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Abstract 
The issue of poverty in the Republic of Moldova is one of the most important because it concerns the majority of the 
citizens of the state, therefore it should be a priority for the governors from Chisinau. It is about securing decent living 
conditions that are indissolubly linked to human dignity and fundamental human rights. Several causes, of different 
nature, which generate the poverty of the majority of the Republic of Moldova population, have been identified in the 
article. Several factors have to be taken into account: cultural (including axiological - morality): corruption and 
embezzlement from state budgets, endogenous/systemic: inefficiency, precarious business environment, poor legislation, 
etc. Historical, sociological, comparative methods and others where used. In the paper were proposed solutions to the 
problem of poverty, which are closely related to the eradication of the causes that generate poverty. 
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INTRODUCERE 
Din cele 195 de ţări care există în lume la etapa actuală, 25 sunt extrem de bogate, un cetăţean 

având în medie un venit anual de 100.000$. Dar cele mai multe ţări sărace (cele mai sărace dintre 
ele se află în Africa). În 20 de ţări, venitul anual al unui cetăţean este sub 1000$ (Kumbaya.ro). 
Nivelul creşterii în materie de bogăţie este net superior în cazul statelor bogate, în raport cu cele 
sărace.  

Aşadar, de ce unele ţări prosperă, iar altele stagnează sau chiar sărăcesc? Cercetători din mai 
multe părţi ale lumii îşi pun întrebarea de ce există inegalităţi între nivelele de dezvoltare econo-
mică a statelor lumii. De-a lungul timpului au fost date diferite răspunsuri. Există mai mulţi factori 
care trebuie analizaţi în acest context. Sintetizând idei exprimate în acest sens, se poate afirma că un 
răspuns la această întrebare poate viza următorii factori: cultura, instituţiile, geografia ş.a. 

Impactul fiecăruia dintre aceşti factori este diferit de la caz la caz – de la stat la stat. Dar se 
poate constata că bogăţia unei naţiuni se datorează culturii, instituţiilor, gestionării eficiente a 
resurselor ş.a.   

1. Cultura vizează mentalităţile unui popor, diferitele sale atitudini, (de exemplu, faţă de 
muncă), credinţele şi visele. Este credinţa religioasă un impediment pentru prosperitate? Max 
Weber a demonstrat că nu. Mai mult, el a arătat că anume credinţa, în spaţiul protestat, care a 
generat o anumită etică, a determinat prosperitatea capitalistă (Weber M., 1993).  

Populaţia din ţările dezvoltate, unde există un anumit tip de cultură, are o mare încredere în 
propria capacitate de a-şi modifica destinul prin efort şi talent (după pilda evanghelică a stăpânului 
care la plecare a lăsat talanţi slujitorilor săi şi le-a poruncit să-i sporească). SUA este un bun 
exemplu care arată că religia nu încetineşte creşterea economică, dimpotrivă. Mai mult, fără 
respectarea elementară a poruncii „Nu fura!”, fără respectul faţă de aproapele, faţă de averea sa, nu 
poate exista o edificare a bunăstării generale. Numai un popor cu o conştiinţă de sine naţională bine 
dezvoltată, care convieţuieşte în baza unor principii ale unităţii, solidarităţii naţionale poate genera 

1 Doctor în Istorie, conferențiar universitar, cercetător științific superior, Centrul de Studii Strategice de Apărare și 
Securitate al Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Chișinău, str. Haltei, nr. 23, Republica 
Moldova, http://www.academy.army.md/amfa/.  
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bunăstare comună (poporul evreu este un exemplu bun în acest sens). O ţară prosperă este o ţară cu 
un popor. O ţară săracă este una cu o populaţie.   

Societăţile din Europa de Est, care au trăit colectiv experienţa regimului comunist – ateu, sunt 
un exemplu al degradării economice într-un stat în care nu sunt respectate principiile religioase, dar 
unde a mai fost anulată proprietatea privată, ceea ce are consecinţe adânci în conştiinţa unui popor 
[Lavric A., 2003, p. 6].  

