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Abstract. The current paper is tackling the socio-political and economic
situation of the Republic of Moldova after almost 29 years since its
independence. In my approach, I am analyzing recent historical events
and also the present realities as they are reflected by the World Bank
development indicators, as well as compelling surveys results from several
polls conducted in Moldova in the last years. The paper focuses on the
current situation of Romanians in the Republic of Moldova through the
lens of political decisions taken in the past. The main finding of the
research is that the economic decline, social tensions, interethnic conflicts
and the unstable foreign policy of the young state is due in a high degree
to the issues of identity politics and culture. The building of a „Moldovan
identity“ in contrast to the Romanian identity has failed. The chances of
integration of Moldova in the family of European nations has decreased
substantially. In such conditions, the citizens of the independent state are
losing the feeling of „ethnic singularity“ directly affecting the statehood
of the country.
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Este o fericire sã-þi cunoºti strãbunii ºi sã poþi vorbi despre ei ca despre foste
persoane cu vazã în lume, când te roade ambiþia de a te numãra într-o zi printre
popoarele care conteazã pe mapamond. Cunoaºtem cã fiecare comunitate nu-
treºte respect pentru semenii care au propãºit prin ei înºiºi, aºa încât, dacã auzim
cã o cutare persoanã de aceeaºi etnie cu noi a ajuns în fruntea Ligii Naþiunilor
sau opera unui strãmoº de-al nostru a fost tradusã în peste 60 de limbi, începem
sã preþuim – teoretic sau practic – mai mult comunitatea din care facem parte.
Numai cã stima noastrã nu anuleazã suferinþele pe care suntem nevoiþi sã le
îndurãm din cauza statului de care aparþinem. Cauzele pot fi situaþia economicã
precarã, crizele financiare, sanitare, morale, în care, din nefericire, se poate afla
statul nostru la un moment dat, suferinþe care de multe ori poate ne-ar fi pus la
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pãmânt toatã comunitatea, dacã nu am fi fost apãraþi de o speranþã de o naturã
excepþionalã. Iar speranþa unei comunitãþi este datã de acþiunile liderior ei ºi de
apelul pe care aceºtia îl fac, prin comparaþie, la acþiunile mãreþe, de cele mai
multe ori mitologizate excesiv, ale strãmoºilor noºtri.

Durerile cauzate de rãzboi, corupþie, pandemie sau crizã economicã, nu iartã
niciun popor, fie el mare sau mic, pentru cã ar fi de neconceput ca oamenii sã-ºi
reînvie trecutul în faþa provocãrilor actuale. Dealtminteri nu este obligatoriu sã
vorbim oricând ºi oricui despre lucrurile mãreþe din trecutul poporului nostru.
Mulþi lideri din diverse state evitã sã amestece în discuþiile publice istoria, perso-
nalitãþile, etnia sau, mai grav, existã cazuri în care aceºtia ajung sã le nege pe
toate trei pentru a le înlocui cu altceva. Dar cultivând aceastã discreþie utopicã,
îºi atrag alte complicaþii. Se acoperã de penibil, creazã suspiciune, locuitorii
încep sã se contrazicã, societatea îºi pierde din coerenþã, pânã când, într-o bunã
zi, ºi þãrile prietene care susþin puternic respectivul stat încep sã-i mãsoare bãnui-
tori pe liderii acestuia.

Republica Moldova – o regiune româneascã anexatã în 1812 la Imperiul Rus,
parte a României din 1918 pânã în 1940, transformatã în republicã sovieticã
moldoveneascã dupã cel de-al doilea rãzboi mondial în urma unor mutaþii terito-
riale, a devenit stat independent dupã rãzboiul cu separatiºtii transnistreni, în 1991
ºi 1992. Imediat dupã acest eveniment, o perioadã scurtã din tranziþia post-im-
perialã, liderii acestui stat improvizat au fãcut apel la trecutul românesc prin in-
telectualii de la conducere, iar societatea începuse sã-ºi cunoascã vag ascen-
denþii, nutrind o reunificare cu România post-comunistã. Numai cã procesul a
fost anulat de ipocrizia politicã localã, haosul ºi dezinteresul politic al Bucureºtilor,
puþinele date pe care ºi le aminteau basarabenii în legãturã cu descendenþii po-
porului lor ºi accentuarea miturilor antiromâneºti din perioada sovieticã alimen-
tate pe filiera diplomaticã ruseascã.

