
DE CE FONDUL MOLDOVA?

DARIE CRISTEA

România – Republica Moldova:
o relaþie mai ambiguã decât s-ar fi cuvenit

Fondul Moldova – Podul de investiþii peste Prut este o lucrare mai puþin obiº-
nuitã în spaþiul editorial românesc. Cartea nu este un manifest, ci mai degrabã un
policy-paper, fãrã a-ºi pierde însã firul narativ. Observaþia este, credem, impor-
tantã, cu atât mai mult cu cât Republica Moldova este de obicei la noi mai degrabã
loc de analize emoþionale decât de politici. Practic, aici este punctul în care stã
specifiul proiectului Fondul Moldova – constatarea cã între deja clasicele „poduri

CÃRÞ I ÎN DEZBATERE

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., XIII, 2, pp. 97–104, Bucureºti, 2016.



98 CÃRÞI ÎN DEZBATERE 2

de flori“ ºi momentul actual nu s-a întâmplat, din punct de vedere pragmatic,
mare lucru.
Desigur, o comparaþie între R. Moldova de acum ºi cea, de exemplu, de acum

20 de ani, ne-ar arãta o Moldovã actualã mai occidentalã, mai consumeristã, de
bunã seamã mai racordatã la lumea în care trãieºte, dar care nu de mult timp
tocmai s-a aflat iar – a câta oarã dupã 1990? – pe marginea prãpastiei economice.
În sine, o asemenea comparaþie nu ar fi corectã, deoarece fiecare termen al ei ar fi
evaluat dupã alte criterii.
România are o relaþie ambiguã în ultimul sfert de secol cu R. Moldova, deºi

nu ne place sã vedem acest lucru ºi deºi datele istorice, identitare, demografice
ºi, cel puþin în ultima vreme, chiar de opinie publicã ar putea califica ambele pãrþi
pentru abordãri mult mai fructuoase. Realitatea este cã dupã enuziasmul redes-
coperirii Basarabiei în anii ’90 nu a urmat un cadru coerent ºi consistent de rapor-
tare a României la ce se întâmplã peste Prut. Desigur, nici pendulãrile etnopolitice
de la Chiºinãu între limba românã ºi moldoveneascã, între vest ºi est, între Rusia
ºi Europa din ultimii 25 de ani nu au ajutat foarte mult, la fel cum nu ajutã nici
faptul cã în sistemul politic românesc, la fiecare patru ani, dupã ciclul electoral,
se anunþã câte o reformã radicalã.
Pe de altã parte, este suficient, mãcar pentru cei care îºi aduc aminte, sã se

gândeascã la cum arãta spectrul de idei ºi de actori politici la Chiºinãu la începu-
tul anilor 2000. Care erau relaþiile micii republici de peste Prut cu Occidentul ºi,
de asemenea, care era contextul internaþional în regiune? Care era, pânã la urmã,
poziþia internaþionalã a României?
Aici se deschide un dosar mai complicat, foarte în vogã inclusiv zilele acestea,

ºi despre care autorii proiectului pe care îl discutãm – Dan Dungaciu ºi Petriºor
Peiu – au mai scris ºi s-au mai exprimat public în numeroase alte ocazii. Privind
în urmã la ultimul sfert de secol, cu toate contradicþiile ºi rãsturnãrile lui de situa-
þie, reiese totuºi cã poziþia României faþã de R. Moldova a fost una de expectativã.
În baza unei relaþii identitare exploatate cumva la minim – colaborãri culturale,
burse, diverse forme de ajutoare dar nu o implicare cu þinte sistemice – proiectul
a fost unul, cum s-ar spune, tipic rãsãritean – „vãzând ºi fãcând“, un proiect fãrã
obiective clar formulate ºi, la fel de important, fãrã resurse precizate a fi angaja-
bile în atingerea ipoteticelor obiective. Tactica aºteptãrii poate fi una înþeleaptã
în condiþiile socio-politice fluide ale estului postsovietic, cu condiþia sã nu se trans-
forme în strategie – ºi cu condiþia sã ºtim ce aºteptãm.
În paralel, proiectul occidentalizãrii României postdecembriste, nici el nu a