Problema sărăciei este strâns legată de corupţie şi delapidări. Cele mai bogate ţări sunt şi cele 
mai puţin corupte. Corupţia este legată de factorul cultural (moralitate). Atunci când ţările sunt 
corupte, ele nu vor putea colecta suficiente taxe.  

2. Instituţiile sunt extrem de importante. Este vorba de instituţii consolidate şi eficiente, care 
activează în interesul poporului, nu în cel al unei grupări care a acces la putere. Normalitatea din 
statele prospere este reversul fenomenului denumit de Banca Mondială stat captiv din statele sărace, 
care sunt şi eşuate (sărăcia este un indicator al faptului că un stat este eşuat). În statele prospere, 
instituţiile publice sunt transparente (este vorba de transparenţa conducerii, strâns legată de  
integritate: funcţiile de conducere sunt ocupate de cetăţeni pe baza criteriului meritocraţiei, nu pe 
baza apartenenţei la partidul de guvernământ, respectiv pe baza servilismului faţă de superiori; cei 
care ocupă funcţii de conducere servesc binele comun, sunt preocupaţi de a nu-şi păta reputaţia şi de 
a nu-şi compromite cariera politică prin corupţie şi delapidări).  

Ţările bogate au instituţii bune, iar cele sărace instituţii foarte proaste (ineficiente). Pentru a 
obţine instituţiile bune este nevoie de voinţă politică, respectiv de o legislaţie eficientă. De exemplu, 
fără o bază de impozitare adecvată, ţările sărace nu pot investi în educaţie, sănătate transport sau 
siguranţă. O mare parte din bogăţia celor mai sărace ţări se află în conturi din offshore-uri.   

Corupţia şi delapidările sunt strâns legate de gândirea de clan şi de sistemul oligarhic: atunci 
când gruparea de la putere foloseşte instituţiile statului pentru îmbogăţire personală (într-un 
asemenea caz nu poate fi vorba de eficienţă instituţională – în interesul majorităţii societăţii). În 
ţările bogate se presupune că angajarea se face pe merit, sunt intervievaţi o mulţime de candidaţi şi 
apoi cel mai bun candidat (indiferent de orice relaţie personală, de orice apartenenţă a sa politică) 
este ales pentru locul de muncă. În ţările corupte, sub influenţa gândirii de clan, abordarea este alta: 
este ales cineva din cercul tău – o rudă sau o persoană servilă, care va executa întocmai instruc-
ţiunile, indiferent dacă (sau tocmai pentru că) sunt în contradicţie cu interesele societăţii. Astfel, 
ţările corupte nu au acces la inteligenţa şi capacităţile tuturor cetăţenilor, ci mai degrabă la o mână 
de oameni, care cel mai probabil sunt ineficienţi. În plus, datorită condiţiilor create, cei mai 
funcţionali cetăţeni pleacă peste hotare, în căutarea unui loc de muncă.  

3. Geografia este şi ea un factor destul de important. Condiţiile climatice, calităţile solului 
(fertil sau arid, zăcăminte de materii prime subterane, de ex. de petrol şi gaze) influenţează starea 
generală a unei societăţi. Este interesant că ţări extrem de sărace sunt localizate în regiunile 
tropicale. Pe de o parte, în ţările cu climă temperată mai uşor se obţin roade în agricultură, atunci 
când nu se înregistrează secete sau calamităţi. Charles de Secondat, baron de Montesquieu, Dimitrie 
Cantemir şi alţi autori au scris despre acest aspect. În ţările nordice viaţa este pur şi simplu mai 
dură. Pe de altă parte, o gamă foarte largă de boli şi accesul redus la apă potabilă, îngreuiază viaţa în 
ţările cu climă „favorabilă”.  

Este importantă chestiunea resurselor naturale (petrol şi metale preţioase). În mod paradoxal, 
ţările sărace au resurse din plin. Economiştii denumesc resursele naturale „intensificatoare” şi asta 
pentru ele vor ajuta ţările cu instituţii bune să devină mai bogate, iar ţările cu instituţii proaste vor 
ajunge şi mai sărace, cauzând ceea ce se numeşte „capcana resurselor”. 

