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Update la partea I 

Pe 04 martie 2019 au fost publicate rezultatele unui sondaj de opinie în Ucraina. Potrivit 

experților Grupului Sociologic ”Rating”1 lideri ai campaniei pentru alegerile prezidențiale 

rămâneau a fi la sfârșitul lunii februarie 2019 Vladimir Zelenski (25,1%), Petro Poroșenko 

(16,6%) și Iulia Timoșenko (16,2%). Pe 11 martie 2019 aceeași organizație a făcut public un 

nou sondaj de opinie. Rezultatele cercetării au arătat că opțiunile ucrainenilor s-au schimbat 

mult în doar o săptămână. Cauzele acestor modificări sunt scandalurile de corupție2 în care 

au fost implicați mai mulți candidați sau apropiați ai acestora. Astfel, potrivit rezultatelor 

publicate de Grupul ”Rating”3 top-3 al preferințelor alegătorilor ucraineni ar arăta în felul 

următor: Vladimir Zelenski – 24,7%, Iulia Timoșenko – 18,3%, Petro Poroșenko – 16,8%. La 

data de 13 martie Centrul ”Socis”4 iarăși arată schimbări în comportamentul alegătorului 

ucrainean. Potrivit rezultatelor sondajului realizat de experții centrului în perioada 05 – 10 

martie 2019, pe primul loc în preferințe se clasează Vladimir Zelenski – 27,7%, urmat de 

Petro Poroșenko – 19,6% și Iulia Timoșenko – 14,8%.       

 Andriy Sadovyi, primarul orașului Lvov, liderul formațiunii politice Samopomoșci, a 

anunțat că se retrage din cursa electorală în favoarea lui Anatol Hrytsenko,5 fost ministru al 

apărării în perioada 2005 - 2007. Și jurnalistul Dmytro Hnap, fost jurnalist de investigații, și-

a retras candidatura în favoarea aceluiași Anatol Hrytsenko6. Deputatul Dmitri Dobrodomov 

s-a retras din cursă pe 07 martie 2019. În declarația sa, Dobrodomov a constatat că este sigur 

că Anatol Hrytsenko va reuși să ajungă în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Pe 

fonul scandalurilor de corupție din sistemul de apărare 7  și retragerea unor candidați, 

Hrytsenko reușește să acumuleze, conform Grupului ”Rating” aproximativ 10,3% din 

electoratul care deja s-a decis cu cine va vota8.       

 Sergiy Krivonos, primul comandant adjunct al Forțelor de Operațiuni Speciale ale 

Forțelor Armate din Ucraina, și-a retras candidatura în favoarea lui Petro Poroșenko. El și-a 

argumentat decizia pe rețelele de socializare în felul următor: ”Fac acest lucru în interesul 

                                                   
1 ”MONITORING OF THE ELECTORAL MOODS OF UKRAINIANS. FEBRUARY, 2019”, Grupul 
Sociologic ”Rating”, Kiev, 04 martie 2019,  
http://ratinggroup.ua/en/research/ukraine/monitoring_elektoralnyh_nastroeniy_ukraincev_fevral_2019.html 
2 ”Нацполіція відкрила провадження про сумнівні внески партії Тимошенко після сюжетів Bihus.Info та 
"Схем"”, Bihus.info, Kiev, 05 martie 2019, https://bihus.info/nacpoliciya-vidkrila-provadzhennya-pro-sumnivni-
vneski-partii-timoshenko-pislya-rozsliduvannya 
3 ”Порошенко на третьому місці, Зеленський лідирує, Гриценко четвертий - нові рейтинги”, BBC, Kiev, 11 
martie 2019, https://www.bbc.com/ukrainian/news-
47523058?ocid=socialflow_facebook&fbclid=IwAR0LmotWZ1m5G-
bez42prs0wE2h7ixYNZEU5hcvL1k9Nw2WLMPW5WwuiBTw 
4 ”ПРЕС-РЕЛІЗ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ «УКРАЇНА НАПЕРЕДОДНІ 
ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2019 – БЕРЕЗЕНЬ»”, Centrul ”Socis”, Kiev, 13 martie 2019, 
http://socis.kiev.ua/ua/2019-03/ 
5 ”CEC Cancels Sadovyi’s Registration As Presidential Candidate”, Ukrainian News, Kiev, 05 martie 2019, 
https://ukranews.com/en/news/617965-cec-cancels-sadovyi-s-registration-as-presidential-candidate 
6 La data de 05 martie 2019 Anatol Hrytsenko a declarat în cadrul unui talk show că poartă tratative cu încă 
cinci candidați la alegerile prezidențiale pentru a-și uni eforturile la acest scrutin electoral. ”Об’єднання 
кандидатів та скандальне рішення Конституційного суду – Свобода слова”, ICTV, Kiev, 04 martie 2019, 
https://svoboda.ictv.ua/ua/?fbclid=IwAR3kvu3nw1w3-7wZ3ZyZRp_uB_YUNU7Yz-
le0iXSiKfLUtHfP8FTATvHhpU 
7 ”Друзі Президента крадуть на оборонці (секретні переписки, ч.1-2)//Наші гроші №257-258 (2019.02.25)”, 
Bihus.info, Kiev, 25 februarie 2019, https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=lGTf2nUyxfw 
8 ”Порошенко на третьому місці, Зеленський лідирує, Гриценко четвертий - нові рейтинги”, BBC News 
Ukraine, Kiev, 11 martie 2019, https://www.bbc.com/ukrainian/news-
47523058?ocid=socialflow_facebook&fbclid=IwAR0LmotWZ1m5G-
bez42prs0wE2h7ixYNZEU5hcvL1k9Nw2WLMPW5WwuiBTw 
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cetățenilor și pentru viitorul Ucrainei.”9 El a mai adăugat că nu este momentul oportun de a 

schimba în acest moment comandantul suprem al țării, cu referință aici la președintele în 

exercițiu. Ulterior, Poroșenko l-a numit pe Krivonos10 în funcția de adjunct al secretarului 

Consiliului de Securitate și Apărare Națională.       

 Tot aici este important a fi menționată o altă ”condensare”11 a electoratului altor doi 

candidați, pe care opinia publică ucraineană îi apreciază ca fiind de orientare pro-rusă. 