fost un proiect 100% naþional. Bineînþeles, admiterea în NATO ºi UE au fost cele
douã pariuri câºtigate ale României de dupã ‘89 ºi au presupus un efort naþional
considerabil, la fel cum s-au bucurat ºi de o foarte semnificativã adeziune a opi-
niei publice de la noi. Intrarea României în NATO ºi UE au fost în fapt cele douã
mari proiecte de þarã de dupã 1989, sub rezerva... proiectului. Practic însã, cele
douã mari proiecte nu erau „scrise“ în România, ci doar adaptate.



Din acest punct de vedere, relaþia R. Moldova cu proiectul UE este deosebit
de interesantã. În momentul în care lumea politicã ºi opinia publicã de peste Prut
s-au mai europenizat, având ºi România ca model de ce transformãri poate aduce
racordarea la marea comunitate europeanã, ideea integrãrii europene (dar fãrã
NATO) a RM a devenit un concept terapeutic. Pãrþi semnificative ale publicului
nu o înþelegeau, alte segmente pãreau convinse cã RM poate beneficia în acelaºi
timp ºi de Europa ºi de Eurasia. Tabãra proeuropeanã însã are cumva demografia
de partea ei pe termen mediu ºi lung. Când în 2013 devine clar cã parcursul euro-
pean al Republicii va mai dura, apoi, corelat ºi cu evoluþiile din Ucraina, cu noua
prestaþie internaþionalã a Rusiei, dar ºi cu problemele interne, orizontul de timp
devine din ce în ce mai îndepãrtat, valoarea terapeuticã a proiectului integrãrii
scade. Nu atât atractivitatea spaþiului european, cât modalitatea propusã de ajun-
gere acolo devine discutabilã. Apar, desigur, proiecte alternative: unirea, neutra-
litatea, reîntoarcerea cu faþa cãtre Rusia etc., fiecare cu publicul lui. Autorii Fon-
dului Moldova reþin aceastã particularitate a opiniei publice de peste Prut – ea
este construitã având mãcar un imbold de sus în jos, ºi nu apare de jos în sus, ca
sã preseze elitele politice. Europenismul însuºi a devenit la un moment dat frec-
ventabil „cu voie de sus“ ºi ulterior s-a dezvoltat o infrastructurã politicã în jurul
ideii. Infrastructurã care, în parantezã fie spus, nu a livrat ce aºtepta publicul.
Schematizând, raportarea reciprocã România-R. Moldova a trecut dupã 1990

prin douã etape (etapa redescoperirii identitãþii, cãreia ulterior i s-a adãugat o
componentã geopoliticã), pregãtindu-se, sau fiind de pregãtit, o a treia, conformã
contextului actual: etapa geoeconomicã, presupunând o abordare proactivã din
partea României. Aºa stând lucrurile, ce este totuºi Fondul Moldova?

De ce Fondul Moldova?

Pusã în faþa unor redefiniri repetate ale poziþionãrii sale internaþionale în ultimii
25 de ani, R. Moldova este probabil una dintre puþinele þãri europene în care dis-
cursul media, politic sau academic a rãmas foarte tributar conceptului de geopo-
liticã, în timp ce în alte pãrþi el a fost înlocuit în mult mai mare mãsurã cu echiva-
lenþi mai „postmoderni“. Fenomenul este interesant pentru cã, probabil, geopoli-
tica, împreunã cu tot ce putem reproºa atât conceptului, cât mai ales practicii, a
rãmas actualã în RM mult dupã ce alte state europene ºi-au permis luxul sã îºi
defineascã securitatea în alþi parametri. Când geopolitica s-a întors într-o manierã
brutalã în Europa, s-a întors în Ucraina, în vecinãtatea imediatã a RM. Doar cã so-
luþia nu este neapãrat geopoliticã iar Moldova, ajutatã de poziþionarea României
ca graniþã a NATO ºi UE, ca ºi de faptul cã imediat la vest de Prut are un public
favorabil, poate ieºi din paradigma impusã de marii vecini de la Rãsãrit. Autorii
proiectului o spun foarte clar ºi fãrã ocoliºuri: prin Fondul Moldova, România
va deveni „principalul creditor al statului vecin“ în timp ce investiþia, „supusã
guvernanþei corporatiste va genera profituri consistente acþionarilor, precum ºi
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dividende pe mãsurã“... pe de altã parte, „R. Moldova se va europeniza masiv ºi
ireversibil în sens economic“ (p. 23).
Pe lângã contextul geostrategic ºi politic – care ne înfãþiºeazã o pozã extrem