Mai trebuie luaţi în calcul următorii factori: 
4. Tradiţia independenţei politice versus servitute – supunerea faţă de stăpâni străini, 

respectiv munca pentru achitarea tributurilor şi birurilor străinilor (ceea ce creează o atitudine faţă 
de muncă – atunci când lucrătorul nu dispune de roadele muncii sale). 

3. Raportul rural – urban (impactul burgheziei asupra economiei unei ţării). O ţară cu pre-
ponderenţa urbanului este una prosperă. Acest raport este strâns legat de ponderea diferitelor 
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sectoare în structura economică a unei ţări. În statele bogate ponderea agriculturii este mai mică în 
raport cu ponderea mai mare a sectoarelor industrie, servicii; 

4. Societate tradiţională, bazată pe economia naturală (autosuficienţă) versus societate de 
consum (Economia naturala reprezintă acel sistem economic în care bunurile produse au ca 
destinaţie consumul propriu al producătorilor, iar nevoile oamenilor sunt satisfăcute în mod direct 
prin autoconsum); 

9. Proprietatea privată garantată şi intangibilă. David S. Landes a arătat foarte elocvent că 
acesta este un criteriu fundamental care a stat la baza edificării statelor prospere [Landes D.S., 
2013]; 

10. Accesul egal la activitatea economică, condiţii egale pentru fiecare, respectiv cel capabili 
şi talentaţi îşi împlinesc proiectele economice, în propriul beneficiu şi în beneficiul consumatorilor;  

11. Justiţie veritabilă (care garantează proprietatea privată, exclude succesul unor atacuri 
raider asupra afacerilor profitabile).  

12. Nivelul de dezvoltare tehnologică scăzut, nivelul scăzut al cercetărilor ştiinţifice 
aplicative. La momentul actual, practic este vorba de satisfacerea cerinţelor faţă de implementarea 
principiilor societăţii cunoaşterii: economie digitală, genetică, IT (inteligenţă artificială), energetică 
(energii regenerabile), robotică ş.a..   

 

1. DE CE REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SĂRAC 
Problema sărăciei majorităţii cetăţenilor statului Republica Moldova ar trebui să fie una 

prioritară pentru guvernanţii de la Chişinău. Fericirea umană este rezultatul securităţii: a siguranţei, 
a bunăstării, la care aş adăuga sentimentul religios: credinţa – respiraţia veşniciei, care dă sens vieţii 
umane, aici şi dincolo de viaţa lumească limitată în timp (comuniunea cu Dumnezeu). Aceşti trei 
factori pot determina trăirea fericirii pe pământ de către fiinţa umană. După cum vedem, bunăstarea 
este un element al fericirii omului. Este vorba de asigurarea unor condiţii decente de viaţă, care sunt 
indisolubil legate de demnitatea umană, de drepturile fundamentale ale omului. Cu regret, statul 
moldovenesc a arătat că de la renaşterea sa – la 27 august 1991 – nu a fost capabil să le asigure, 
indiferent de forţele politice care au controlat frâiele puterii în stat.  

Există mai multe cauze, de diferită natură, care generează starea de sărăcie a majorităţii 
populaţiei statului Republica Moldova, care duce la degradarea statului. Trebuie luaţi în calcul mai 
mulţi factori:  

I. Cei mai importanţi sunt factorii culturali:   
1. Degradarea moralităţii poporului unei ţări conduce la degradarea economică, respectiv la 

sărăcie generalizată. O societate de hoţi, care se regăsesc atât la nivelul conducerii (cu referire la 
miliardul furat din rezervele valutare ale BNM), cât şi la nivelul cetăţenilor de rând (cu referire la 
furturile din case, apartamente, maşini şi chiar din buzunare, în mijloacele de transport în comun), 
nu poate fi una prosperă. În acest sens, trebuie remarcate în mod special: 1. corupţia autorităţilor 
publice şi delapidările din banii publici: este o axiomă expresia conform căreia ţările cele mai 
sărace din lume sunt cele mai corupte [Greytak S.A.], 2. atacurile raider în vederea preluării 
afacerilor care aduc profit. 