Evgheni Muraev și-a retras candidatura în favoarea lui Oleksandr Vîlkul, vice-președinte ale 

fracțiunii parlamentare ”Blocul de Opoziție”12 și principal oponent al lui Iuri Boiko, unul din 

foștii lideri ai fracțiunii parlamentare Partidului Politic ”Blocul de Opoziție”, lider al Mișcării 

Sociale ”Platforma de Opoziție – pentru viață”, și vice-premier în perioada 2012 – 201413. 

 

#ALEGERI2019 și Ucraina: ce opțiuni are alegătorul? 

 

Pe scurt despre cererea de ofertă politică înaintată de alegătorul din Ucraina 

Pe 04 octombrie 2018 Banca Mondială14 a publicat un comunicat de presă în care era 

explicată legătura dintre creșterea economică în Ucraina, care era prognozată pentru anul 

2018 să atingă cifra de 3,3%, reforme și finanțarea externă. Unul din argumentele invocate 

de către experții Băncii Mondiale pentru consolidarea asistenței financiare externe pentru 

Ucraina a fost continuarea implementării reformelor – condiție esențială pentru încurajarea 

investițiilor străine. Același comunicat explica și faptul că investitorii ezită să ia decizii în 

favoarea unor țări unde reformele în domenii cheie întârzie, iar incertitudinea este cuvântul 

cel mai potrivit pentru a caracteriza cel mai bine perioadele campaniilor electorale 15 . 

Prognoza Băncii Mondiale era următoarea: pentru anul 2020 Ucraina va putea atinge un 

nivel de creștere economică anuală de 4%, dar doar după ce incertitudinea electorală nu va 

mai persista asupra proceselor economice. Partenerii externi mizează pe maturitatea clasei 

politice de la Kiev, iar cetățenii cu drept de vot pe bunul simț al reprezentanților lor politici. 

Nici unii, nici ceilalți nu sunt atât de naivi, încât să nu poată să facă diferența între 

promisiune și acțiune. 

                                                   
9 Krivonos Sergiy, pagina de Facebook , 06 martie 2019, 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=119380305870310&set=a.106413193833688&type=3&theater 
10 ”Не зря кандидатуру снял: Кривонос назначен заместителем секретаря СНБО Украины вместо 
Гладковского”, Unian, Kiev, 12 martie 2019, https://www.unian.net/politics/10476354-ne-zrya-kandidaturu-
snyal-krivonos-naznachen-zamestitelem-sekretarya-snbo-ukrainy-vmesto-gladkovskogo.html 
11 ”Кто и почему снял свою кандидатуру с президентских выборов 2019”, 24tv.ua, Kiev, 07 martie 2019, 
https://24tv.ua/ru/vybory_2019_ukraina_kto_i_pochemu_snjalsja_s_vyborov_prezidenta_ukrainy_n1123351 
12 Până la data de 08 martie 2019 din cursă s-au retras 5 candidați. În buletinul de vot vor fi incluși 39 candidați. 
13 N.B.: coincidența de 90% în denumirea fracțiunii parlamentare și a partidului în curs de formare nu este o 
eroare. Datorită unor divergențe din cadrul acestei formațiuni politice există doi candidați politici din 
partea ”Blocului de opoziție”. Oleksandr Vîlkul este susținut Renat Ahmetov. Celălalt pol al acestui partid, 
concentrat în jurul fostului șef al Administrației Prezidențiale în perioada lui Victor Ianukovici, Sergey 
Levochkin, îl susține pe Iuri Boiko. Bondarenko Lev, ”Мастера схем. Кто стоит за кандидатами в 
президенты Украины”, Focus.ua, Kiev, 06 noiembrie 2018, https://focus.ua/politics/410956-mastera-
sxem.html 
14 ”Ukraine: Economic Growth Depends on Reforms and Financing”, World Bank, Press Release, October 04, 
2018, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/10/04/ukraine-economic-update-october-2018 
15 În anul 2019 în Ucraina vor fi organizate atât alegeri prezidențiale (31.03.2019), cât și alegeri parlamentare 
(toamna, 2019). 
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Partenerii externi contează mult în campaniile electorale. Ei sunt parte a 

inventarului strategic al candidaților, nu doar potențiali investitori16. Totuși, nu partenerii 

externi sunt cei care își exprimă alegerea politică în favoare unui concurent electoral, dar 

alegătorii cu drept de vot. Ultimii, adică cetățenii cu drept de vot, îi aleg pe cei cu care 

partenerii externi vor trebui să poarte un dialog și să negocieze asistență macrofinanciară 

externă, investiții străine, proiecte sau să identifice soluții pentru probleme bi- și 

multilaterale mai vechi. Anume acest context condiționează analiza intereselor cetățenilor 

ucraineni. Cererea de ofertă politică este modelată în funcție de emoțiile, interesele și 

preocupările alegătorului care poate și vrea să discearnă sau nu în oferta electorală. Modul 

în care se schimbă preferințele ucrainenilor în sondaje arată cât de sensibili sunt aceștia la 

anumite subiecte care sunt supuse dezbaterilor publice.      

 Potrivit unei cercetări efectuate în luna ianuarie 2019 de către Institutul de Cercetări 

Sociologice ”Oleksandr Yaremenko”17 cetățenii ucraineni au apreciat ca fiind important să 

fie identificate soluții pentru două categorii mari de probleme:  

- Conflictul din Estul țării; 

- Situația social-economică. 

Aceste priorități sunt confirmate și de ultimele rezultate ale cercetării sociologie 

efectuate de Centrul ”Socis”18. Potrivit studiului ”Socis” cele mai grave probleme cu care se 

confruntă Ucraina sunt: conflictul din estul țării – 61,4%, problemele social-economice și 

tarifele mari la utilități – 55,5%, salarii și pensii mici – 55,2%, creșterea prețurilor și a inflației 

– 30,9%, șomajul – 22,5%, corupția în structurile centrale ale statului – 21,8%.   

