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Abstract 
The article evaluates the Independence Phenomenon of post-Soviet states in 

its entirety, pointing out the factors that embarrassed over the years, in a way or 

another, the process of consolidation and affirmation of the mentioned states’ 

Independence. It examines the role of Russia in the post-Soviet space, showing how 

the former imperial center has used unresolved territorial disputes and energy 

resources for political purposes in order to increase its influence in the region; 

analyzes the colour revolutions and their significance as a final step of the 

transitional process from the former Soviet Republics to independent states; assesses 

the 20-year-period of political changes in the post-Soviet states.  

 

Cuvinte-cheie: Independenţă, Statele post-sovietice, Spaţiul post-sovietic, 

post-Sovietism. 

 

Introducere: independenţa sărbătorită 

27 august 2011, Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău. Militari 

din cadrul unităţilor Armatei Naţionale, angajaţi ai Serviciului de Grăniceri, 

colaboratori ai Ministerului de Interne, participanţi ai conflictului armat de pe 

Nistru mărşuiesc în pas de defilare. Unităţi de tehnică militară din dotarea 

armatei - datând din anii 1980-1995 şi folosite pentru asigurarea îndeplinirii  
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misiunilor trupelor de infanterie, artilerie, apărare antiaeriană, forţelor de 

menţinere a păcii şi celor speciale - se perindă prin faţa oficialităţilor, 

cetăţenilor statului şi oaspeţilor capitalei. Orchestra mixtă a garnizoanei 

Chişinău, formată din alte cinci orchestre militare - Orchestra Prezidenţială a 

Republicii Moldova, orchestra model a Ministerului Afacerilor Interne, 

orchestra militară a Serviciului Grăniceri, orchestra militară a Brigăzii 

„Ştefan cel Mare” şi orchestra Academiei Militare „Alexandru cel Bun” [7] - 

evaluează spre deliciul publicului. Acestea au fost componentele de bază ale 

paradei militare din Chişinău, organizată de ziua independenţei Republicii 

Moldova, cu ocazia aniversării a douăzecea a celui de-al doilea stat românesc 

şi pentru desfăşurarea căreia guvernul a cheltuit 9,4 milioane lei [7, 12].  

Consemnarea şi sărbătorirea a douăzeci de ani de existenţă a statului 

Republic Moldova printr-o paradă militară nu a reprezentat în sine o  acţiune  

originală. Parade militare s-au organizat şi în alte foste republici sovietice, 

care şi-au proclamat independenţa în contextul destrămării Imperiului 

sovietic în anul 1991. Astfel, în Azerbaidjan, spre exemplu, la 26 iunie 2011 - 

de ziua Forţelor armate ale statului, a avut loc un eveniment similar, dedicat 

atât celor 20 ani de independenţă a statului azer, cât şi celor 93 ani ai Forţelor 

armate ale acestuia. Ceea ce a caracterizat parada din Azerbaidjan a fost 

prezentarea pentru prima dată a tehnicii militare de provenienţă azeră, 

făcându-se pe această cale o demonstraţie a realizărilor armatei azere, a 

capacităţilor de luptă şi puterii acesteia, a armelor de care dispune şi al 

potenţialului militar de ansamblu al republicii [21]. O paradă militară de 

proporţii fără precedent a avut loc şi în Armenia, de ziua independenţei 

sărbătorită la 21 septembrie. La parada din Erevan au participat circa patru 

mii de militari şi au fost prezentate circa trei sute unităţi de tehnică militară, 

printre care legendarele sisteme de apărare antiaeriană cu rază medie S-

300PT, graţie cărora spaţiul aerian armean este apărat cu fiabilitate; UAV-

urile de provenienţă autohtonă, la dezvoltarea cărora s-a lucrat pe parcursul a 

câtorva ani; tancuri şi maşini de luptă etc. [17, 18]. Cu toate că oficialităţile 

