Poduri de Legătură cu UE: Securizarea procesului de europenizare a Republicii Moldova

NOI 2021

CUM RELANSĂM DIPLOMAȚIA ECONOMICĂ A
REPUBLICII MOLDOVA?
NOTĂ ANALITICĂ

Elena Varta

REZUMAT EXECUTIV
Diplomația economică își propune să promoveze interesele economice naționale în afara țării
și reprezintă un domeniu esențial pentru politica externă a oricărui stat. Acest lucru este valabil,
în special, pentru micile economii, precum este cea a Republicii Moldova. Diplomația
economică în țara noastră este un domeniu cu un potențial încă nevalorificat, în special din
cauza lipsei îndelungate a voinței politice, dar și unor probleme sistemice care s-au agravat în
ultimii ani, precum lipsa forței de muncă, dictată de exodul populației. Alte cauze țin de
interacțiunea, comunicarea și coordonarea deficitară între instituțiile-cheie. Sarcinile puse în
fața misiunilor diplomatice și oficiilor consulare și, în special, cele formulate pentru atașații
economici, sunt generale și extrem de extinse. Toate aceste aspecte se suprapun lipsei
resurselor în cazul instituțiilor de resort, absenței birourilor comercial-economice sau a
atașaților în țări ce ar putea deveni destinații importante pentru exporturile moldovenești, dar și
neimplicarea sau indiferența unor ambasadori.
Prezenta analiză trece în revistă cele mai importante constrângeri actuale și vine la final cu un
set de recomandări și intervenții pentru relansarea unei diplomații economice mai active, axată
pe atragerea investițiilor străine, creșterea eficienței activității autorităților naționale competente
în baza criteriilor clare de performanță și rezultat. Pentru a asigura o dezvoltare economică
durabilă, diplomația economică trebuie plasată în topul priorităților politicii externe
moldovenești. Republica Moldova are nevoie de o nouă viziune pe termen lung asupra
diplomației economice, luând la bază cele mai bune practici din afară, precum cele ale Estoniei,
Cehiei, Letoniei sau Olandei.
Totodată, în contextul economic actual, ținând cont de constrângerile bugetare existente,
pentru perioada imediat următoare sunt necesare intervenții pe termen scurt care nu necesită
investiții sau eforturi colosale, inclusiv (i) stabilirea unor criterii de performanță și rezultat pentru
fiecare misiune și oficiu consular, Ambasadori, atașați economici, birouri comercialeconomice; (ii) adoptarea unui plan inter-instituțional pentru anul 2021-2022 care să includă un
set de acțiuni clare și specifice pentru diplomația economică moldovenească, axate pe
promovarea exporturilor și atragerea investițiilor; (iii) delimitarea clară a responsabilităților și
stabilirea cărei instituții îi revine rolul coordonator legat de diverse aspecte, inclusiv
coordonarea întregului proces de către o autoritate națională desemnată.
Această Notă Analitică a fost elaborată în cadrul proiectului „Poduri de Legătură cu
UE: Securizarea procesului de europenizare al Republicii Moldova”, implementat cu
susținerea Fundației Soros Moldova. Viziunile exprimate în cadrul acestei publicații
aparțin autorilor.
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INTRODUCERE
Dacă acum șase ani se vorbea despre absența unei diplomații economice coerente la nivel de
stat și lipsa acesteia în politica externă a țării, astăzi, deși situația este puțin mai bună,
diplomația economică rămâne un domeniu cu rezultate (foarte) modeste.
Bazele cadrului instituțional și ale mecanismelor de lucru au fost puse în 2017, odată cu
adoptarea ordinului comun și a unui Memorandum de înțelegere între instituțiile cu rol cheie
(MAEIE, Ministerul Economiei și Agenția de Investiții). A fost creat un Grup de lucru interinstituțional, printre scopurile căruia erau: dinamizarea activității birourilor (secțiilor) comercialeconomice; „centralizarea eforturilor Părților în vederea realizării priorităților diplomației
economice„; “eficientizarea activității și sporirea capacităților instituționale în domeniul atragerii
investițiilor și promovării exporturilor ”.
După patru ani de la instituirea acestui mecanism, suntem în drept să ne punem mai multe
întrebări și să facem anumite totalizări, legate de eficiența sau ineficiența acestuia.