de realistã a unei Moldove care, deºi angajatã de ceva vreme în ambiþii europene,
se zbate între geopolitica rusã ºi „cleptocraþia“ internã – analiza economicã a
proiectului este extrem de coerentã ºi de documentatã, în aºa fel încât pare imba-
tabilã. Spunem pare pentru cã, de câte ori ne confruntãm cu o politicã socioeco-
nomicã, existã întotdeauna riscuri, dar este specificul domeniului. Proiectul fon-
dului traseazã un cadru ºi imagineazã un mecanism, care ambele nu cautã sã
înlocuiascã nici piaþa, nici voinþa politicã. Mecanismul economic al proiectului,
cu beneficiile sale secundare geopolitice pentru R. Moldova, este ermetic imaginat
ºi nu lasã loc de dimensiuni neexplorate sau neavute în atenþie. Nu sunt fisuri între
argumentaþie ºi ipoteza de la care pleacã – cea a tratamentului economic cu bazã
identitarã de susþinere, pentru a rezolva o problemã geopoliticã, economicã ºi so-
cialã. ªi, cel mai important, este o schimbare de paradigmã în raportarea României
la R. Moldova, o schimbare care lasã loc de evoluþii multiple care, desigur, vor
trebui ºi fructificate. Deocamdatã ni se propune o ieºire din excesul de dezbatere
geopoliticã ºi un „go for Moldova“ printr-un policy-paper cât se poate de aplicabil.
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UN PLAN MARSHALL PENTRU REPUBLICA MOLDOVA

CRISTINA ARVATU VOHN

Ce a fãcut în mod concret România pentru Republica Moldova în ultimii 25 de
ani? Mai nimic, se poate rãspunde cu uºurinþã. În afara contactelor culturale mai
intense sau a oferirii de burse pentru tinerii din Republica Moldova, nu existã
niciun proiect major pe care statul român sã-l fi iniþiat ºi derulat peste Prut.
Inclusiv celebrele Poduri de Flori din anii 1990 ºi 1991 (reluate în anul 2015) au
fost iniþiate din cadrul societãþii civile, la care, este drept, statul român s-a raliat
rapid prin crearea a opt puncte de trecere a frontierei. Mediul academic ºi
universitar românesc împreunã cu societatea civilã sunt mult mai dinamice ºi crea-
tive atunci când vine vorba de proiecte majore bazate pe idei inovatoare ºi soluþii
practice ºi aplicabile care ar putea – ºi nu de puþine ori ar trebui – sã fie preluate
ºi aplicate de clasa politicã româneascã.
Este ºi cazul lucrãrii de faþã Fondul Moldova. Podul de investiþii peste Prut,