 Ambele categorii mari de probleme identificate cuprind câte un set de priorități, 

interese naționale sau nevoi social-economice pe care politicianul ucrainean are misiunea 

să le soluționeze. În primul caz, este vorba despre securitate națională, independență și 

suveranitate, integritate teritorială, siguranță personală, capacitatea instituțiilor statului de 

a genera protecție și de a reacționa în situații de urgență, instituții publice independente de 

                                                   
16 Presa din Ucraina a relatat despre prezența mai multor candidați la alegerile prezidențiale la diferite 
evenimente internaționale sau despre vizitele acestora în state occidentale pentru obținerea unei susțineri în 
campania electorală. Printre acestea se numără și Conferința pentru Securitate de la Munchen, organizată 
anual și la lucrările căreia se reunesc lideri din diferite state ale lumii. Atât Petro Poroșenko, cât și Iulia 
Timoșenko au participat la reuniunea de anul acesta. Dar, este important a fi menționat aici faptul că 
actualului președinte nu i s-a mai oferit oportunitatea de a avea o intervenție în sala de conferințe principală. 
Poroșenko a ținut un discurs, dar în altă sală de conferințe. Astfel, gazdele au evitat orice aluzie de susținere a 
candidatului Petro Poroșenko la aceste alegeri prezidențiale. Mulți oficiali occidentali au fost invitați să ia parte 
la lansarea în campania electorală a candidaților. Asocierea cu figurile occidentale, susținerea discursivă sunt 
instrumente electorale utile. 
În decembrie 2018 Iulia Timoșenko anunța pe site-ul său oficial că obiectivul vizitei pe care intenționa să o 
efectueze în Statele Unite ale Americii a avut drept obiectiv obținerea unor noi oportunități de securitate 
pentru Ucraina, accentuând importanța partenerilor strategici în acest sens. În cadrul aceleiași vizite 
Timoșenko anunțase că va vorbi despre propunerea sa de soluționare a conflictului din Ucraina în cadrul 
formatului ”Budapest +”. Iulia Timoșenko, ”The purpose of my visit to the US is to search for new avenues of 
security for Ukraine”, site-ul oficial al Iuliei Timoșenko, 04 decembrie 2018, 
https://www.tymoshenko.ua/en/news-en/the-purpose-of-my-visit-to-the-us-is-to-search-for-new-avenues-of-
security-for-ukraine/ 
17 ”Інститут Яременка: найбільшою проблемою України громадяни вважають війну на Донбасі”, 
MResearcher,  Kiev, 04 ianuarie 2019, https://mresearcher.com/2019/01/institut-yaremenka-najbilshoyu-
problemoyu-ukra%D1%97ni-gromadyani-vvazhayut-vijnu-na-donbasi.html 
18 ”ПРЕС-РЕЛІЗ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ «УКРАЇНА НАПЕРЕДОДНІ 
ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2019 – БЕРЕЗЕНЬ»”, Centrul ”Socis”, Kiev, 13 martie 2019, 
http://socis.kiev.ua/ua/2019-03/ 
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intervenția factorului politic și evitarea instabilității politice. Pe scurt, este vorba de 

reziliența instituțiilor democratice ca sursă pentru securitate națională. În cel de-al doilea 

caz, situația social-economică cuprinde probleme structurale, pe care elita politică de la Kiev 

nu reușește să le depășească și asta deoarece prioritățile ei diferă de cele ale alegătorilor. Nu 

este mai ușor să faci promisiuni social-economice (scăderea prețurilor la gaze, o gestiune a 

inflației mai eficientă, salarii și pensii mai mari, infrastructură mai bună19, politici anti-șomaj, 

redistribuire a veniturilor de la cei bogați către cei cu resurse financiare mai puține, politici 

anti-monopol și utilizare eficientă a resurselor statului), dar, în același timp, ești mai 

convingător ca și politician atunci când aduci în fața alegătorului argumentul suprem: 

independența și suveranitatea națională. Astfel, poți să împingi pe un plan secundar 

prioritățile care se referă la reforme și independența justiției. În tot acest context electoral, 

în care cetățeanului cu drept de vot i se încredințează alegerea viitorului țării în funcție de 

anumite interese, apare un nou actor politic care oferă o oportunitate unică de a crede că 

există și altceva în viața politică din Ucraina, ceva nealterat anterior de interese oligarhice. 

 Popularitatea mare a lui Vladimir Zelenski, candidatul anti-elită, pe care unul 

dintre autorii Bloomberg l-a apreciat ca o versiune reînnoită a lui Donald Tramp20, (de 

la 8% în toamna anului 2018 până la 25% în luna februarie 2019) arată că alegătorul ucrainean 

nu este de acord cu modul în care sunt gestionate afacerile statului, că dorește o schimbare 

profundă și că își poate modifica în următoarele săptămâni preferința electorală. 

Opțiunea ”Zelenski” este, mai degrabă, un vot de protest împotriva elitei politice ucrainene. 

Totuși, există două întrebări care trebuie să fie menționate atunci când sunt studiate 

opțiunile politice ale cetățenilor ucraineni: 

1. Cât de bine se poate organiza electoratul lui Vladimir Zelenski în afara 

rețelelor de socializare?  

2. Cât de credibil și independent în luarea deciziilor este Vladimir Zelenski în 

afara declarațiilor sale televizate, adică este el sau nu capabil să genereze schimbare reală în 

viața politică de la Kiev fără a fi asistat de un anumit grup de interese economice? 

  În concluzie, cererea de ofertă pe care o solicită cetățeanul cu drept de vot din 

Ucraina politicienilor conține criterii de evaluare obiective și subiective în același timp. 