CADRUL INSTITUȚIONAL ȘI MECANISMELE DE LUCRU
Unul din cele mai importante roluri în implementarea diplomației economice îi revine serviciului
diplomatic (totalitatea instituțiilor diplomatice și consulare), care are sarcina să promoveze
interesele economice ale R. Moldova, relațiile bilaterale și multilaterale economice cu statele
lumii și organizațiile internaționale (art. 3 al legii cu privire la serviciul diplomatic). Această
sarcină revine, în primul rând, Birourilor comercial-economice (BCE) din cadrul misiunilor
diplomatice și oficiilor consulare.
Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE), Ministerului Economiei (ME) și
Agenției de Investiții (AI) le revine un rol central în coordonarea și monitorizarea implementării
diplomației economice. Astfel, prin ordinul comun din februarie 2017 a fost constituit Grupul de
lucru (GL) pentru realizarea priorităților diplomației economice și elaborarea, coordonarea și
monitorizarea implementării Regulamentului privind birourile (secțiile) comercial-economice.
Membri ai GL sunt reprezentanți ai ME, MAEIE și AI, însă unele aspecte pot fi coordonate și
cu Ambasadorii, și atașații din cele 15 țări.
Ședințele Grupului de lucru se țin cel puțin o dată la trei luni și sunt organizate, prin alternanță,
de Ministerul Economiei (ME) sau Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE).
Deși tot mai multe state redefinesc rolul pe care pe care trebuie să-l joace serviciul diplomatic
în atragerea investițiilor și promovarea exporturilor, plasându-le drept priorități pe agenda
acestora, iar în planul de acțiuni al Guvernului pentru 2020-2023 se vorbește despre
“Promovarea unei diplomații economice pro-active și realizarea acțiunilor și mecanismelor
adiționale pentru atragerea investițiilor străine și promovarea exportului de mărfuri și servicii”
(p. 43- 44), R. Moldova are o diplomație economică, pe alocuri, aproape absentă.
Am identificat un șir de cauze sau probleme. Unele din ele pot fi remediate destul de ușor.

Lipsa abordării strategice
În procesul de documentare, am sesizat anumite probleme legate de setarea priorităților. Mai
mulți actori cu care am interacționat și care sunt direct implicați în diplomația economică
moldovenească, atunci când sunt întrebați de ce priorități se conduc în activitatea lor, fac
referință la prioritățile stabilite în regulamentul privind activitatea BCE-urilor și ordinul comun
al GL. În alte cazuri s-a făcut referință la prioritățile expuse pe site-ul MAEIE.
Un document, de referință, ar fi fost Strategia Națională pentru Atragerea Investițiilor și
Promovarea exporturilor pentru 2016-2020. Aprobarea unei noi strategii/program este
preconizată abia pentru 2022.
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Documentele menționate mai sus n-au fost actualizate de câțiva ani (de patru ani în cazul
regulamentului și al ordinului comun). Prioritățile/obiectivele expuse (ex: în art. 6 al
Regulamentului) sunt formulate general și stabilesc un portofoliu foarte vast: nu doar
promovarea exporturilor și atragerea investițiilor, ci și promovarea cooperării în domeniul
turismului. Astfel, lipsa unor obiective/priorități stabilite se traduc prin lipsa unor instrucțiuni
clare pentru diplomați și MDOC, și, în final, lipsa unor rezultate concrete.