Într-adevãr, structura multietnicã localã a încurcat puþin procesul reunificãrii
românilor, fãrã sã punem la socotealã Transnistria, dar marele blocaj a fost cauzat
de mentalul identitar hibrid al unei populaþii majoritare supuse pentru o perioadã
îndelungatã unei maºinãrii a îndoctrinãrii. Cenzura identitarã a mers într-atât de
departe, încât pânã ºi cei care au inventat-o pãleau ruºinaþi în faþa eforturilor
depuse de guvernanþii locali pentru continuarea unui moldovenism fundamentat
istoriceºte pe un fals identitar ºi contracarat practic de separatismul transnis-
trean, adicã de geopolitca Rusiei în zonã. Lidearshipul provincial de la Chiºinãu
a folosit moldovenismul în scopuri politice avantajoase lor, fiind nevoit sã adere
la un anti-românism ºi anti-europenism la limita demagogiei, lãsând în urmã o
lipsã de logicã evidenþiatã foarte bine de prof. Dan Dungaciu. „Dacã „moldovenii“
nu sunt români, iar „Moldova nu e România“, pe aceeaºi logicã, Transnistria este
tot un ciot din RSSM, care s-a rupt în 1990, ºi care, în timp, ºi-a dezvoltat pro-
pria identitate. Dacã „moldovenii“ nu sunt români, nici „transnistrenii“ nu sunt
moldoveni1.
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Despre Republica Moldova nu se putea crede cã va fi un stat de succes. ªi cu
toate acestea s-a insistat pe acest statut pretenþios ce-i fusese acordat în ciuda
lipsei resurselor economice minime de autofinanþare. În prezent are aproape 29
de ani de independenþã, o stare economicã precarã, un conflict amorþit de lipsã
de viziune politicã, plus o crizã sanitarã de gestionat. Drept urmare, situaþia nu
este simplã, iar acea speranþã socialã la care am fãcut trimitere în debutul ana-
lizei aproape cã lipseºte. Drept urmare, viitorul este nesigur ºi lipsit de speranþã,
iar în cele ce urmeazã ne propunem sã analizãm prezentul ºi viitorul românilor
din Republica Moldova din punct de vedere economic, identitar ºi politic.

Economia: balans între lipsa statului
de drept ºi perpetuarea sãrãciei

În vara anului 1991, când Rãzboiul Rece se apropia de sfârºit, dominaþia rusã
în Europa de Est a început sã se prãbuºeascã. Tot atunci a fost votatã indepen-
denþa fostei republici sovietice socialiste moldoveneºti de Moscova. Deºi ima-
turi din punct de vedere politic, liderii de la Chiºinãu ºi majoritatea românilor
din Basarabia s-au considerat ceva mai mult decât simpli români, iar de atunci,
au insistat cu propriul stat pentru a demonstra cã pot fi independenþi de ceilalþi
români. Pentru populaþie, promisiunea unei uniri cu o Românie aflatã într-o
mare crizã economicã nu prezenta niciun avantaj, conform lui Charles King2.
Dar timpul a demonstrat cã basarabenii au greºit. De atunci politica ºi econo-
miile celor douã state au evoluat diferit ºi nu în avantajul Republicii Moldova.

La începutul anilor `92, economia noii republici s-a prãbuºit, PIB-ul per ca-
pita scãzând de la 909 dolari în 1990, la doar 402 dolari în 1994, ºi 282 dolari în
1999, înregistrându-se astfel o scãdere de 69% în primii 10 ani de democraþie.
Pentru comparaþie, în România, în 1999, PIB per capita avea o valoare similarã
celei din 1990, respectiv în jurul a 1.600 de dolari3.

Dupã cum ne spun statisticile Bãncii Mondiale, economia Republicii Moldova
a scãzut cu 17,5% în 1991, cu 29% în 1992 ºi cu 30,9% în 1994, evoluþie care a
determinat o scãdere a PIB-ului de la 4 miliarde dolari în 1990, la 1,75 miliarde de
dolari în 1994, pentru ca minimul sã fie atins în 1999 – 1,17 miliarde de dolari.

