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UE aprobă acordarea a 30 de milioane de euro din
asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova
Comisia Europeană, în numele UE, a aprobat astăzi debursarea a 30 de milioane de eur o
din asistența macrofinanciară pentru Moldova.
Aceasta este cea de-a doua și ultima tranșă din cadrul actualului pr ogram de asistență
macrofinanciară pentru Moldova, prima tranșă în valoare de 30 de milioane de e ur o f iind
acordată în octombrie 2019. Tranșa a doua este alcătuită din 10 m ilioane de eur o sub
f ormă de grant și 20 de milioane de euro sub f ormă de îm pr umut pe ter men lung, cu
dobândă scăzută. Programul este destinat pentru a ajuta Moldova în acoperir ea nevoilor
sale de f inanțare externă, ceea ce este deosebit de important în contextul pandemiei de
coronavirus, în timp ce implementează o agendă de reforme amplă și ambițioasă.
Paolo Gentiloni, Comisar pentru Economie, a declarat: “Astăzi, UE a aprobat încă 30 de
milioane de euro din asistența financiară pentru a aj uta Mol dov a să f acă f ață șocul ui
economic cauzat de pandemia de coronavirus. Uniunea Europeană este alături de
cetățenii Moldovei în aceste vremuri dificile. De asemenea, dor esc să f el icit Mol dova
pentru eforturile depuse în realizarea reformelor, de exemplu în îmbunătățirea sistemului
de justiție și combaterea corupției.”
Debursarea urmărește îndeplinirea angajamentelor politice convenite cu UE, precum este
stipulat în Memorandumul de Înțelegere. Acestea includeau măsuri importante în
domeniile guvernanței sectorului f inanciar, a sectorului public, lupta împotriva corupției și
spălării banilor, domeniul energiei și a climatului de af aceri și im plem entar ea Zonei de
Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA).
Tranșele asistenței macrof inanciare sunt condiționate de un progres semnif icativ în
programele FMI. Moldova a f inalizat cu succes cea de-a șasea și ultima revizuire a
Facilității extinse de creditare, pe trei ani, și a Mecanismului de f inanțare extinsă al
Fondului FMI din martie 2020.
Debursările asistenței macrof inanciare sunt condiționate și de îndeplinirea anumitor
precondiții politice. Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) consideră că
s-au înregistrat progrese intermediare suf iciente în acest scop, în special în ceea ce
privește seria de acțiuni specifice pe termen scurt, comunicate de către UE autorităților din
Moldova în luna f ebruarie, legate, printre altele, de justiție, anticorupție, m ass-media și
societatea civilă. Autoritățile moldovenești s-au angajat, de asemenea, să continue
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ref orma justiției, în special prin prezentarea modificărilor constituționale m ult așteptate
pentru reforma judiciară, în conf ormitate cu standardele inter naționale. Prin ur m are,
ținând cont de aceste eforturi, Comisia și SEAE consideră că precondițiile politice pentru
acordarea celei de-a doua tranșe a asistenței macrofinanciare au f ost îndeplinite. Comisia
și SEAE monitorizează îndeplinirea acestor precondiții pe tot parcursul ciclului de viață al
programelor de asistență macrofinaciară.
În mod separat, UE pune la dispoziția Moldovei și alte împrumuturi de asistență
macrofinanciară în valoare de 100 de milioane de euro, ca parte a deciziei de a acor da
asistență macrof inanciară pentru zece țări partenere pentru a le ajuta să limiteze
ef ectele economice negative provocate de pandemia de coronavirus. Comisia este
pregătită să acorde prima tranșă a acestei asistențe macrof inanciare în cel m ai scur t
timp, după adoptarea legală a Memorandumului de Înțelegere cu Republica Moldova.
Memorandumul de Înțelegere stabilește acțiunile politice pentru a f i îndeplinite în
schimbul ajutorului.
Background
Operațiunile de asistență macrof inanciară f ac parte din angajamentul amplu al UE cu
țările vecine și sunt menite să servească drept instrument al UE de răspuns la situațiile
de criză. Acestea sunt disponibile pentru țările vecine ale UE, care se conf runtă cu
probleme grave în ceea ce privește balanțele de plăți.
Pentru mai multe informații
Mai multe inf ormații despre past MFA operations
Inf ormație detaliată despre MFA f or the Republic of Moldova
Mai multe inf ormații despre EU relations with the Republic of Moldova
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