Deficiențe în procesul de luare a deciziilor
Bunele practici de transparență lipsesc atunci când se iau anumite decizii, bunăoară în cazul
lansării unor noi secții comercial-economice. De exemplu, deși menționată ca posibilă
destinație pentru un nou BCE în studiul “Prioritizarea distribuției atașaților economici în cadrul
misiunilor diplomatice”, realizat de Gateway&Partners (2019), nu este evidentă oportunitatea
și raționamentele economice ce au stat în spatele deschiderii unui birou în Ambasada de la
Viena. Chiar dacă Austria se află în top 20 parteneri comerciali, nu este clar de ce i s-ar fi dat
prioritate, dat fiind că existau alte destinații mai importante, identificate în baza aceluiași studiu,
precum Bulgaria (în top zece parteneri comerciali) și, în special, cele incluse în planul de
acțiuni al Guvernului pentru 2020-2023 (precum Japonia, SUA etc).
Vorbim despre mecanismul de diplomație economică și, paradoxal, deciziile legate de
selectarea atașaților o ia Ministerul Economiei, deși atașații se subordonează centralei/MAEIE.
Ministerul Economiei selectează atașații, de obicei, din rândul angajaților instituției, după care
expediază propunerea de detașare în adresa MAEIE, însoțită de un aviz al SIS-ului (art. 2122, Regulament). Deși, teoretic, în cadrul ME există o comisie de selecție, în cazul în care este
propusă o singură persoană (lucru care se întâmplă, în majoritatea cazurilor), comisia nu se
mai întrunește. Totodată, respectiva comisie întrunește doar trei reprezentanți ai ME (ordin
199/2020), chiar dacă un proiect de ordin din 2018 prevedea în componența ei și un
reprezentant al MAEIE.

Lipsa resurselor și a unui mandat clar în cazul instituțiilor de resort
În prezent, toate instituțiile implicate în proces, fie MAEIE, ME sau AI se confruntă cu aceeași
dificultate – lipsa resurselor financiare și umane. Acestei probleme, cel mai des, i se suprapune
și lipsa unui mandat specific.
MAEIE-ul, cu un efectiv de doar doi funcționari publici în cadrul Serviciului diplomație
economică, nu poate și nu va putea asigura coordonarea și monitorizarea eficientă a activității
atașaților și instituțiilor de resort. Nici cei 12 angajați din cadrul Agenției de Investiții, care
acoperă domenii vaste (o singură persoană din cadrul instituției acoperă, în prezent, un
domeniul legat de promovarea investițiilor (n.a. septembrie 2021) și o singură persoană promovarea exporturilor) nu vor putea asigura furnizarea informațiilor exhaustive și prompte,
de care au nevoie atașații în activitatea lor zilnică. Instituția suferă, de asemenea, de probleme
legate de memoria instituțională - specialiștii nu se rețin mai mult de 1-3 ani. Agenția întâmpină
dificultăți în atragerea noilor cadre, inclusiv din cauza remunerării extrem de modeste (ex: un
specialist fiind remunerat cu aproximativ 4 mii lei net/lunar).
Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției, stabilește că misiunea (art. 6)
acesteia ține de promovarea, atragerea și localizarea investițiilor, promovarea exportului și a
turismului. Iar principalele domenii de activitate (art. 7) sunt: a) promovarea imaginii țării pentru
atragerea investițiilor străine; b) susținerea activității investiționale și protejarea investițiilor; c)
promovarea exporturilor; d) promovarea turismului; e) fortificarea și implementarea diplomației
economice. Analizând activitatea Agenției, se pare că una din prioritățile cheie de intervenție
este promovarea brandului de țară. Acest lucru explică, probabil, ponderea mai mare pe care
au avut-o angajații din cadrul direcției promovarea turismului, în comparație cu restul direcțiilor.
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Dacă ne dorim o diplomație economică de succes, trebuie să ne asumăm anumite costuri
legate de pregătirea și consolidarea echipelor din cadrul instituțiilor, și, totodată, să delimităm
mandate specifice și clare pentru fiecare din ele.