Aşadar, o comunitate care nu se conduce de valori morale (valoarea universal-umană este: Ce 
ţie nu-ţi place, altuia nu face; Creştinismul a desăvârşit această valoarea, prin expresia: Ceea ce 
vreţi ca oamenii să vă facă vouă, asemenea şi voi faceţi-le). O ţară săracă este una eşuată, aflată în 
proces de degradare şi în cazul acesteia întrebarea care se pune este: de ce (cum se face că) o ţară 
ajunge în proces de disoluţie? Din cauza degradării morale a oamenilor care îl constituie, statul 
Republica Moldova este cel mai sărac din Europa (este în proces de disoluţie).  

2. Regimul sovietic a generat în mentalitatea moldovenilor paternalismul, care înseamnă că 
cetăţenii aşteaptă ca statul să le rezolve problemele sociale, ca în sistemul socialist din fosta URSS, 
în care statul sovietic anihila orice iniţiativă economică privată, cetăţenii fiind impuşi să lucreze 
exclusiv la stat, în condiţii egale, dar, de regulă, pentru majoritate, mizere.   
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3. Gradul redus al gândirii critice este un impediment pentru redresarea economico-socială. 

Oameni cu o lipsă cu uşurinţă devin victime ale manipulării celor rău intenţionaţi, mai ales în 
campaniile electorale. Un stat în care majoritatea populaţiei este constituită din indivizi inconştienţi, 
fără capacitate de a raţiona critic, lesne va fi manipulată de grupări rău intenţionate.  

4. Gradul scăzut de educaţie privind iniţierea şi desfăşurarea afacerilor. Scriitorul american 
Robert Kiyosaki a arătat importanţa educaţiei antreprenoriale pentru succesul economic.  

II. Mai trebuie abordaţi şi factori sistemici endogeni (cu referire la sistemele create de 
oameni: sistem politic, sistem economic, sistem social):  

1. Un mediu de afaceri defectuos (legislaţie echivocă),  
2. Mimarea luptei cu corupţia (sunt traşi la răspundere cei care nu fac parte din partidul de 

guvernământ sau cei care nu sunt afiliaţi acestuia – nu cotizează),  
3. Un sistem de justiţie care nu garantează proprietatea privată (afacerile),  
4. Asistenţa financiară precară pentru agenţii economici (accesul dificil la creditare utilă din 

partea instituţiilor financiare moldoveneşti),  
5. Gradul scăzut de elaborare, producere şi aplicare a tehnologiilor inovaţionale în procesul de 

producţie sau de prestare a serviciilor – incapacitatea de implementare a standardelor societăţii 
cunoaşterii, ce nu se poate înrădăcina în RM ca în statele avansate: nu există centre de cercetări în 
tehnologii de vârf (energie regenerabilă, economie digitală, nano-tehnologii, High Tech, inteligenţă 
artificială, robotică ş.a.). Academia de Ştiinţe a Moldovei se află într-o criză continuă, fără să poată 
ţine pasul cu dezvoltările din domeniul ştiinţei avansate.  

Problema statelor eşuate – a organismelor statale în descompunere, incapabile de a genera 
prosperitate, este asumată şi de statele viabile din jur, dornice să dispună de stabilitate şi securitate. 
De aceea, acestea încearcă să le susţină prin donaţii, dar din cauza corupţiei şi ineficienţei, aceste 
ajutoare nu generează schimbările scontate. 

 

2. FACTORI AI EDIFICĂRII PROSPERITĂŢII ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
Soluţiile pentru creşterea economică şi îmbunătăţirea nivelului de viaţă a majorităţii 

populaţiei Republicii Moldova trebuie să vizeze reforme în toate domeniile menţionate:  
1. În domeniul educaţional – încurajarea antreprenoriatului, dar şi stimularea abordării 

inovaţionale a afacerilor – în cadrul societăţii cunoaşterii;  
2. Crearea condiţiilor optime pentru cercetări în tehnologii de vârf, atât în institute ale 