În 2010, PIB-ul Republicii Moldova a avut o valoare de 6,2 miliarde dolari,
cu 55% mai mare decât în 1990, însã calculat la valori constante (dolari 2005),
Produsul Intern Brut a fost în 2010 cu 50% mai mic decât în 1990. Între 1990 ºi
2010, România a înregistrat o creºtere realã de aproximativ 26% 4.

Primii zece ani au fost de crizã economicã profundã pentru românii din am-
bele state, dar anul 2000 a reprezentat începutul accentuãrii decalajului. În grafic
avem prezentatã evoluþia veniturilor PIB pe cap de locuitor pânã în anul 2018,
conform datelor furnizate de Banca Mondialã.

100 RADU CUPCEA 3

————————
2 Charles King, Moldovenii. România, Rusia ºi politica culturalã, Chiºinãu, Editura Arc, 2005, p. 230.
3 Cristian Orgonaº apud. Hotnews.ro, Cum a evoluat economia Republicii Moldova in ultimii 20 de ani.

Plus o comparatie cu Romania, disponibil online la: https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-9156522-
cum-evoluat-economia-republicii-moldova-ultimii-20-ani-plus-comparatie-romania.htm

4 Ibidem.



Sursa: Elaborat în baza datelor The World Bank

Republica Moldova a rãmas o economie cu venituri mici-mijlocii. A reuºit
performanþa negativã de a deveni cel mai sãrac stat din Europa în ciuda unor pro-
grese substanþiale în raport cu reducerea sãrãciei ºi promovarea creºterii econo-
mice partajate de la începutul anilor 2000. Remiterile constituie o pãtrime din
PIB – una dintre cele mai mari cote din lume (World Bank). Integrarea europeanã,
singura ºansã pentru dezvoltarea acestui stat fãrã a intra în componenþa României,
a fost ºi ea ratatã. Numai cã liderii politici locali, corupþi ºi incompetenþi, au ratat
ºi implementarea unor reforme solide care puteau ajuta într-o oarecare mãsurã.

Între timp, România a aderat la NATO ºi UE, iar instituþiile economice au
încurajat investiþiile ºi comerþul. Politicienii de la Bucureºti au continuat sã im-
plementeze reformele pentru combaterea corupþiei, uneori prin constrângere, în
pofida protestelor unor acuzaþi care s-au plâns de abuzuri dupã ce au fost achitaþi.
Companiile româneºti ºi europene, la rândul lor, au ºtiut sã profite de populaþia
relativ educatã, de o piaþã de consum semnificativã, de politicile ºi fondurile
europene care încurajau investiþiile ºi industrializarea, majorând exporturile ºi
transferul tehnologic din domeniul TIC5. România a devenit statul cu o creºtere
economicã spectaculoasã în Europa Centralã ºi de Est (7% - 2017; 4% - 2018;
4,1% - 20196), iar PIB-ul per capita a avut o creºtere ºi mai spectaculoasã.

La est de râul Prut, situaþia este diferitã. Liderii politici nu au fost sinceri cu
niciunul din partenerii externi ºi nici cu oamenii care le-au încredinþat votul. Au
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cãutat sã profite de ajutoarele din Vest ºi de înþelegerile realizate cu cei din Est.
Lipsa unei reforme reale în justiþie a însemnat cã puþini oameni de afaceri au fost
stimulaþi sã investeascã sau sã depunã eforturi pentru dezvoltarea unui profit
sãnãtos. Iar lipsa dezvoltãrii economice creazã un cerc vicios menþinut de un
balans între lipsa statului de drept ºi perpetuarea sãrãciei. De asemenea, lipseºte
o societate civilã foarte dinamicã ºi unitã, lideri inteligenþi, o presã localã puter-
nicã care sã le spunã oamenilor cã viitorul aratã rãu. Emigrarea masivã, în tandem
cu ratele fertilitãþii în descreºtere, au redus alarmant populaþia ºi au sporit nu-
mãrul persoanelor vârstnice. Aceasta genereazã presiuni asupra sistemului de
pensii ºi limiteazã competitivitatea statului pe termen lung. Subþierea capitalului
uman va reduce pânã ºi din ºansa dezvoltãrii industriei IT de care se agaþã ultima
speranþã a micii economii din 2008 încoace. Viaþa românilor din Republica
Moldova va continua sã stagneze dacã nu vor schimba lucrurile într-un sens ra-
dical. Demersul însã devine din ce în ce mai greu de întrevãzut având în vedere
atmosfera de societate vlãguitã.