ROLUL MISIUNILOR DIPLOMATICE ÎN PROMOVAREA DIPLOMAȚIEI ECONOMICE
Atașații economici activează în cadrul birourilor (secțiilor) comercial-economice (BCE), care
sunt niște subdiviziuni ale misiunilor diplomatice. Ei au statut de diplomați și sunt detașați de
MAEIE. Fiecare atașat are un mandat legat de promovarea investițiilor, promovarea
exporturilor și promovarea turismului (articol 7, Regulament).
Republica Moldova are 42 misiuni diplomatice sau oficii consulare (MDOC). În 15 din ele (sau
35.7% din totalul MDOC) există BCE-uri. Doar birourile din Geneva și Bruxelles acoperă
cooperarea economică multilaterală, restul BCE-urilor au în sarcină, primordial, dosare
bilaterale.
Cei 16 atașați economici și doi diplomați sunt repartizați în birouri comercial-economice din:
Ambasada R. Moldova în Belarus (un atașat economic), Ambasada R. Moldova în Emiratele
Arabe Unite (un atașat), Ambasada R. Moldova în Federația Rusă (3 atașați), Ambasada R.
Moldova în Republica Italiană (un atașat), Ambasada R. Moldova în Republica Populară
Chineză (un atașat), Ambasada RM în Republica Polonă (un atașat), Ambasada R. Moldova
în România ( un atașat), Ambasada R. Moldova în Turcia ( 3 atașați ), Ambasada R. Moldova
în Ucraina (un atașat), Consulatul general la Frankfurt pe Main (un atașat), Misiunea R.
Moldova pe lângă UE (un atașat), Reprezentanța R. Moldova pe lângă OMC (un atașat),
Ambasada R. Moldova în Austria (un atașat), Ambasada R. Moldova în Regatul Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord (un atașat) și Ambasada R. Moldova în Republica Franceză (un
atașat).
În continuare vom prezenta principale constrângeri cu care se confruntă misiunile diplomatice
în promovarea unei diplomații economice mai active.

Lipsa atașaților sau a birourilor comercial-economice
Atât numărul redus de BCE-uri, raportat la numărul total al misiunilor diplomatice, cât și lipsa
BCE-urilor în țări ce sunt, sau au potențialul să devină, top destinații pentru exporturile din
Republica Moldova, reprezintă un impediment substanțial în valorificarea oportunităților
existente în afara țării. Bunăoară, dacă ne referim la piața Uniunii Europene, Republica
Moldova nu are BCE-uri în Praga sau Sofia, cu toate că ponderea exporturilor în Republica
Cehă (primul trimestru 2021 - 2.9%, în anul 2020 - 3.2%) a fost similară celei din Ucraina
(primul trimestru 2021. - 2.8%). Iar Bulgaria este una din cele mai importante țări partenere a
Republicii Moldova în domeniul comercial – economic (i.e. top 20).
Același efect îl are și numărul redus de atașați economici în BCE-urile din țări din care am
putea atrage investiții sau țări cu o pondere înaltă în comerțul extern al țării noastre (sau țări
ce au potențialul să devină importante destinații pentru exporturile moldovenești). Drept
exemple servesc birourile din China - un singur atașat, iar timp de doi ani acest BCE nu a avut
nici un atașat; România - un singur atașat; Italia - un singur atașat; Ucraina - un singur atașat
și Franța - un singur atașat.
Biroul comercial-economic din Emiratele Arabe Unite nu are nici un atașat economic de mai
bine de trei ani. Este un fapt surprinzător, dat fiind că în nota de argumentare elaborată pentru
a motiva necesitatea deschiderii Ambasadei și a Consulatului General sunt enumerate
considerente de ordin economic: „valorificarea mai deplină a potențialului enorm al acestei
zone geografice din punct de vedere economic și investițional” și asigurarea “dialogului direct
cu reprezentanții comunității oamenilor de afaceri EAU interesați de Republica Moldova”.
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Conform pct. 3.15.1 din planul de acțiuni al Guvernului pentru 2020-2023 – urmau să fie
instituite cinci BCE-uri în cadrul misiunilor diplomatice ale R. Moldova din Regatul Țărilor de
Jos, Republica Franceză, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Japonia, Statele
Unite ale Americii, și, totodată, se preconiza suplinirea biroului comercial-economic din
Republica Populară Chineză cu o unitate, localizată în Shanghai. Termenul de realizare
specificat - august 2020.
Din destinațiile menționate în pct. 3.15.1 al Planului de acțiuni, BCE-uri au fost deschise doar
în Franța și Marea Britanie, la finele anului 2020, prin HG 770/2020. Prin aceeași hotărâre de
guvern a fost deschis și biroul din Austria, deși nu figura în planul de acțiuni al Guvernului.