statului asigurau că parada a fost planificată cu câţiva ani în urmă, s-a 

vehiculat totuşi ipoteza precum vă aceasta a fost organizată ca reacţie de 

răspuns la parada de la Baku [20]. Dacă în cazul Republicii Moldova, la 

parada militară au fost demonstrate pentru prima dată unităţi de tehnică 

militară (la parada din 2001 acestea fiind lipsă), apoi în cazul Armeniei, una 

dintre trăsăturile de bază ale paradei militare dedicate zilei independenţei a 

constat în participarea, pentru prima dată de altfel, a militarilor din baza 

rusească 102, dislocată în oraşul armean Gyumri, la hotar cu Turcia, ceea ce 

vorbeşte despre tradiţionala cooperare ruso-armeană, Armenia fiind aliatul  
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principal al Federaţiei Ruse în Caucaz, iar Rusia la rându-i - garantul şi 
partenerul Erevanului. Astfel se pare că în cazul celor două state caucaziene 

paradele militare au fost o demonstraţie de forţă, acestea concurând în 

materie de potenţial militar şi încercând fiecare să-şi manifeste superioritatea 

şi capacitatea de a lupta şi câştiga în bătălia privind chestiunea Karabahului 

de Munte. Demonstrarea tehnicii militare şi a gradului de apărare a statelor 

prin intermediul paradelor în scopul exercitării unei anumite presiuni politice 

asupra rivalilor şi a asigurării respectului aliaţilor constituie, aşa cum se 

cunoaşte din istorie, un tradiţional truc al politicii militare a statelor [19]. În 

contextul valabilităţii acestei idei şi a marcării de către fostele republici 

sovietice a aniversării a douăzecea de la proclamarea independenţei, apare 

întrebarea privind viabilitatea politicii militare a noilor state independente 

pentru care anul 2011 a fost se pare unul al paradelor militare. Or lista 

statelor în care au avut loc parade militare poate fi continuată, acestea fiind 

organizate şi la Bishkek în Kyrgyzstan la 31 august, şi la Ashhabad în 

Turkmenistan la 27 octombrie etc. şi doar în Ucraina preşedintele 

Yanukovich a anulat toate paradele militare preconizate anterior pentru 

marcarea, la 24 august, a celor douăzeci de ani de independenţă a statului, 

mijloacele bugetare economisite astfel fiind redirecţionate sectorului social 

[22]. 

Marcarea a douăzeci de ani de independenţă a statelor post-sovietice, 

cu sau fără parade militare, cu sau modernizarea forţelor armate, a constituit 

cu adevărat un eveniment semnificativ din istoria recentă a acestora. 

Douăzeci de ani de independenţă constituie şi un prilej potrivit pentru 

evaluarea realizărilor şi eşecurilor statelor emancipate din ruinele fostului 

imperiul sovietic. Astfel, prezentul articol îşi propune o analiza a evoluţiei 

statelor post-sovietice prin prisma exercitării independenţei lor de la 

afirmarea acesteia în 1991 până la ora actuală.  

 

Independenţa cucerită 

Sfârşitul URSS-ului, pecetluit prin înţelegerea de la Belovejskaia 

Puschia, a însemnat începutul unei noi ere pentru statele care tocmai s-au 

emancipat şi conturat pe harta imperiului în agonie. Cucerirea independenţei 

de către republicile fost-sovietice a fost un proces inevitabil, deşi nu spontan. 

După ani de putere sovietică, manifestată prin expansiune teritorială, 

centralizare excesivă, violenţă şi practici represive, ideologizare, inginerie 

socială, drepturi şi libertăţi suprimare, constrângeri şi limitări, ignoranţă etc., 

popoarele ne-ruse - încorporate în URSS în anii de până la sfârşitul celui de-

al doilea război mondial - au reuşit să conteste şi respingă puterea sovietică,  
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considerată drept formă de dominaţie imperială străină, impusă de către un 

popor faţă de care nu se simţeau inferiori din punct de vedere cultural [1, 

p.19]. Depărtarea republicilor ex-sovietice de centrul administrativ a fost 

facilitată de conjuncturile existente în a doua jumătate  anilor ’80 şi de 

şubrezenia Uniunii Sovietice, confruntată încă până la Gorbaciov cu 

numeroase probleme de natură economică şi politică. În condiţiile slăbirii 

puterii şi influenţei centrului asupra periferiilor, republicile s-au declarat una 

după alta suverane. Chiar dacă URSS-ul mai continua să existe formal, 

sistemul sovietic se prăbuşise. Pentru a „redresa” situaţia, Gorbaciov şi 
susţinătorii lui, bântuiţi de ideea menţinerii Uniunii, au organizat, în martie 