Energia unui popor se mãsoarã
prin nivelul rãdãcinilor culturii sale

Expresia din subtitlu este generalã. O altã expresie celebrã specificã subiec-
tului nostru sunã în felul urmãtor: „poþi sã scoþi Republica Moldova din URSS,
dar e mai greu sã scoþi URSS-ul din Republica Moldova“. Citatul reprezintã o
observaþie crucialã pentru acest spaþiu. În Basarabia, proiectul comunist nu a fost
în niciun caz unul politic sau economic, ci a fost ºi un proiect identitar (Idem).
Iar problema dezvoltãrii precare a Republicii Moldova nu este legatã doar de
prezenþa corupþiei, ci ºi de prezenþa unui proiect de stat eºuat din punct de vedere
identitar. De aici vin ºi celelalte frustrãri ºi nereuºite ale societãþii pe care liderii
ºi experþii locali nu vor sã le recunoascã ºi sã acþioneze în consecinþã.

La sfârºitul anilor 1990, importanþa problemelor de limbã ºi culturã printre
moldoveni scãzuse considerabil. Chiar ºi pentru mulþi intelectuali – protagoniºtii
principali în controversele culturale ale republicii – exista un sentiment clar cã
ultimii ani de perestroika reprezentaserã un fel de exces cultural, concentrarea
constantã asupra aspectelor ezoterice ale istoriei ºi lingvisticii cãpãtând atenþia
celor mai devotaþi entuziaºti7. Numai cã vina scãderii entuziasmului nu le apar-
þinea intelectualilor, ci maselor care aveau valori diferite faþã de elitele culturale.
Pentru a rezuma cât mai bine care erau valorile populaþiei vom cita o expresie
devenitã popularã în stânga Prutului care suna în felul urmãtor: „noi nu vrem
limbã, noi vrem sã avem ce pune pe limbã“. Accentul era pus exclusiv pe mate-
rialism ºi respingerea culturii româneºti. O tendinþã pãstratã pânã astãzi. Con-
form World Value Survey (WVS, 2006), Republica Moldova este un stat care se
aflã la etapa de tranziþie de la dominarea valorilor tradiþionale la dominarea celor
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secular-raþionale, valorile ce þin de supravieþuirea fizicã ºi economicã având o
prioritate mai mare decât democraþia, libera alegere ºi autonomia8.

Acest fenomen este firesc, deoarece atâta timp cât supravieþuirea fizicã rãmâne
incertã (doar 19,8% din populaþie considerã cã sunt foarte mulþumiþi ºi mulþumiþi
de felul în care trãiesc)9, dorinþa de securitate fizicã ºi economicã tinde sã aibã
o prioritate mai mare decât valorile democratice ºi identitare. Totodatã, vina
aparþine clasei politice care în loc sã-ºi asume cã moldovenii sunt români, vorbesc
limba românã într-un spaþiu cultural românesc, deci european, au preferat sã ali-
menteze identitatea moldovenistã de sorginte sovieticã cu tot felul de proiecte
politice care au eºuat ºi ele la fel ca economia. A fost o greºealã monumentalã,
doveditã de timp ºi decontatã de populaþie. Republica Moldova a rãmas singurul
stat din estul Europei în care existã dispute între elitele politice, în societate, cu
privire la baza identitãþii naþionale. Dar poate cã locuitorii celor 3 republici bal-
tice sunt foarte diferiþi de locuitorii Republicii Moldova! Poate cã din raþiuni
climatice au avut un parcurs atât de diferit! Dar nu este deloc aºa. Diferenþa a
fãcut-o unitatea naþionalã. Politicienii baltici s-au rupt de sovietici ºi au rede-
venit estonieni, lituanieni, letoni. Cei din Republica Moldova nu au reuºit sã
devinã nici mãcar „moldoveni“ în sensul corect românesc. Dacã din punct de
vedere politic nu se putea face re-unirea cu România, cauzele fiind multiple, se
putea evita opoziþia faþã de educaþia istoriei româneºti la nivelul maselor. Existau
numeroase noþiuni, mituri populare, personalitãþi marcante care puteau sã
uneascã majoritatea locuitorilor. Instituþiile ºi presa puteau juca un rol esenþial în
acest sens. Astfel, dispãrea mãcar o parte din problema divizãrii sociale ºi aveai
o populaþie cu un grad de culturã europeanã mai ridicat. Cultura se cultivã. Ea are
rolul sã propage educaþia esteticã a frumosului, a normelor ºi valorilor spirituale
ºi umane, a patriotismului faþã de naþiunea proprie. Dar când nu îþi asumi naþiunea
din care faci parte, nu ai de ales decât sã rãmâi dependent de alte naþiuni strãine.

