
  

Western NIS Enterprise Fund надав фінансову підтримку Незалежному антикорупційному 

дорадчому комітету Молдови 

15 лютого 2022 року – Кишинів, Молдова – Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) оголосив про надання 

фінансування Незалежному антикорупційному дорадчому комітету / Comitetul Consultativ Independent 

Anticorupție (CCIA). CCIA було створено 7 червня 2021 року Указом Президента Молдови. Основні цілі органу – 

аналіз системних та інших проблем корупції в установах Молдови на внутрішньому рівні та між ними; 

посилення загального та конкретного розуміння проблем корупції; оцінка антикорупційних заходів шляхом 

надання рекомендацій щодо підвищення ефективності та результативності відповідної діяльності в Молдові; а 

також регулярна перевірка дотримання цих рекомендацій для оцінки прогресу. CCIA було створено за зразком 

аналогічних органів в Афганістані та Україні. 

 

«Створення Незалежного антикорупційного дорадчого комітету – реальний крок у боротьбі з 

корупцією в Молдові. Робота такого антикорупційного комітету в Україні виявилася досить 

результативною. Ми дуже раді надати тимчасове фінансування для створення CCIA і сподіваємося, 

що це допоможе Молдові в її прагненні дотримуватися принципів прозорості», – заявила Ярослава З. 
Джонсон, президент і головний виконавчий директор WNISEF. 

Діяльність у фінансовому, банківському та страховому секторах Молдови вже давно викликає занепокоєння. 

Серед іншого, це стосується звинувачень у відмиванні грошей у зазначених вище секторах, банкрутств кількох 

комерційних банків, а також низки інших питань. 

Наразі CCIA складає звіт для визначення будь-яких системних чи інших проблем, які призвели до вразливості 

цих секторів до зловживань, а також достатності офіційних реакцій в минулому та сьогодні. CCIA розробляє 

рекомендації для розв'язання проблем та «зміцнення захисту» відповідних установ від залучення до вчинення 

протиправних дій. 

«Ми щиро вдячні WNISEF, який виступає партнером CCIA і підтримує наші заходи щодо викорінення глибоких 

слідів корупції у багатьох аспектах життя молдавського суспільства», – заявили Джеймс Вассерстром і 

Тамара Разін, співголови CCIA. 

 

З моменту створення CCIA, в Молдові відбулися важливі інституційні зміни, а саме: відставка керівництва 

Національної комісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг, Національного антикорупційного 

центру, ініціювання процесу розробки Концепції проведення зовнішнього оцінювання роботи суддів і 

прокурорів у жовтні 2021 року. У листопаді 2021 року було створено Комісію для оцінки діяльності 

генпрокурора Олександра Стояногло, якого було відсторонено. Водночас були розпочаті кримінальні 

провадження, широкого розголосу набули кілька справ щодо банківських махінацій, «Російського ландромату», 

державних підприємств, а також незаконного збагачення та політичної корупції. Відбулося багато подій у 

зв’язку з розслідуванням, затриманням та арештом суддів, колишніх прокурорів (включаючи Генерального 

прокурора та його заступників) та високопосадовців, переважно на підставі звинувачень у незаконному 

збагаченні. 

 

*** 
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) — перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих інвестицій з 

капіталом 150 млн доларів США, заснований за фінансування уряду США через Агентство США з 

міжнародного розвитку (USAID). Фонд має понад 25 років досвіду успішного інвестування у підприємства 

малого та середнього бізнесу. Загалом, фонд інвестував 186 млн. доларів США у 130 компаній із 26 000 

працівників та зробив можливим залучення 2,2 млрд доларів в компанії України та Молдови. 

З 2015 року Фонд реалізовує програму технічної допомоги в Україні та Молдові на загальну суму $35 млн, 

основними елементами якої є сприяння експорту, місцевий економічний розвиток, соціальне інвестування та 

економічне лідерство. WNISEF фінансує інноваційні, високоефективні програми, що спрямовані на здійснення 

реформ та змінюють життя звичайних людей в Україні та Молдові. www.wnisef.org. 
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