Obiective pentru că în platformele electorale sunt apreciate promisiunile care ar trebui să 

contribuie la schimbarea calitativă a nivelului de trai, deci transformare social-economică, 

orientată spre consumatorul final de politici publice, precum și grija pentru securitate 

națională. Tot la capitolul argumentare obiectivă a alegerii intră și aprecierea critică a 

comportamentului diferitor actori politici și disponibilitatea de a-i taxa prin vot pentru 

decizii politice care au prejudiciat interesul național. Subiective pentru că, conform 

rezultatelor sondajelor de opinie, schimbarea este așteptată de către aproximativ un sfert 

din cei care deja au decis pentru cine își vor exprima opțiunea politică de la un nou actor 

                                                   
19 La data de 10 martie 2019 mașina vice-ministrului infrastructurii pe probleme de integrare europeană a 
suferit un accident din cauza calității proaste a asfaltului. Accidentul a avut loc nu departe de frontiera 
ucrainiano-română. ”Вырвало колесо: Машина замминистра инфраструктуры вылетела в кювет из-за 
плохих дорог”, Inforesist, Kiev, 10 martie 2019, https://inforesist.org/vyrvalo-koleso-mashina-zamministra-
infrastruktury-vyletela-v-kyuvet-iz-za-plohih-dorog?fbclid=IwAR3dj0Pgb8wbMqOg1M3Hz69D-
3KbAdnCf5AQNoX8HvYr_I16FsJtqSBWbhw 
20 Bershidskiy Leonid, ”This Comedy Star Wants to Be Ukraine’s Donald Trump”, Bloomberg Opinions, New 
York, 10 ianuarie 2019, https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-01-10/volodymyr-zelensky-comedy-
star-and-ukraine-s-donald-trump-wannabe 
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politic, fără experiență, fără echipă bine formată, dar suficient de popular în domeniul său 

de activitate încât să nu sperie electoratul. Profesionist în domeniul său de activitate nu 

presupune neapărat și prezența unor aptitudini și calități necesare pentru a face față 

problemelor, amenințărilor și vulnerabilităților cu care statul ucrainean se confruntă în 

prezent. De asemenea, profesionist în domeniul său de activitate nu înseamnă independență 

față de anumite cercuri de interese economice. 

 

Pe lung despre oferta electorală propusă de candidați. Opțiuni și promisiuni în 

platforme electorale 

 Vechi versus noi în competiție 

Nu toți candidații pentru alegerile prezidențiale din 31 martie 2019 sunt la prima 

experiență electorală. Iulia Timoșenko, de exemplu, a candidat și la alegerile din anul 2010, 

dar și în anul 2014. Oleg Liașko, liderul Partidului Radical, de asemenea, a mai trecut printr-

o experiență politică similară în anul 201421. Petro Poroșenko candidează pentru un al doilea 

mandat. Oleksandr Moroz, liderul Partidului Socialist ”Oleksandr Moroz”, a candidat și la 

alegerile prezidențiale din anul 2004, când a fost concurent puternic pentru Petro 

Symonenko, liderul comuniștilor ucraineni. Iuri Boiko este, de asemenea, la a doua tentativă 

de a deveni președinte al țării. În anul 2014 acesta a candidat independent. Anatol Hrytsenko 

nu este nici el la prima încercare.       

 După cum am menționat anterior (vezi partea I), unii candidați servesc partidelor 

care i-au înaintat drept instrumente de măsurare și evaluare a potențialului lor pentru 

alegerile parlamentare. Este interesant, totuși, a fi menționat aici că partidul politic ”Frontul 

Popular”, liderul căruia este fostul premier al Ucrainei, Arseni Iațeniuk, nu a avut un 

candidat nici în anul 2014, și nici în anul 2019. Dar, modul în care evoluează ”duelul” dintre 

Arsen Avakov, membru al partidului politic ”Frontul Popular” și ministru al afacerilor 

interne, una din figurile cheie în organizarea corectă a alegerilor, are impact asupra 

campaniei lui Petro Poroșenko.       

 La alegerile din 25 mai 2014 au participat 21 candidați22, dintre care două femei. La 

alegerile din 31 martie 2019 au rămas în cursă 39 candidați, dintre care 4 femei. Două din 

candidatele femei din acest an au participat și la alegerile anterioare (Iulia Timoșenko și 

Olga Bogomoleț). În cursa din acest an nu se regăsesc Petro Symonenko, liderul 

comuniștilor ucraineni, Dmytro Yaroș, liderul Partidului Politic ”Sectorul de Dreapta”, dar 

și Oleg Tiagnibok, liderul partidului politic ”Svoboda”. La alegerile prezidențiale din acest 

an Tiagnibok este înlocuit de către Ruslan Koșulinski23, care mai este susținut de altfel și de 

reprezentanții Sectorului de Dreapta, dar și de cei ai grupului ”C14”24, cunoscuți pentru 

                                                   
21 În prima parte a acestei analize am menționat faptul că pentru unii candidați la alegerile prezidențiale 
scrutinul electoral sunt măsurători sau pregătiri minuțioase pentru alegerile parlamentare, care urmează să fie 
organizate în toamna anului 2019. 
22 ”Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року”, Comisia Electorală Centrală din Ucraina, 
25 mai 2014, http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2014/wp001 
23 Выборы-2019: кто идет и с чем идет, Segodnya.ua, Kiev, 02 ianuarie 2019, 
https://www.segodnya.ua/politics/vybory-2019-kto-idet-i-s-chem-idet-1201961.html 
24 ”C14” (Sich) este un grup naționalist radical fondată în anul 2010. Membrii grupului au devenit cunoscuți în 
aprilie 2018, atunci când au fost învinuiți de atacuri violente asupra minorității rrome din Ucraine, care s-au 
soldat cu decese. Potrivit portalului Tracking Terrorism, gruparea are conexiune cu Partidul ”Svoboda”. ”C14 
aka Sich – Ukraine”, TRAC, https://www.trackingterrorism.org/group/c14-aka-sich-ukraine 
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pozițiile lor de extremiste.       

 Reieșind din interesele pe care le au alegătorii, este important să fie apreciat și 

conținutul ofertei electorale. Aceste interese nu au suferit modificări esențiale comparativ 

cu anul 2014. Nevoile sunt similare.        

 Există mesaje comune care se regăsesc în platformele electorale, dar există și opinii 

diferite asupra modului în care ar trebui să fie abordate anumite probleme. Totuși, niciunul 

dintre candidați nu propune o viziune nouă pentru dezvoltarea țării. Elementele populiste 

nu contribuie la crearea unei viziuni, ci mai degrabă contribuie la minimizarea gradului de 

vigilență a alegătorului. Aceasta situație se datorează în mare parte și faptului că majoritatea 

candidaților nu sunt oameni noi în politică. Revenind la candidatul Zelenski, care este 

primul între preferințele alegătorilor în acest moment, chiar și el vine mai degrabă cu 

propunerea de a vota împotriva tuturor decât pentru propria viziune și aceasta din simplul 

motiv că ea (viziunea) nu există. Know-how-ul propus de Vladimir Zelenski se referă doar la 

modul în care fiecare cetățean ar trebui să se implice în politică: guvernarea țării de către 

toți. Fiecare, în funcție de aptitudini, ar trebui să se implice într-o echipă formată ad-hoc. 