Problema Republicii Moldova nu este nici mãcar dependenþa economicã de
Federaþia Rusã, cum în mod fals ni s-a inoculat. Astãzi raportul UE – Rusia în
ce priveºte exporturile este de 65,9% la 8%10.

Nici ideea prezenþei masive a minoritãþii ruse pe teritoriul sãu (fãrã regiunea
transnistreanã doar 4% ruºi, 4% gãgãuzi ºi 6% ucraineni), nu mai reprezintã
un argument puternic. Marea problemã a Republicii Moldova este dependenþa
populaþiei de cultura rusã ºi dezbinarea identitarã a populaþiei autohtone. Dupã
destrãmarea URSS, popoarele libere au revenit la cultura naþionalã pentru a
reconstrui instituþiile democratice naþionale care sã le aducã o viaþã mai bunã.
Apelul la istorie le-a determinat despãrþirea de trecutul sovietic ºi parcursul spre
Europa Unitã. Noul stat moldovenesc a ignorat revenirea la naþiune, iar în locul
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împãrtãºirii culturii naþionale, cu excepþiile de rigoare, cetãþenii s-au ales doar cu
o culturã de consum. Efectul unei culturi de consum este o mutaþie negativã în
structura valoricã a conºtiinþei ºi în comportamentul oamenilor. Sub forma diver-
tismentului industrializat, ea altereazã personalitatea umanã ºi gândirea criticã,
reprezentând adesea o formã de manipulare a indivizilor11. Fenomen care este în
plinã desfãºurare în acest stat. Observaþia scriitorului Vitalie Ciobanu este cea
mai elocventã în situaþia de faþã. „Azi, pentru cei mai mulþi dintre moldoveni
cultura rusã nu înseamnã (vai!) lecturi din Bitov, Makanin, Pelevin, Uliþkaia,
Sorokin, Mihail ªiºkin, ci invazia aºa-zisei culturi populare, a entertainmentului
care ne sufocã prin intermediul publicitãþii ºi al audiovizualului rusesc, al sub-
culturii turnate cu gãleata12. Iar mulþi din aceºti cetãþeni sunt þinuþi mental în
„lumea rusã“, în antitezã cu cei care opteazã ferm pentru „lumea româneascã“,
europeanã, occidentalã.

Politica „tatãlui nostru“ de la rãsãrit

Nostalgia pentru autoritarism nu a dispãrut niciodatã la români. Ea este pre-
zentã pânã astãzi în mentalul românior dintre Prut ºi Nistru. Numãrul crescut al
celor care admirã un lider autoritar din alt stat a rãmas constant în acest spaþiu,
iar o asemenea realitate denotã consecinþa dezamãgirii oamenilor faþã de modul
cum funcþioneazã Republica Moldova ºi faþã de clasa politicã. Românii moldo-
veni de acasã sau cei care au emigrat vor o Republicã Moldova mai bunã, mai
dreaptã, mai puternicã, ºi aºteaptã „un salvator“ sã o transforme. Instituþiile,
decredibilizate ºi puþin înrãdãcinate în mentalul populaþiei autohtone, pãlesc în
faþa personalitãþii unui lider charismatic13.

Un sondaj din anul 2008 a relevat faptul cã 76,9 % din respondenþi aveau
încredere în Vladimir Putin, iar 61,1% îºi puneau încrederea în Dimitrii Medvedev.
48,8% din respondenþii aceluiaºi sondaj acordau încrederea lor preºedintelui
autoritar Vladimir Voronin, iar celelalte instituþii politice (Parlament, Guvern sau
partide politice) nu depãºeau 30% luate individual în cota de încredere14.