Academiei de Ştiinţe, cât şi în universităţile din ţară;  
3. Lupta cu corupţia şi cu delapidările din sistemul bancar şi din bugetele de stat,  
4. Crearea unui mediu de afaceri atractiv, care nu numai să-i determine pe cetăţenii RM să nu 

migreze în căutarea locurilor de muncă peste hotare, dar şi să creeze condiţii favorabile 
pentru atragerea de investiţii şi tehnologii de vârf în statul moldovenesc, pentru revenirea 
migranţilor moldoveni plecaţi peste hotare; 

5. Un sistem de justiţie care să garanteze proprietatea privată şi să facă imposibile atacurile 
raider în vederea preluării de către grupări ale crimei organizate a afacerilor profitabile, 
prin deposedarea celor care le-au lansat şi consolidat,  

6. În funcţiile de conducere în stat trebuie să ajungă persoane selectate după criteriul 
meritocraţiei, profesionalismului, eficienţei în activitate, nu după criteriul servilismului faţă 
de organele partidului de guvernământ; 

7. Sunt necesare abordări ale politicii fiscale care să încurajeze afacerile, care să elimine 
economia tenebră.      

Este necesară o abordare inteligentă la nivelul autorităţilor publice centrale: elaborarea unor 
strategii de dezvoltare economică (rezultând dintr-o viziune) ce ar identifica nişte nişe în care RM 
poate fi competitivă pe pieţele regionale, încurajându-se exporturile în toate direcţiile posibile. 
Republica Moldova trebuie să dezvolte capacităţi de producţie şi de prestare a serviciilor, care să 
depăşească domeniul agriculturii, în care totuşi, nu trebuie să cedeze cotele de piaţă deţinute în 
prezent, ci chiar să şi le mărească.  
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Schimbând mentalităţile, economia moldovenească poate fi îndreptată într-o direcţie 

favorabilă de dezvoltare, care să producă bunăstare majorităţii societăţii moldoveneşti. Soluţiile 
pentru creşterea economică trebuie căutate şi găsite de profesionişti în economie. Eradicând pe de o 
parte, fenomenul neplăţii impozitelor, pe de alta, acţiunile organelor de stat (de control al activităţii 
agenţilor economici) de înăbuşire a afacerilor incipiente şi deja consolidate, prin impozitare 
exagerată, acordarea de amenzi usturătoare, economia RM poate fi revigorată.  

 
CONCLUZII 

Există mai mule cauze ale sărăciei în Republica Moldova. Degradarea economică este 
consecinţa degradării morale şi a lipsei unei gândiri critice (se poate constata şi degradarea fizică: 
numărul tot mai mare de persoane cu grupă de invaliditate, numărul mare de pensionari, în 
condiţiile plecării peste hotare a populaţiei aptă de muncă – cea care generează cele mai multe 
vărsăminte în bugete de stat). Un popor în cadrul căruia unii fură pe alţii, deci care se fură pe ei 
înşişi, nu poate fi prosper. Dacă îţi furi fraţii (conaţionalii), dacă îţi furi ţara – îţi taie crasa de sub 
picioare: se pare că unii nu sunt capabili să înţeleagă acest adevăr.  

Prosperitatea poate fi edificată în Republica Moldova. Dar o problemă poate fi rezolvată 
numai prin conştientizarea cauzelor apariţiei sale. De fapt, eliminarea cauzelor înseamnă rezolvarea 
problemei. Statul Republica Moldova va scăpa de sărăcie atunci când majoritatea cetăţenilor săi, 
atât cei de la guvernare, cât şi votanţii, vor trece printr-un proces de renaştere morală şi intelectuală. 
Nu este posibilă redresarea situaţiei cu persoane degradate moral, guvernând ţara. Atâta timp cât 
aceştia sunt cei care se impun, statul va sărăci (în timp ce ei se vor îmbogăţi). Deci, soluţia ţine de 
schimbarea mentalităţii poporului Statului Moldovenesc: printr-o renaştere duhovnicească şi 
intelectuală este posibilă renaşterea ţării. Cum poate avea loc această dublă renaştere? Întrucât este 
ceva ce ţine de mentalitate, ea trebuie să aibă loc în mintea fiecărui cetăţean, prin conştientizare, 
înţelegere şi prin asumare şi acţiune în consecinţă. Statele prospere sunt un exemplu al faptului că 
se poate, prin muncă conştiincioasă.   
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