Zelenski propune mai degrabă o viziune de conjunctură, decât una bine gândită. La o analiză 

mai profundă a programului său electoral apare următoarea concluzie primară: în Ucraina 

nimeni nu poate guverna pe nimeni sau fiecare poate guverna pe fiecare. Se creează confuzia 

în mintea alegătorilor că fiecare dintre ei face parte din echipa lui Vladimir Zelenski, chiar 

din fața televizorului. Senzația de confort psihologic dispare atunci când același candidat, 

neexperimentat politic, nu dispune de voința politică de a răspunde la întrebări serioase 

privind unele venituri25 ale sale din Rusia. În consecință, el este penalizat public de către 

opinia publică, care și-l dorește responsabil în fața alegătorului.      

Cine sunt susținătorii candidaților? 

Spre deosebire de Vladimir Zelenski26, actual președinte în exercițiu s-a lansat în 

campania electorală alături de o echipă bine închegată27. Chiar și cei care nu aveau, teoretic, 

voie să îl susțină i s-au alăturat28. Strategia a fost aleasă bine. Intenția a fost de a arăta că 

Poroșenko poate coagula în jurul său o echipă, susținători, dar și emoție colectivă pe fonul 

evenimentelor care au loc în Estul țării, dar și al proceselor de recunoaștere a Autocefaliei 

Bisericii Ortodoxe Ucrainene29.         

                                                   
25 ”«Схемы» нашли у Зеленского кинобизнес в России, хотя он убеждал, что закрыл его в 2014 году”, 
Radio Free Europe, Kiev, 17 ianaurie 2019, https://ru.krymr.com/a/news-shemi-nashli-biznes-zelenskogo-v-
rossii/29716167.html 
26 Există în Ucraina mai mulți experți care susțin că în spatele lui Vladimir Zelenki este omul de afaceri Igor 
Kolomoiski, cel mai important acționar al PrivatBank, proprietar al 1+1 – post de televiziune cu care 
colaborează echipa lui Vladimir Zelenski. Bazându-se, inclusiv, pe unul din interviurile lui Igor Kolomoiski, 
acordat jurnalistului ucrainean Dmitry Gordon în luna decembrie 2018, într-un reportaj al BBC Newsnight, 
apare menționat faptul că același oligarh o susține în această campanie electorală și pe Iulia Timoșenko. În 
decembrie 2018 Kolomoiski a declarat că este gata să susțină mai mulți candidați, dacă acest lucru va contribui 
la ”detronarea” lui Petro Poroșenko. ”Could this comedian be Ukraine’s next president?”, BBC Newsnight, 04 
martie 2019, https://www.youtube.com/watch?v=pkGbnplg308&feature=youtu.be 
27 ”Форум Порошенко: 16 наблюдений и выводов”, Cenzor.net, Kiev, 30 ianuarie 2019, 
https://censor.net.ua/resonance/3109145/forum_poroshenko_16_nablyudeniyi_i_vyvodov 
28 Mai mulți oficiali i s-au alăturat candidatului la alegerile prezidențiale, Petro Poroșenko, pentru a-i arătat 
susținere. Printre aceștia s-au numărat: Iuri Luțenko, Volodymyr Hroisman, etc.. În mesajul său de susținere a 
candidatului Petro Poroșenko, Iuri Luțenko a menționat faptul că funcția pe care o deține, cea de procuror 
general, nu îi permite să ia partea unui personaj politic, dar el, cetățeanul Luțenko, își asumă această susținere 
în mod public. 
29 Petro Poroșenko s-a lansat în cursa electorală printre ultimii, după așa numitul ”Tur al Tomosului”. Tadeusz 
Iwański de la Center for Eastern Studies, Polonia, consideră că această decizie este parte a strategiei electorale 
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 Candidatul Poroșenko a reușit să obțină susținerea mai multor oameni de afaceri, 

care sunt de acord cu regulile de joc actuale. Actualul șef al statului dispune și de suficientă 

susținere în spațiul informațional, prin intermediul postului de televiziune ”Kanal 5”30. Este 

susținut de premier, de președintele parlamentului, de către procurorul general, dar și de 

cei care îi recunosc aportul la obținerea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Ucrainene.  

 Și Iulia Timoșenko dispune de susținerea unei echipe puternice, dar și a unor resurse 

suficiente pentru a-și promova mesajele electorale, inclusiv de la oameni cu venituri reduse, 

dar care au fost dispuși să îi finanțeze campania electorală 31 . De altfel, ea și-a început 

campania încă de la mijlocul anului 2018, când în diferite localități din Ucraina au apărut 

mai multe panouri cu mesaje și propuneri de politici publice ale acesteia, fără a fi menționat 

faptul că sunt parte a campaniei electorale. Importantă la acea perioadă era prezența vizuală, 

precum și invitațiile lansate cetățenilor la dezbaterea unor subiecte de actualitate pentru 

societatea ucraineană.         

 Cel mai des întrebări despre resursele disponibile pentru campania electorală apar 

către Anatol Hrytsenko. Forța politică ”Poziția Civică” care îl susține nu dispune de resurse 

financiare mari. Hrytsenko este un politician ”singuratic”, bine văzut în Occident, care 

încearcă să se detașeze de ceilalți contracandidați anume prin ideea de non-afiliere la 

grupuri și interese economice. Totuși, aceste particularități de caracter nu sunt un 

impediment pentru alți politicieni, care reprezintă interese diferite, să adere la oferta sa 

electorală, pentru că astfel ultimii își securizează propriile interese și planuri politice. 

Hrytsenko nu are pregătire economică sau susținere din partea unor oligarhi ca să poată 

formula idei de politici economice, dar în același timp nu ezită să speculeze pe subiecte 

economice, făcând apel la instrumente anti-corupție, care în opinia sa ar trebui să încurajeze 

dezvoltarea economiei și a mediului de afaceri într-o direcție bună. După retragerea din 

cursă a liderului ”Samopomoșci”, precum și a altor doi candidați, acest concurent electoral 

a obținut neoficial suportul noilor săi aliați electorali.      