scrisã de Dan Dungaciu ºi Petriºor Peiu, apãrutã în cursul acestui an la Editura
Cartier, din Chiºinãu. Autorii – personalitãþi bine cunoscute pentru expertiza de
înaltã calitate pe care o oferã în sfera lor de cercetare – prezintã o strategie ineditã
ºi foarte bine argumentatã pe care o propun în relaþia pe care România poate sã
o deruleze faþã de Republica Moldova. Ea fost formulatã prima datã în cursul anul
2015, probabil nu întâmplãtor în anul derulãrii celui de-al treilea Pod de Flori,
context în care tinerii de pe ambele maluri ale Prutului au desfãºurat mai multe
acþiuni în stradã pentru sensibilizarea clasei politice de la Bucureºti, inactivã în
politica sa faþã de Republica Moldova.
Pe scurt, cartea lanseazã ideea creãrii unui Fond Moldova, prin care România

sã ajute prin investiþii directe statul vecin de peste Prut, pe care autorii l-au com-
parat cu un Plan Marshall pentru Republica Moldova. E vorba de aºadar de un
proiect realist ºi pragmatic ancorat în realitãþile geopolitice ºi economice ale seco-
lului XXI, de un salt calitativ ºi cantitativ, de la Podul de Flori la Podul de Investiþii
ce poate lega cele douã þãri româneºti.
De ce l-au denumit autorii aºa? În primul rând pentru cã este vorba de „o ofertã

de mari dimensiuni într-o perioadã condensatã de timp (probabil peste 3 miliarde
de euro pe parcursul a 5 ani)“ ºi în al doilea rând pentru cã „este o construcþie
româneascã destinatã în exclusivitate Republicii Moldova.“ (p. 15) Este în fapt
un Plan Marshall adaptat dimensiunilor ºi realitãþilor României, care nu are forþa
financiarã a SUA de dupã cel de-al doilea rãzboi mondial. Este un proiect româ-
nesc pentru românii din dreapta Prutului.
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Rezultat al mai multor discuþii ºi dezbateri derulate de Fundaþia Universitarã
a Mãrii Negre, ideea creãrii unui Fond Moldova este una foarte bine argumentatã,
atât politic ºi geopolitic cât ºi economic ºi financiar ºi care beneficiazã de toate
instrumentele adiacente necesare pentru a fi implementatã. Ea vine sã suplineascã
lipsa de viziune a statului român vizavi de cel de-al doilea stat românesc de pe
harta Europei, într-un context internaþional favorabil unor acþiuni concrete în po-
litica externã a României.
Agresiunile Rusiei în Ucraina au sporit interesul marilor puteri occidentale

faþã de Estul Europei, inclusiv faþã de Republica Moldova. Pe fondul unui eºec
al Parteneriatului Estic – creat pentru a consolida asocierea politicã ºi integrarea
economicã a Uniunii Europene cu ºase þãri de la frontiera ei esticã, inclusiv cu
Moldova –, a rãmas un spaþiu larg favorabil unor acþiuni derulate la nivelul indi-
vidual al statelor europene. Iar România, ca ºi „frate mai mare“ este cea mai inte-
resatã ca Republica Moldova sã evolueze în direcþia dezvoltãrii democratice pe
baza valorilor europene. Pe plan intern, Moldova este un veritabil câmp de luptã
între forþele politice proeuropene ºi cele proruseºti iar economic Moldova se aflã
pe fundul prãpastiei sau în pragul falimentului economic dupã celebrul furt al mi-
liardului de euro din bãnci, consecinþele fiind unele devastatoare, deoarece a dus
la o lipsã acutã de încredere a instituþiilor financiare în administraþia de la Chiºinãu,
rãmasã fãrã surse de finanþare. Iar singurul stat care are interesul major ca Moldova
sã evite falimentul este România.
Ce înseamnã aºadar Fondul Moldova? Aºa cum spun autorii, e vorba de „un

fond de acþiuni constituit din surse guvernamentale ºi private“, „administrat dupã
regulile administraþiei corporatiste“, care „sã investeascã în cumpãrarea de active,
în cumpãrarea de obligaþiuni (finanþarea deficitelor) ºi în investiþii green-field“. El
îºi propune sã „administreze (ºi sã o facã performant) propriile active ºi sã nu
acorde fonduri unor autoritãþi cu o clarã deficienþã de capacitate instituþionalã de
administrare a activelor.“ (p. 16) Fondul Moldova urmãreºte realizarea de inves-
tiþii masive peste Prut, care ar face din România „principalul creditor al statului
vecin“ care ar avea drept principal rezultat europenizarea masivã ºi ireversibilã
în sens economic a Republicii Moldova. (p. 23)
Proiectul în sine are prevãzute ca direcþii strategice: „orientarea comerþului ºi