1991, un referendum privind semnarea unui nou tratat unional, prin care 

republicile suverane, urmau să continue, pe poziţii egale - convieţuirea într-o 

federaţie. Reacţia republicilor vis-a-vis de păstrarea statului unional, deşi pe 

alte baze, a fost diferită. Şase dintre ele - cele trei republici baltice, Moldova, 

Georgia şi Armenia - au respins ideea din start, încercând să evite crearea 

unei circumstanţe în care Rusia ar fi folosit voturile minorităţilor ruse şi ar fi 

impus acestor republici noul tratat. Alte nouă entităţi suverane au participat la 

referendum, „cetăţenii sovietici” pronunţându-se, cu o majoritate vădită, în 

favoarea dăinuirii URSS-ului reformat. Rezultatele referendumului au 

impulsionat iniţierea de către Gorbaciov a procesului de semnare a tratatului 

asupra Uniunii, cunoscut şi ca procesul de la Novo-Ogaryovo, unde s-au 

desfăşurat discuţiile asupra tratatului, începând cu aprilie, între conducătorii a 

mai mult de jumătate din republicile unionale şi anume: Rusia, două republici 

din vest - Ucraina şi Belarus, o republică caucaziană - Azerbaidjanul şi cele 

cinci republici central-asiatice, marile absente fiind cele care s-au opus 

anterior referendumului. Negociat îndelungat, tratatul unional urma a fi 

semnat la 20 august, dar putsch-ul declanşat la 19 august a împiedicat 

realizarea acestei tentative. Urzit de comuniştii conservatori, militari şi KGB-

işti care se împotriveau idei de federaţie sovietică cu o slabă influenţă a 

centrului şi care urmăreau restabilirea regimului dictatorial precedent, putsch-

ul n-a făcut decât să intensifice, contrar aşteptărilor iniţiatorilor lui, 

aspiraţiile centrifuge ale republicilor suverane. Imediat după putsch, 

majoritatea acestora îşi declară independenţa părăsind URSS şi astfel aşa 

numita „paradă a suveranităţii” - declanşată de Lituania în martie 1990 şi 
amplificată de Rusia in iunie acelaşi an - a atins apogeul. Ceea ce a fost mai 

bine de jumătate de secol Uniunea Sovietică a devenit istorie.  

Colapsul URSS-ului a fost o victorie a libertăţii, o corecţie a imensei şi 
tragicii nedreptăţi istorice instituite prin politicile bolşevice promovate cu 

începere din 1917, a fost o falimentare a ideologiei [4] şi un prim succes al  
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republicilor fost-unionale care au avut un rol hotărâtor în destrămarea 

imperiului sovietic. Independenţa a dus cele cincisprezece state - nou apărute 

pe harta politică de la sfârşitul veacului XX - pe căi diferite, ele fiind prea 

diverse ca să urmeze aceleaşi traiectorii [9, p. 165]. Statele baltice au ales să 

se desprindă totalmente de trecutul sovietic şi să se apropie, prin construcţia 

democraţiei şi a economiei de piaţă, de structurile occidentale, devenind de 

curând membre ale NATO şi UE. Celelalte douăsprezece state au rămas 

dominate în mare parte de influenţa epocii sovietice - de sovietism, 

atrăgându-şi astfel şi păstrându-şi mulţi ani înainte eticheta de „state post-

sovietice”. Toate însă au realizat foarte repede că au de înfruntat mari greutăţi 
şi că gama provocărilor de care se vor confrunta este în continuă creştere. 

La douăzeci de ani de la implozia Uniunii Sovietice, regiunea s-a 

mişcat de la era fostei Uniuni Sovietice la era post-fosta Uniune Sovietică 

[15]. Dar procesele de transformare şi de consolidare a independenţei statelor 

fost-sovietice sunt departe de a fi finisate. 