 În spatele candidaților cu viziune ”pro-rusă”, așa cum sunt apreciați ei de către opinia 

publică, Iuri Boiko și Oleksandr Vîlkul, sunt oameni de afaceri care au interese economice 

inclusiv în Federația Rusă. Acești doi candidați apelează la subconștientul alegătorului 

ucrainean, încercând să îl convingă în primul rând de faptul că economia țării trebuie să își 

aibă centrul de dezvoltare în Estul țării, acolo unde sunt concentrate resursele. Cei doi au 

mesaje speciale pentru angajații din domeniul industrial și promisiuni de redresare aproape 

imediată a situației lor financiare.         

                                                   
a președintelui în exercițiu, care astfel a evitat acuzațiile de folosire a factorului religios în campania electorală. 
Cu toate acestea, ceilalți contracandidați nu au ezitat să îl critice pe acest subiect pe Petro Poroșenko. Iwanski 
Tadeusz, ”Everything is possible: Ukraine two months before the presidential election”, OSW, Varșovia, 06 
februarie 2019, https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2019-02-06/everything-possible-ukraine-two-
months-presidential-election 
30 60% din presa ucraineană este controlată de către oligarhi sau grupuri de interese economice. ”Canal 5” este 
sub controlul lui Petro Poroșenko. Ihor Kolomoysky, Rinat Ahmetov, Dmytro Firtash, Serhiy Lyovochkin, și 
Viktor Pinchuk sunt alți câțiva media magnați, care în această campanie electorală susțin mai mult sau mai 
puțin deschis anumiți candidați și cărora le oferă spațiu pentru a-și promova mesajele electorale. Nieczypor 
Krzysztof, ”Serving politics. Television’s role in Ukraine’s presidential election”, OSW, Varșovia, 28 februarie 
2019, https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2019-02-28/serving-politics-televisions-role-
ukraines-presidential  
31 Potrivit unei investigații condusă de jurnaliștii de la Bihus.info, campania electorală a Iuliei Timoșenko a fost 
finanțată cu milioane de hryvne de către oameni cu venituri reduse. Unii dintre ei nu au putut să explice de ce 
apare numele lor în datele prezentate la CEC de către echipa candidatei. ”Партія Тимошенко отримала 
мільйони від фейкових донорів //Наші гроші”, Bihus.info, 28 februarie 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=zLriF1vWHsA&list=WL&index=14&t=0s 
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 Manipularea prin promisiunea electorală nu este o metodă nouă de acțiune în 

perioada campaniilor electorale. Diferența de conținutul este făcută de gravitatea prin care 

se caracterizează discursul politic al fiecăruia dintre participanți la scrutinul electoral.  

Teme electorale: 

- Independența și integritatea teritorială 

 Reieșind din cele două mari categorii de interese ale cetățenilor ucraineni, 

identificate mai sus, primele mesaje cu care oponenții electorali s-au adresat cetățenilor sunt 

cele care se referă la războiul din Estul țării. Iulia Timoșenko propune un nou format de 

negociere a conflictului – ”Budapest Plus”32 – un mecanism complex de ”peace-building”, 

care se va baza pe principiile Memorandumului de la Budapesta, semnat în anul 1994. Petro 

Poroșenko se poziționează mult mai dramatic pe acest subiect în fața alegătorului, pe care 

îl îndeamnă să facă o alegere definitivă: ”Sau Poroșenko, sau Putin!” 33  Se mizează pe 

înțelegerea fatalismului situațional în care se află Ucraina în acest moment, dar și pe buna 

relație pe care o are comandantul suprem al armatei, președintele în exercițiu, cu partenerii 

externi, cu militarii și veteranii luptei anti-teroriste34.      

 Spre deosebire de Poroșenko sau Timoșenko, candidatul Oleksandr Vîlkul promite 

o soluționare rapidă a conflictului din regiunea Donbas. Într-o perioadă de 6 - 8 luni35 pacea 

va fi atinsă. Desigur, dacă el va deveni președinte al țării. Tot el mai adaugă că va fi încurajată 

crearea unui contingent cu pacificatori din state ”prietene” și neutre: Belarus, Kazahstan, 

Azerbaidjan, Finlanda, Suedia și Austria36. Ca și Vîlkul, Iuri Boiko vorbește despre negocieri 

pașnice pentru conflictul din Est, dar nu menționează care va fi soarta Crimeii în cazul în 

care ar putea deveni președinte al țării. La rândul său, Hrytsenko susține că știe care este 

metodologia de a întări armata ucraineană, ca o precondiție esențială pentru a reuși în lupta 

pentru integritatea teritorială. Aceeași părere – prin întărirea armatei – o mai împărtășesc și 

                                                   
32 ”PEACE AND SECURITY POLICY”, site-ul oficial al Iuliei Timoșenko, Kiev, 25 ianuarie 2019, 
https://www.tymoshenko.ua/en/program-2019-2/peace-and-security-policy/ 
33 ”«Або Порошенко, або Путін»”, Lb.ua, Kiev, 29 ianuarie 2019, 
https://ukr.lb.ua/news/2019/01/29/418388_abo_poroshenko_abo_putin.html 
34 Este foarte important a menționa din nou în acest context scandalul de corupție de la sfârșitul lunii februarie 
2019, care a adus prejudicii de imagine lui Petro Poroșenko. ”Скандал з корупцією в оборонці: як працювала 
схема та хто в ній замішани”, Unian, 03 martie 2019, 
https://www.unian.info/multimedia/video/news/10096035-skandal-s-korrupciey-v-oboronke-kak-rabotala-
shema-i-kto-v-ney-zameshan.html 
35 ”Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто”, Espreso TV, Kiev, 14 martie 2019, 
https://ru.espreso.tv/article/2019/01/18/kto_budet_sleduyuschym_prezydentom_profayly_na_ofycyalno_zaregy
stryrovannykh_kandydatov 
36 Jurnaliștii de la UkrInform au publicat o analiză despre modul în care candidații pentru alegerile 
prezidențiale abordează problema conflictului din Estul țării, dar și anexarea Crimeii, în platformele lor 
electorale. Aceștia au împărțit candidații în mai multe categorii, în funcție de nivelul de atenție acordată 
problemei suveranității și integrității teritoriale a țării. Astfel, potrivit analizei jurnaliștii apreciază soluționarea 
conflictului ca având pentru candidați importanță: zero (Volodymyr Bodnar, Volodymyr Petrov, Hennadiy 
Balașov, Arkadiy Kornațki), joasă (Sergey Kaplin, Igor Șevcenko, Oleksandr Vîlkul, Iuri Boiko; tot aici au fost 
incluși Vladimir Zelenski, Oleksandr Moroz, dar și Oleg Liașko), medie (Anatol Hrytsenko, Iuri Timoșenko, 
Roman Besmertnîi, Oleksandr Daniliuk, Valentin Nalivaicenko – în total 11 candidați au primit această 
apreciere), mare (Petro Poroșenko, Iulia Timoșenko, Igor Smeșko – în total 13 candidați, dintre care trei femei, 
sunt de părere că aceasta este prioritate majoră). ”Як вирішити проблеми Донбасу і Криму: читаємо про це 
у виборчих програмах”, UkrInform, Kiev, 21 februarie 2019, https://www.ukrinform.ua/rubric-
elections/2644782-ak-virisiti-problemi-donbasu-i-krimu-citaemo-pro-ce-u-viborcih-programah.html 
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alți candidați37.           