Lipsa unui mandat clar și a unor indicatori de performanță actualizați
Ca și în cazul instituțiilor de resort, mandatul BCE-urilor și, implicit, al atașaților nu este
(suficient de) specific și lipsesc priorități clar stabilite. Mandatul atașaților ține atât de
promovare investițiilor, promovare exporturilor, cât și de promovarea turismului. (art. 7,
Regulamentul privind BCE-urile). În același timp, indicatorii existenți nu sunt utili pentru setarea
unor scopuri concrete și nici nu pot asigura o evaluare obiectivă a activității atașaților. Deși o
revizuire periodică este importantă, indicatorii de performanță, aprobați prin ordinul comun din
2018 și Ghidul de promovare a investițiilor și exporturilor pentru misiunile diplomatice și oficiile
consulare, n-au fost modificați sau actualizați din 2017. În cazul ambasadorilor, nu toți dintre
aceștia conștientizează importanța dosarului economic și rolul important pe care-l au ei în
promovarea acestuia, prioritate acordând dosarelor politice. Acest lucru se reflectă și în
activitatea BCE-urilor, care se subordonează șefilor misiunilor.
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CONCLUZII
Pentru a asigura o dezvoltare economică durabilă, diplomația economică trebuie plasată în
topul priorităților politicii externe moldovenești. Această constatare este, în special, actuală în
contextul creat de pandemie și necesitatea unei redresări economice imediate, aspect ce-a
fost luat în calcul de tot mai multe state care-au plasat-o în topul priorităților politicii externe.
Momentul este oportun, inclusiv, datorită existenței unui angajament politic din partea actualei
guvernări, dar și crizei economice provocate de pandemia de COVID-19, pe fundalul căreia
un șir de companii străine analizează oportunitatea reamplasării unităților de producere din
Asia în Europa de Est. Republica Moldova, în aceste condiții, ar putea atrage investiții străine
directe noi.
Pentru a îmbunătăți performanțele în domeniul diplomației economice, vor fi necesare
intervenții de natură diferită: a) majorarea alocărilor din buget, b) adoptarea și actualizarea mai
multor documente, c) delimitarea clară a atribuțiilor ce revin fiecărei instituții cu rol cheie, d)
stabilirea unor obiective imediate, pe termen mediu și lung, dar și a criteriilor de performanță
și rezultat pentru fiecare misiune și oficiu consular, Ambasadori, atașați economici, birouri
comercial-economice.
În cele din urmă, dacă ne dorim o diplomație economică de succes, trebuie să luăm în calcul
că ea presupune anumite costuri, precum cele legate de deschiderea unor noi birouri
comerciale sau dezvoltarea celor existente, publicarea materialelor de promovare de calitate,
organizarea misiunilor economice și a vizitelor oficiale.
Iar pentru ca eforturile depuse de serviciul diplomatic pe dosarul diplomației economice să fie
mult mai eficiente, este important acasă să existe un climat investițional și mediu de afaceri
sănătos. Nu în ultimul rând, este imperativă îmbunătățirea condițiilor care ar face produsele
moldovenești mai competitive, iar Republica Moldova mai atractivă pentru investitorii străini.
RECOMANDĂRI-CHEIE
Republica Moldova are nevoie de o nouă viziune pe termen lung asupra diplomației
economice, prin actualizarea mecanismului existent, care să vizeze în special cadrul
instituțional, funcțional și bugetar, luând la baza cele mai bune practici din afară, precum cele
ale Estoniei, Cehiei, Letoniei sau Olandei. Totodată, în contextul economic actual, având în
vedere constrângerile bugetare existente, pentru perioada imediat următoare sunt necesare
intervenții pe termen scurt care nu necesită investiții sau eforturi colosale.
În acest context, în continuare prezentăm un set de recomandări cheie generale și specifice
care ar putea deja seta un cadru pentru relansarea diplomației economice a Republicii
Moldova.
I. Recomandări generale :