investiþiilor româneºti spre Republica Moldova ca o componentã strategicã a po-
liticii externe ºi de securitate a României euroatlantice; suplinirea lipsei de finan-
þare de la Chiºinãu prin investiþii româneºti din fonduri publice ºi private; oferirea
unei alternative realiste ºi pe termen lung pentru tinerii din Republica Moldova“,
iar ca linii de acþiune, propune „înfiinþarea a douã entitãþi strategice: Agenþia de
asistenþã internaþionalã a României, ca instrument de politicã publicã inexistent
în acest moment ºi un Fond de investiþii care sã atragã participaþii ale companiilor
publice ºi private din România, precum ºi ale investitorilor privaþi, fond menit
sã gestioneze o politicã de investiþii în infrastructura ºi în obligaþiuni ale statului
R. Moldova ºi sã administreze aceste investiþii.“ (pp. 22-23)
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Autorii completeazã ideea de bazã a creãrii Fondului Moldova cu analizele
indispensabile asupra contextului internaþional ºi a situaþiei interne a Republicii
Moldova, de care România trebuie sã þinã seama în implementarea acestui proiect.
Ca stat european ºi membru al NATO, România trebuie sã acþioneze ca atare ºi
sã renunþe a mai sprijini un lider sau altul de peste Prut. România poate sã-ºi însu-
ºeascã, în schimb, „o agendã care þine de viziune pe termen lung ºi de proiecte
majore, nu de persoane, indiferent cine sunt acestea sau câte distincþii au primit
de la statul român.“ (p. 56)
Pentru România asumarea unui proiect ca Fondul Moldova ar însemna ºi ieºi-

rea din „agenda ascunsã“ de care este bãnuitã de cancelariile occidentale. Orice
iniþiativã identitarã vizavi de Chiºinãu este disimulatã de administraþia de la
Bucureºti, pentru a nu fi acuzatã de… nu se ºtie prea bine ce! Miza este afirmarea
deschisã a obiectivului privind unirea Republicii Moldova cu România. Dar asu-
marea ei ca obiectiv al României „deschis, transparent, în datele ei corecte“ (p. 74)
nu ar însemna ºi realizarea ei în urmãtoarele luni, ci doar asumarea cu curaj a
unui obiectiv strategic al þãrii care ar avea ca rezultat o creºtere a prestigiului ei
în plan internaþional. Germania ºi-a asumat deschis dupã cãderea zidului Berli-
nului dorinþa reunificãrii, pe care a ºi realizat-o datoritã puterii efective de care
dispunea. Dar, Coreea de Sud, de pildã, îºi afirmã ºi acum dorinþa de unificare a
Peninsulei, în condiþiile în care Nordul se aflã sub cel mai dur regim totalitar din
întreaga lume. Însã obiectivul strategic este enunþat ºi menþinut de Sudul democratic,
pentru cã e vorba de aceeaºi naþiune despãrþitã vremelnic de regimuri politice
diferite.
Astfel ºi România trebuie sã-ºi afirme deschis obiectivul sãu identitar, pentru