 Mai sus a fost amintit faptul că există candidați, precum Iuri Boiko, care nu 

menționează în platformele lor electorale Crimeea. Care este rolul și locul Crimeii în viitorul 

Ucrainei nu este amintit nici în obiectivele lui Vladimir Zelenski, Oleg Liașko sau Oleksandr 

Vîlkul38. Evident, toți sunt conștienți de nevoia de ”integritate și suveranitate națională”, dar 

nu fiecare dintre ei poate să propună o soluție elaborată.       

 După anexarea Crimeii mai mulți politicieni ucraineni au susținut ideea conform 

căreia Ucraina nu luptă doar pentru propria independență și integritate teritorială. În opinia 

acestora, ucrainenii apărau securitatea Europei. Acesta a fost unul din argumentele folosite 

și de diplomația de la Kiev pentru a obține susținerea partenerilor externi. În acest moment, 

cu Zelenski în calitate de lider al sondajelor, apare neîncrederea în rândul acelorași parteneri 

externi, dar și a experților, despre cât de pregătită este Ucraina să continue această luptă.39 

- Politici publice: economie, justiție și reforme 

Majoritatea platformelor electorale conțin anumite elemente care sugerează nevoia 

de a implementa reforme economice, de a continua (sau a începe) lupta împotriva corupției 

sistemice, de a continua implementarea Acordului de Asociere al Ucrainei la Uniunea  

Europeană și a Acordului de Liber Schimb.        

 Vizual, cel mai bine acest capitol a fost pregătit de către echipa Iuliei Timoșenko. Pe 

site-ul oficial al candidatei pot fi găsite câteva propuneri de politici publice, care sunt 

organizate în funcție de vârsta sau interesele electoratului. Timoșenko 40  arată cea mai 

sistemică (pe alocuri populistă) abordare și atitudine față de multiplele nevoi ale cetățenilor 

ucraineni. Mai mult, ea a participat la multe evenimente tematice încă înaintea începerii 

perioadei electorale, ceea ce i-a permis să își popularizeze anumite mesaje, fie acestea și 

populiste. De asemenea, ea mai propune și o reformă constituțională și referendumul pentru 

inițiativă populară – ca alternativă pentru revoluțiile colorate41.    

 În contrast, Petro Poroșenko 42  se bazează pe rezultatele obținute în perioada 

președinției sale și aceasta în pofida faptului că electoratul le apreciază ca fiind superficiale 

și puține la număr. În platforma sa electorală acesta este ferm convins că până în anul 2023 

Ucraina va depune cererea de aderare la Uniunea Europeană. În ceea ce privește situația 

social-economică, Poroșenko promite că va lupta împotriva corupției și în cel de-al doilea 

mandat. De asemenea, va avea drept prioritate diminuarea sărăciei ca fenomen în Ucraina, 

                                                   
37 ”Порошенко: Следующую каденцию начну с обновленной военной ракетной программы”, 112.ua, 17 
martie 2019, https://112.ua/politika/poroshenko-sleduyushhuyu-kadenciyu-nachnu-s-obnovlennoy-voennoy-
raketnoy-programmy-
484241.html?fbclid=IwAR1Qdy9Knbqj1MImoA7rWtNePVpmUMW66v8RTuQS2_wPnkqGOw33Rgki9X8 
38 Вибори 2019: які кандидати забули про Крим. Розповідаємо за хвилину, BBC News Ukraine, Kiev, 15 
martie 2019, https://www.bbc.com/ukrainian/media-47581944 
39 The Economist a publicat recent un articol în care explică faptul că diplomații occidentali se arată a fi 
îngrijorați de nepregătirea liderului sondajelor de opinie, adăugând că Vladimir Zelenski ar putea fi mâncat de 
Vladimir Putin ca o ciocolată. ”A comedian could be Ukraine’s next president”, The Economist, 14 martie 2019, 
https://www.economist.com/europe/2019/03/16/a-comedian-could-be-ukraines-next-president 
40 НОВИЙ КУРС УКРАЇНИ. Передвиборна програма кандидата на пост Президента України 
ТИМОШЕНКО Юлії Володимирівни, site-ul oficial al Iuliei Timoșenko, Kiev, 
https://www.tymoshenko.ua/wp-content/uploads/2019/03/tymoshenko-0225-6.pdf 
41 ”НОВА КОНСТИТУЦІЯ. Тези виступу Юлії Тимошенко на Форумі «Новий Курс України»”, site-ul oficial 
al Iuliei Timoșenko, p. 25, https://www.tymoshenko.ua/wp-
content/uploads/2018/09/Conspect_vistupu_Tymoshenko.pdf 
42 ”Порошенко Петро Олексійович”, Comisia Electorală Centrală a Ucrainei, Kiev, 
http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/WP005?PT021F01=295&PT001F01=719 
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precum și crearea de oportunități de dezvoltare pentru fiecare cetățean, cu accent pe acele 

ramuri ale economiei unde se pot obține performanțe la nivel internațional. Petro 

Poroșenko este mai laconic în exprimarea planurilor sale în comparație cu Iulia Timoșenko, 

ultima preferând să nu își limiteze numărul mesajelor și a promisiunilor transmise 

populației.           