Adoptarea unui Plan de Acțiuni inter-instituțional pentru anul 2021-2022 care să includă
un set de acțiuni clare și specifice pentru diplomația economică moldovenească, axate pe
promovarea exporturilor și atragerea investițiilor. Delimitarea clară a responsabilităților și
stabilirea cărei instituții îi revine rolul coordonator legat de diverse aspecte, inclusiv
coordonarea întregului proces de către o autoritate națională desemnată.
NOTĂ: Dacă acest lucru nu poate fi coordonat în viitorul apropiat în cadrul mecanismului
trilateral existent, Ambasadorul cu misiuni speciale pe domeniul Diplomației Economice
ar putea stabili un set de priorități pentru serviciul diplomatic, prin intermediul unui
document intern al ministerului (strategie) și unui plan de acțiuni pentru implementarea
acestuia.
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Identificarea unei liste scurte de proiecte prioritare de importanță strategică ce ar putea fi
promovate de Misiunile diplomatice și consultare ale Republicii Moldova drept destinații
pentru investițiile străine.
Consolidarea capacităților Serviciului Diplomație Economică din cadrul MAEIE și/sau
transformarea acestuia într-o unitate cu statut de direcție. Acest lucru ar permite o mai
strânsă colaborare între centrală și BCE-uri, și ar permite diplomaților să aibă în portofoliu
țări diferite. Georgia, un stat comparabil cu Republica Moldova ca populație și suprafață,
are în cadrul Ministerului său de Externe un Departament pentru Relații Internaționale
Economice cu 12 angajați.
Agenția de Investiții are nevoie și ea de consolidarea și/sau restructurarea direcțiilor, în
funcție de prioritățile diplomației economice. Agenția ar urma să aibă un rol mai activ în
procesul de atragere a investițiilor în cooperare cu MAEIE, Ministerul Economiei și
Ministerul Industriei și Dezvoltării Regionale.
Cooperarea mai structurată a Agenției de Investiții și MAEIE cu asociațiile de afaceri
sectoriale, dar și a celor trans-sectoriale, precum Asociația Businessului European (EBA),
AmCham sau Asociația Investitorilor Străini (FIA) în implementarea diplomației
economice.
Implicarea mai activă a consulilor onorifici, atât prin formularea unor instrucțiuni clare pe
dosarul diplomației economice, cât și prin identificarea acelor persoane, care vor putea
ajuta R. Moldova să înregistreze rezultate concrete. Evaluarea periodică a consulilor
onorifici în baza unor criterii de performanță clare și bine definite, axate pe rezultate
măsurabile care să contribuie eficient la “sprijinirea promovării intereselor Republicii
Moldova, în special în domeniile economic, comercial, investițional, tehnic” în statul de
reședință (funcția de bază în conformitate cu art. 35 al Regulamentului aprobat prin ordinul
683/2007 (art. 35, b)).
Stabilirea unor indicatori de performanță și rezultate concrete pentru Ambasadori pe
dosarul diplomației economice. Nu doar atașații, ci și șefii misiunilor pot și trebuie să fie
pro-activi în promovarea exporturilor și atragerea investițiilor. Republica Moldova ar putea
urma exemplul Georgiei, unde Ambasadorii sunt „main door openers” și deseori, joacă
rolul cheie în stabilirea contactului cu managerii companiilor din statul gazdă. Deși există
unele istorii de succes în cazul unor misiuni diplomatice ale Republicii Moldova (ex. în
Emiratele Arabe Unite sau Turcia), atât timp cât lipsește o implicare plenară și constantă
la nivelul tuturor șefilor de misiuni diplomatice și consulare, rezultatele obținute din
activitatea de diplomație economică vor fi modeste.
Evaluarea activității atașaților trebuie făcută în baza unor indicatori de performanță și a
unor rezultate concrete stabiliți/stabilite individual pe țări, adaptați/adaptate pentru fiecare
destinație.
Organizarea, înainte de detașare, a unor training-uri ce ar lua în calcul specificul fiecărui
domeniu de export, dar și întrevederi (ex: cu asociațiile de profil) menite să ajute atașații
să cunoască instituțiile și organizațiile cu care vor colabora mai târziu. Training-urile vor fi
“targetate” pe zone, țări, dacă există o astfel de posibilitate.
Creșterea cheltuielilor protocolare și a finanțării participării antreprenorilor autohtoni și a
asociațiilor sectoriale la diverse forumuri/expoziții internaționale, pentru promovarea
mediului de afaceri autohton pe piața externă.

