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Distanța dintre sărăcie lucie şi 
viață de lux, uneori, poate fi de doar 
un singur pas. Pe temelia promisiu-
nilor politice pot fi ridicate, se pare, 
nu standardele bunăstării sociale, ci, 
la propriu, castele. Iar în biroul unui 
singur om, adesea, sunt luate decizii 
ce vizează viitorul altor câteva mili-
oane. Cum funcționează mecanismul 
oligarhiei şi care sunt regulile de joc 
încercăm să înțelegem prin exemplul 
R. Moldova, Ucrainei şi Georgiei.

Oligarhia reprezintă forma de 
guvernare a statului de către un grup 
restrâns de cetățeni, pervertită prin 

abuz de putere. Altfel spus, întreaga 
putere în stat este deținută de un mic 
segment al societății. Ecuația oligar-
hiei include în mod obligatoriu: poli-
tizarea instituțiilor statului, controlul 
mass-media, accesul privilegiat la 
resursele energetice şi „îmblânzirea” 
justiției. 

Amplasată la hotarul de est al UE, 
cu o populație de aproape trei milioa-
ne de oameni, R. Moldova este cel mai 
sărac stat din Europa, arată statistici-
le internaționale, iar cauza principală 
a sărăciei, migrației şi crizei econo-
mice este corupția în instituțiile de 

stat. În ultimii ani, în spațiul public, 
în rapoartele instituțiilor europene 
şi în discursurile parlamentarilor 
de la Strasbourg se vorbeşte tot mai 
mult despre R. Moldova în contextul 
influenței oligarhice asupra guvernă-
rii şi funcționării statului.

„R. Moldova este în continua-
re cea mai săracă țară din Europa, 
corupția este în creştere, statul este, 
de facto, condus de oligarhi, iar vocea 
societății civile nu este auzită. Am aş-
teptat schimbări în justiție, luptă îm-
potriva corupției şi crimei organizate 
de la toate guvernele pe care le-am 

avut până acum. Organizarea internă 
a statului este cu siguranță o chestiu-
ne pentru fiecare stat, dar o persoană 
care gândeşte rațional trebuie să-şi 
pună întrebări atunci când concen-
trarea planificată a puterii este în 
mâinile unei singure persoane”, a de-
clarat eurodeputatul ceh din Grupul 
Confederal al Stângii Unite Europene, 
Jiří Maštálka, în plenul Parlamentu-
lui European la 3 octombrie, curent, 
atunci când a fost discutată situația 
din R. Moldova.
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Un proiect de investigaţii în format TV şi Radio 
despre corupţie şi drepturile omului.

În fiecare săptămână la TV8, N4, Canal regional, 
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.

////prOmO

pag. 13 I reporter specIal

patru mOldOveni au 
decedat într-un accident 
aerOnautic pe ţărmul 
Oceanului atlantic

Patru cetățeni ai R. Moldova au de-
cedat, în dimineața zilei de 14 oc-
tombrie, iar alți doi au fost grav ră-
niți, după ce un avion de tip cargo, 
care aparține unei companii aerie-
ne înregistrate la Chişinău, s-a pră-
bişit pe țărmul Oceanului Atlantic, 
după o tentativă eşuată de ateriza-
re pe aeroportul internațional din 
oraşul Abidjan, Coasta de Fildeş 
(Côte d’Ivoire), nord-vestul Africii.

Interviu cu 
Violeta Horn-Rusnac, 
medic, Elveţia
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decizia curţii 
cOnstituţiOnale: 

igOr dOdOn 
a încălcat cOnstituţia

Curtea Constituțională a R. Moldo-
va a decis marți, 17 octombrie, că 
preşedintele Igor Dodon a încălcat 
grav Constituția, refuzând în mod 
repetat desemnarea candidatului 
propus de majoritatea parlamen-
tară pentru funcția de ministru al 
Apărării, iar acest lucru poate servi 
drept temei pentru instituirea in-
terimatului funcției. Dodon a ca-
lificat hotărârea Curții Constituți-
onale ca fiind o „uzurpare a puterii 
în stat”...
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Mlaştina oligarhiei: 
Moldova, Ucraina şi georgia
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Monopolul unui singur oligarh asupra tuturor sferelor de dezvoltare 
a ţării este tipic pentru R. Moldova și Georgia, pe când Ucraina este 
împărţită în sfere de influenţă ale mai multor afaceriști
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