 Spre deosebire de ceilalți oponenți politici, Oleg Liașko preferă să accentueze încă 

de la început că textul platformei sale electorale nu este costisitor, el fiind chiar autorul 

acestuia. Liașko a dorit să se evidențieze prin faptul că el cunoaște care sunt nevoile 

populației și nu este nevoie să fie asistat de către o persoană terță în acest sens. Nu are nevoie 

de un intermediar în relația sa cu alegătorul43. Este simplist în exprimarea obiectivelor sale 

electorale pe care le enumeră fără a oferi prea multe idei cu privire la strategia sa de acțiune: 

lupta împotriva sărăciei, valorificarea potențialului economic intern din contul resurselor 

naturale disponibile, rotația elitelor politice. Candidatul Oleg Liașko este emotiv, lipsit de 

pragmatism și nu oferă nicio viziune despre modul în care ar trebui să se dezvolte economia 

țării.             

 După cum a fost menționat mai sus, Anatol Hrytsenko nu aduce nici el know-how44 

în ceea ce privește opțiunea de dezvoltare economică a țării. El doar promite să aibă un 

mandat onest. Un mandat onest pentru Hrytsenko înseamnă securitate, eradicarea corupției 

și în consecință și dezvoltare economică. De asemenea, mai promite și salariu mediu de 700 

euro, dar nu dezvoltă din ce resurse bugetare. Pentru asemenea promisiuni este nevoie de 

susținere, inclusiv legislativă. Formațiunea politică pe care o conduce nu dispune de 

suficientă suport politic pentru a produce schimbare. Susținerea obținută în urma retragerii 

altor pretendenți la fotoliul de președinte nu presupune o abordare similară din partea 

acestora la alegerile parlamentare programate pentru toamna anului 2019.     

 Iuri Boiko promite o creștere economică de 5-7%, dar nu explică mecanismele pentru 

atingerea acestor performanțe. El menționează măsuri de încurajare a antreprenorilor 

ucraineni, a tehnologiilor, reducerea șomajului și noi locuri de muncă, condiții bune de 

creditare a mediului de afaceri. Spre deosebire de colegul său ideologic, Oleksandr Vîlkul, 

Boiko nu se adresează reprezentanților din industria grea, adică nu îi exclude, dar nici nu îi 

apreciază ca fiind electorat de bază.         

 La capitolul măsuri social-economice candidații au mai promis: respectarea 

drepturilor omului, oprindu-se doar puțin asupra dreptului la proprietate privată ca și 

condiție esențială pentru dezvoltarea mediului de afaceri; limitarea dreptului de achiziție a 

terenurilor agricole pentru cetățenii străini, susținerea sectorului agricol, politică monetară 

eficientă, promovarea produselor și serviciilor ucrainene pe piețele internaționale.   

 Majoritatea propunerilor electorale social-economice sunt condiționate de 

capacitatea autorităților, inclusiv cea a șefului statului, de a oferi senzația de siguranță și 

securitate națională. Alegătorii ucraineni înțeleg că acest exercițiu electoral nu este despre 

consistența politicilor economice și sociale, dar despre capacitatea țării de a se programa pe 

unda ”stabilității”, ”coerenței” și ”unității” politice în sensul atingerii interesului național 

comun.  

                                                   
43 ”Ляшко Олег Валерійович”, Comisia Electorală Centrală a Ucrainei, Kiev, 
http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/WP005?PT021F01=220&PT001F01=719 
44 Anatol Hrytsenko promite introducerea unui moratoriu pentru exportul de lemn și produse din lemn în 
Ucraina. ”Гриценко Анатолій Степанович”, Comisia Electorală Centrală a Ucrainei, Kiev, 
http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/WP005?PT021F01=208&PT001F01=719 
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Concluzii 

Până la alegerile din Ucraina mai sunt două săptămâni. Sunt câteva aspecte care 

trebuie să fie menționate în acest moment cu privire la acest scrutin electoral.   

 Niciun candidat nu va reuși să obțină din turul I mai mult de 50% din suportul 

alegătorilor, așa cum s-a întâmplat în anul 2014. Este greu de făcut în acest moment 

previziuni cu privire la candidații care vor ajunge în cel de-al doilea tur.    

 Alegătorii ucraineni sunt obosiți de promisiunile electorale, dar mai ales de 

scandalurile de corupție. Mulți dintre ei consideră că nu există modificări esențiale în ceea 

ce privește obiectivele asumate de către candidați în anul 2014 comparativ cu anul 2019. 

Pentru ei elita politică este neproductivă, de aceea așteaptă o schimbare.    

 Situația din Estul țării în context electoral este importantă, pentru că votantul este 

constrâns să gândească nu doar în termeni de dezvoltare social-economică, să aleagă 

beneficii și pragmatism în platformele electorale. El trebuie să țină cont și de nevoia de 

stabilitate în politica internă.         

 Electoratul nu va putea fi învinuit pentru alegerea pe care o va face, pentru că decizia 

sa este condiționată de oferta electorală. Dacă această ofertă electorală nu se va plia pe 

cererea de acțiune politică identificată în prima parte a acestei analize, atunci consecințele 

le vor suporta nu doar candidații pentru alegerile prezidențiale, dar și formațiunile politice 

la alegerile din toamna anului 2019. Preferințele alegătorilor sunt prea volatile și depind de 

foarte mult aspecte pe care participanții în cursa prezidențială doresc să le evidențieze sau, 

dimpotrivă, să le ascundă: îmbogățire ilicită, legături cu diferite grupuri de interese 

economice.         

 Opțiunea politică asupra căreia se va opri cetățeanul cu drept de vot din Ucraina va 

trebui să cuprindă o ofertă echilibrată de securitate militară și economică. Noul președinte 

trebuie să perceapă că un compromis între cele două mari categorii de nevoi este esențial în 

actualul context de politică internă și externă. 
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