Dezamãgirea basarabenilor în statul lor ºi în instituþiile care îl constituie
poate fi întrezãritã ºi în rãspunsul la întrebarea „dacã regretã destrãmarea URSS“.
56% din respondenþi au rãspuns afirmativ la aceastã întrebare în anul 201615.

Totodatã, 48,5% ar vota „pentru“ dacã ar avea loc un eventual referendum
pentru ca Republica Moldova sã redevinã iarãºi parte a URSS, iar 66,6% aveau
încredere, în continuare, în preºedintele Federaþiei Ruse, Vladimir Putin16.
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2008, Chiºinãu.
15 Institutul de Politici Publice, Barometrul Opiniei Publice – Republica Moldova, Chiºinãu, 2016, p. 93.
16 Ibidem., pp. 96-97.



Asemenea date nu au cum sã nu ridice semne de întrebare. Primele întrebãri
care ne vin în minte sunt: „Este Republica Moldova un stat eºuat?“, „Câþi cetã-
þeni ai acestui stat cred, iubesc ºi sunt gata sã moarã pentru aºa-zisa identitate
de moldovean?“, „Va mai rezista mult statul Republica Moldova în asemenea
condiþii?“.

Prin faptul cã am ajuns sã punem asemenea întrebãri dupã 29 de ani de exis-
tenþã a statului Republica Moldova avem deja jumãtate din rãspuns. Concluzia
este cã liderii Republicii Moldova nu au reuºit sã creeze o identitate naþionalã
post-sovieticã, iar pendularea între identitatea naþionalã româneascã, identitatea
moldoveneascã de tip sovietic ºi o bizarã încercare de construire a unei identitãþi
civice, o continuare a internaþionalismului sovietic este dãunãtoare tuturor, cu
excepþia unor politicieni care prosperã într-un stat de periferie, cu o populaþie
dezbinatã ºi cu instituþii corupte. Lipsa unei asumãri a identitãþii româneºti ºi a
cultivãrii ei în rândul maselor reprezintã o vulnerabilitate deosebitã a Republicii
Moldovei ca stat ºi societate. Acest capitol este adesea subapreciat sau chiar
trecut cu vederea. Lipsa rezistenþei, a progresului politic ºi economic provin în
mare parte din identitatea naþionalã subdezvoltatã a republicii (fie în varianta
moldoveneascã, fie în cea româneascã) ºi tradiþiile aproape extinse ale statali-
tãþii. Dintre cele ºase þãri din Parteneriatul estic al Uniunii Europene, Republica
Moldova este singurul stat european care a generat partide pro-ruseºti care au
intrat la guvernare din anii 1990 pânã în prezent (Partidul Comunist din Moldova
ºi Partidul Socialist din Republica Moldova)17.

Situaþia va fi agravatã de criza generatã de coronavirus. Guvernul socialist
moldovenist împreunã cu preºedintele Igor Dodon, izolaþi de UE ºi de restul
statelor dezvoltate, se aflã din nou la mila ajutoarelor externe. Deficitul bugetar
a crescut pânã la 16 miliarde de lei moldoveneºti (800 milioane euro). Fostul
premier Pavel Filip, aflat la guvernare, a sugerat cã „acest deficit va fi acoperit,
într-un exemplu de solidaritate, din surse de finanþare atât din est, cât ºi din vest“18.

Locuitorii Republicii Moldova continuã sã trãiascã în dificultate cu imaginea
unei inegalitãþi pe care oamenii politici o afiºeazã fãrã scrupule de peste 29 de
ani. Nu are cine sã le dea speranþa despre care discutam în debutul textului ºi nu
mai sunt dispuºi sã mai facã sacrificii pentru a împinge frontiera Vestului spre Est.
Oamenii pãstreazã nostalgia dictaturii, a sistemului care îþi oferã o viaþã de-a
gata: case ºi slujbe sigure, dar mizerabile; liniºte politicã, ºtiri confortabile19,
lumea fostului imperiu sovietic, deoarece aºa-zisa naþiune moldoveneascã ºi
statul moldovenesc au eºuat.
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