cã e vorba de douã state româneºti, despãrþite de o frontierã trasatã prin deciziile
marilor puteri la începutul celui de-al doilea rãzboi mondial. ªi, potrivit autorilor
volumului de faþã, aceastã aºa-zisã agendã ascunsã care ar trebui relevatã ar urma
sã conþinã, în primul rând „fundamentul identitar comun, aºa cum este el stipulat
în legislaþia din România (vezi identitatea de limbã etc.)“. În al doilea rând. „pe
lângã dimensiunea identitarã, dimensiunea europeanã trebuie sã prezideze ºi ea
agenda asumatã de Bucureºti pentru Republica Moldova.“ O a treia preocupare
majorã pentru România ar trebui s-o reprezinte „evitarea transnistrizãrii/federali-
zãrii R. Moldova“, iar a patra derularea proiectului investiþional în baza relaþiei
speciale dintre cele douã state, aºa cum fost ea consemnatã în Declaraþia comunã
a celor doi preºedinþi privind instituirea unui parteneriat strategic pentru integra-
rea R. Moldova în UE, din anul 2010. Iar în privinþa unirii, aceasta se poate realiza,
ca ºi în cazul altor þãri, numai în baza dreptului internaþional, iar poziþia României
a fost exprimatã de preºedintele Klaus Iohannis în timpul campaniei electorale
astfel: „Unirea cu R. Moldova este un lucru pe care doar Bucureºtiul în poate
oferi ºi doar Chiºinãul îl poate accepta.“ (p. 75)

Volumul de faþã este o strategie realã ce poate deveni o axã prioritarã a politicii
externe româneºti. Are un obiectiv major – salvarea Republicii Moldova –,
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stipuleazã modul în care pot fi obþinute resursele financiare necesare aplicãrii
proiectului, are prevãzute metodele de realizare ºi care sunt principalele acþiuni
ce trebuie întreprinse pentru succesul ei. Este o strategie completã, un proiect
„livrat de-a gata“ clasei politice (care, eventual, poate sã-l îmbunãtãþeascã dacã
are aceastã capacitate) dar cãreia îi lipsesc douã ingrediente esenþiale: decizia ºi
consensul politic în România. Este motivul pentru care cei doi autori pledeazã
pentru crearea unui nou Pact de la Snagov – iniþiat la vremea respectivã de Preºe-
dinþia României ºi de Academia Românã – prin care s-a reuºit crearea unui con-
sens pentru desemnarea integrãrii în structurile euro-atlantice ca obiectiv strategic
naþional. ªi atunci nu a fost vorba numai de un consens politic, ci de unul mult
mai larg, derulat „pe trei paliere: consens societal (la nivel de populaþie); consens
politic la nivel de partide; consens la nivelul principalelor instituþii politice
(Preºedinþie, Guvern, Parlament).“ (p. 42)
Lipsa deciziei ºi a consensului politic în România este probabil cel mai mare

impediment în care aplicãrii acestui proiect. Zarva politicã de la Bucureºti a reu-
ºit, dupã integrarea în NATO ºi UE, sã politizeze toate ideile bune venite fie din
mediul academic, fie dinspre societatea civilã, ceea ce a condus la abandonarea
lor, de cele mai multe ori, chiar înainte de a se încerca a fi implementate.
În actualul contextul global, într-o perpetuã schimbare, în care riscurile ºi

ameninþãrile la nivel statal dar inclusiv la nivel individual sunt extrem de fluide,
FondulMoldova ar fi un proiect necesar ºi României, nu numai Republicii Moldova.
Societatea româneascã are nevoie sã fie coagulatã în jurul unui proiect major,
sã-ºi gãseascã un consens care sã o scoatã din divizãrile care o scindeazã pe
multiple paliere. ªi, cum întotdeauna consensul se poate obþine mult mai uºor
asupra unui proiect extern – aºa cum s-a întâmplat ºi cu aderarea la NATO ºi la
UE –, Fondul Moldova reprezintã o idee pe care o putem numi salvatoare pentru
societatea româneascã. Cãci cine se poate opune ideii ajutorãrii fraþilor noºtri de
Prut, cine se poate opune salvãrii celuilalt stat românesc, ameninþat din nou, de
a cãdea sub influenþa totalã a Rãsãritului, mai cu seamã în perspectiva anului
2018, atunci când sãrbãtorim 100 de ani de la Marea Unire?
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