II. Recomandări specifice :
Pe dimensiunea birourilor comercial-economice:


Deschiderea BCE-urilor sau dezvoltarea celor existente să se facă doar în baza unor
criterii clare și transparente.
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Elaborarea unei analize actualizate privind harta de distribuție geografică actuală a BCEurilor. În baza analizei de stabilit: a) pentru ce misiuni diplomatice (doar) dosarul economic
trebuie să devină o prioritate (ex: China); b) ce birouri trebuie dezvoltate (ex: România,
Ucraina, China și Italia); d) în ce misiuni existente este necesară deschiderea unor noi
BCE-uri (ex: Japonia, de altfel inclusă în planul de acțiuni al Guvernului pentru 20202023); d) unde este oportună deschiderea, concomitent, a unei noi misiuni și a unui BCE
(ex: India).
Dezvoltarea capacităților, în mod prioritar, a BCE-urilor din statele vecine, deoarece este
mult mai simplu să discuți și să convingi un investitor, deja prezent în regiune, să-și extindă
prezența și în Republica Moldova. România, spre exemplu, cumulează investiții străine
directe în valoare de (stoc total în 2019) - 88,3 mlrd euro.
NOTĂ: În funcție de țara de origine a investitorului final, cei mai importanți investitori din
România sunt: Germania (13,2 mlrd euro, primul cel mai mare investitor străin în
România), Austria (10 mlrd eur), Franța (8.3 mlrd euro) și Italia (7.5 mlrd euro). Doar
companiile cu capital francez în România sunt mai mult de 3600. Atașații economici din
cadrul biroului comercial-economice din România sau Ucraina ar putea fi antrenați activ
în discuții cu investitorii deja prezenți la București, Cluj Napoca, Iași, Kiev sau Harkov.
Pentru misiunile diplomatice și consulare unde nu există atașați economici/birou
comercial-economic, ar urma să fie asigurată prezența unui/unor diplomați cu profil
economic.

Pe dimensiunea atașaților economici:







Procesul de selectare a atașaților economici trebuie să includă și reprezentanții MAEIE,
prin instituirea unui mecanism comun, dar care nu ar complica întregul proces.
În cazul selectării și detașării merită să fie luate în calcul și alte aspecte decât pregătirea
în domeniul economic sau cunoașterea limbii(lor) străine. Este important să se țină cont
și de trăsături ce țin de soft skills și se referă la personalitate, motivație și atitudine proactivă (factorul uman, care este atât de important pentru succesul MDOC pe dosarul
diplomației economice).
Este importantă stabilirea unui mandat specific pentru atașații economici. Acest lucru
presupune un efort adițional (unor termeni de referință specifici), cu stabilirea indicatorilor
de performanță și de rezultat.
Revizuirea cadrului normativ pentru a permite implicarea în cadrul activității unor BCE-uri
a staff-ului local. Acest lucru ar reduce costurile legate de activitatea birourilor și ar crește
capacitatea acestora în țările unde salariile medii sunt mai mici decât cele ale atașaților
detașați (ex: România, Ucraina etc.). În acest sens, sugestiv este exemplul secțiilor
comerciale franceze (ex: Business France România etc.).
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Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a fost înființat în martie
2015 în calitate de centru de analiză și cercetare (eng.: think-tank)
independent, non-profit și apolitic. Misiunea IPRE este de a accelera
integrarea europeană a Republicii Moldova prin promovarea reformelor
sistemice, sporirea democrației participative și consolidarea rolului cetățenilor
în procesele decizionale la nivel național și local.
IPRE este membru al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile a
Parteneriatului Estic (www.eap-csf.eu), co-inițiator al Forumului
Parteneriatului Estic al Centrelor de Cercetare (EaP Think-Tank Forum)
lansat în anul 2017 la Chișinău.
Adresa: Str. București 90, of. 20
Chișinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel.: + 373 22 788 989
E-mail: info@ipre.md
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