, ci un ecosistem”
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https://securingdemocracy.gmfus.org/russiasactive-measures-architecture-task-and-purpose/

In realitate sistemul prin care Kremlinul îşi
proiectează influenţa nu este o maşinărie,
ci un ecosistem32. Adesea nu există ordine
formale, ci o direcţie generală de acţiune
pe care toată lumea o înţelege. Asta
permite centrului puterii, adică lui Vladimir
Putin, să păstreze deniability – adică
distanţa faţă de operaţiunile concrete,
care pot fi puse mereu în sarcina alcuiva
atunci când ceva iese prost.
“Ecosistem” înseamnă că principalele
instituţii publice prin care Kremlinul îşi
pune în practică propaganda şi măsurile
active sunt asistate de o serie întreagă de
actori para-statali, de la QUANGOs la firme
controlate de demnitari ai regimului sau
apropiaţi ai lor. Intre toate aceste
elemente publice sau private – sau situate
în zona gri dintre public şi privat, deoarece

www.expertforum.ro

Am tot menţionat până acum influenţa
rusă în regiunea Europei de Est, dar fără
să analizăm prea mult natura sursei din
care radiază această influenţă, anume
chiar Rusia. Cei mai mulţi observatori din
occident oscilează între naivitate şi
idealizare când vine vorba de acest
subiect, în sensul că ori subestimează

capacitatea Kremlinului de a interfera în
procesele politice ale altor state europene,
ori şi-l imaginează ca pe o maşinărie bine
coordonată, condusă ierarhic, cu proceduri
clare de comandă şi control.
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în Rusia, graniţa dintre ele nu-i mereu
clară – există puţină coordonare directă,
multă concurenţă şi adesea conflict
mocnit. Este notorie de exemplu
rivalitatea între serviciile de informaţii,
inclusiv cel militar, sau între Procuratura
Generală şi FSB. Elementele ecosistemului
concurează unul cu altul în atingerea
ţintelor generale strategice ale regimului,
sau chiar se subminează şi încurcă unul pe
altul în acţiuni externe, mizând pe tactici
sau clienţi diferiţi în aceeaşi ţară (cazul
Moldovei).
Există prin urmare multă iniţiativă şi
creativitate în operaţiuni, lipsă de
comunicare pe orizontală, regula generală
fiind că succesul produce beneficii
importante pentru cine l-a realizat, care se
alege astfel cu un fief extern pe care îl
poate controla în beneficiu privat; iar
eşecul rămâne tot individual, deniable la
nivel de Kremlin.
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Graficul de mai sus prezintă doar
principalele elemente formale ale
sistemului de manipulare aşa cum era la
nivelul anului 2018, cu diplomaţia,
serviciile de informaţii, agenţia pentru

Sursa: Clint Watts, 2018. Russia’a Active Measures
Architecture: Task and Purpose

controlul mediului online (mult întărită în
2018-19 prin noile legi de “combatere fake
news” şi cea discutată în prezent, de
limitare a accesului la internet),
principalele canale media de stat şi
celebra fermă de troli şi hackeri din St
Petersburg.
In jurul lor gravitează o pletoră de
antreprenori privaţi, mai mult sau mai
puţin conectaţi la sistemul de putere,
uneori sifonând resurse publice, alteori
investind propriile resurse în operaţiuni, în
speranţa de a da lovitura. Acţiunile pot fi
de tip economic, cultural, propagandistic,
academic etc, toate având independenţă
operaţională sub umbrela unei
binecuvântări implicite a Kremlinului
pentru direcţia generală de urmat.
In acest fel trebuie interpretate de
exemplu eforturile unui astfel de
antreprenor semi-detaşat – Aleksandr
Dughin – de a construi o reţea de
influenţă în România, între politicieni şi
lideri de opinie. “Lista lui Dughin” este
reală, ea fiind descoperită de presa de
investigaţie din Ucraina, unde există mai
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tranziţiei post-comuniste şi integrării UE;
relativismul valoric şi echivalenţa morală în
relaţiile internaţionale – dar temele şi
mijloacele de acţiune vor fi adaptate
contextului din fiecare ţară.

multă expertiză şi seriozitate decât în
România în tratarea acestor teme33. Dar
asta nu înseamnă, aşa cum s-a spus
uneori, că ea vine de la Kremlin, sau că
acesta ar fi ştiut despre ea, sau că cei de
pe listă ar şti despre ea, sau că ar primi
vreun beneficiu pentru a fi acolo.
Este vorba pur si simplu de eforturile unui
astfel de antreprenor cultural privat
(Dughin), conectat destul de lax şi
ideologic cu regimul Putin, de a construi o
reţea de influenţă în România identificând
persoane care fie au o aplecare către
filozofia eurasianistă a lui Ivan Ilyn
(îmbrăţişată deschis de Putin după 2011),
fie sunt euro-sceptice şi anti-occidentale
prin formaţie (foşti securişti, sovietonostalgici, legionari), fie au devenit aşa în
urma unor frustrări personale (Adrian
Năstase după eliberarea din închisoare).
Astfel de întreprinderi semi-private pot să
reuşească sau nu. Asta nu exclude alte
eforturi, în sectoare economice sau pe
linie de partid, ale altor antreprenori –
toate fiind, desigur, absolut deniable de
către Kremlin.

În România există deja conturate
subiecte-fanion ce vor face obiectul
analizei într-un raport EFOR mai detaliat.
Având în faţă o societate cam rusofobă,
acestea vor fi prezentate altfel decât în
Republica Moldova, de exemplu,
exploatând dispute fără a face conexiunea
imediată cu Rusia şi promovând aparent
dezinteresat lideri sau persoane publice
eurosceptice (din convingere sau
conjuctură) pe Sputnik de limba română,
administrat de la Chişinău de o combinaţie
interesantă de foşti unionişti şi finanţatori
politici pro-Kremlin. Nu vor lipsi desigur
constantele agendei Putin post-2011:


Tema globală Soros–“statul paralel”
(cu versiunea Gulen în Turcia), valori
culturale (“problema LGBT”), imigraţie



Stat de rangul doi, umilire naţională,
tratament dublu în UE – conectat cu
meme generice de “food scare”



Costurile mari ale NATO şi sistemului
de securitate; externalităţi ale
prezenţei militare SUA în regiune
(“poluare nucleară”, risc militar)



Discursul anti-UE de tip post-colonial:
acapararea pieţelor, blocarea
investiţiilor, portul Constanţa vs.
Schengen etc
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Acest ecosistem descentralizat, energic şi
bine înzestrat cu resurse va fi fără îndoială
activat în regiunea Europei de est pentru
alegerile europene din mai 2019. Linia
generală este destul de clară şi nu e nouă
– alimentarea cinismului electoratelor din
noile state membre UE şi neîncrederii lor
în instituţiile democratice; activarea
perdanţilor (reali sau imaginari) ai
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