 

Independenţa inabilă  

Anul 1991, care aducea multiple şi radicale schimbări în peisajul 

geopolitic sovietic, a fost un an al proceselor paralele, concomitente, deşi 
strâns legate între ele şi generale unul de altul. Pe de o parte se destrăma 

întinsul Imperiu Sovietic; pe de alta, pe harta politică apăreau noi state 

independente şi pe cea de-a treia, majoritatea acestor entităţi suverane 

alegeau să rămână apropiate, creând Comunitatea Statelor Independente 

(CSI) - care nu se deosebea prea mult de Uniunea Statelor Suverane asupra 

căreia s-au dus discuţii încinse la Novo-Ogaryovo [13, p. 5]. Tendinţa 

republicilor de a fi parte dintr-un  spaţiu comun, cel puţin ca proiect 

temporar, este o trăsătură specifică a perioadei de început a existenţei 

acestora ca state independente. Astfel, la 8 decembrie 1991 liderii Rusiei, 

Ucrainei şi Belarus-ului - Yeltsin, Kravchuk şirespectiv Shushkevich - 

semnează la Belovejskaia Puschia nu doar actul decesului Uniunii Sovietice, 

ci şi al înlocuirii acesteia cu o Comunitate a Statelor Independente, de unde şi 
tendinţele mai multor experţi de a fi calificat proaspăt-creata formaţiune 

drept un nume nou pentru URSS sau o re-editare a acestuia. Gestul întreprins 

de cei trei lideri a fost urmat şi de alţii, aşa încât la 21 decembrie, la 

întrunirea de la Alma-Ata, preşedinţii a mai multor state independente vor 

aduce republicile pe care le conduceau în CSI. Cu excepţia republicilor 

baltice care nu au fost niciodată membre ale CSI şi care de altfel nu au 

manifestat nici cel mai mic interes faţă de ceea ce se întâmpla în spaţiul post-

sovietic, celelalte 12 republici foste sovietice au deţinut acest statut fie  
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permanent de la 1991 încoace, fie pentru o perioadă de timp, cum este pre 

exemplu cazul Georgiei, intrată în organizaţie în 1993 şi părăsind-o în 2008, 

în urma intervenţiei militare şi recunoaşterii de către Rusia a independenţei 

regiunilor separatiste abhază şi sud-osetină; sau cazul Moldovei care devine 

membru cu acte în regulă abia în 1994, dar nu completează toate structurile 

CSI-ste; sau Ucraina şi Turkmenistan care nu au semnat statutul organizaţiei.   

Încercările noilor state ale Eurasiei de a crea careva forme de integrare 

în contextul dispariţiei URSS-ului a fost generată de mai mulţi factori. Pentru 

Rusia CSI-ul a fost formatul legal prin intermediul şi în cadrul căruia ar fi 

putut şi a reuşit de altfel să-şi menţină rolul de lider şi influenţa asupra 

spaţiului fostei URSS [3, p. 155, 157]. Pentru celelalte republici, confruntate 

cu enorme dificultăţi, integrarea în formatul CSI-ist părea a fi la 1991 un 

colac de salvare [5], o condiţie de asigurare a stabilităţii politice şi dezvoltării 

economice - cea ce nu s-a adeverit însă în timp. Totodată,  faptul că noile 

state independente erau guvernate, în mare parte, de lideri instruiţi în stil 

sovietic, trecuţi prin şcoala de partid şi cu experienţa contactului permanent 

cu Moscova, constituie o altă explicaţie, dar şi motivaţie de integrare a 

acestora în spaţiul în care Rusia - moştenitoarea URSS-ului - rămânea a fi 

stăpână. La acestea se adaugă neîncrederea statelor ex-sovietice în forţele 

proprii,  incertitudinea zilei de mâine, fragilitatea exercitării independenţei - 

alimentate de lipsa de experienţă statală, or cea mai mare parte a statelor 

post-sovietice nu au fost state independente înainte de a fi încorporate în 

Uniunea Sovietică. Într-o ultimă instanţă se poate constata că Comunitatea 

Statelor Independente a fost şi rezultatul „divorţului paşnic” al fostelor 

republici sovietice, dispariţia imperiului sovietic părând a fi cea mai paşnică 

şi puţin violentă în comparaţie cu destrămarea altor imperii care au existat în 

istorie [15]. 

Oricare nu ar fi fost motivul aderării - benevole oficial - a noilor state 

independente la Comunitatea Statelor Independente, organizaţia nu s-a 

adeverit a fi viabilă şi a eşuat în a integra componentele sale, care urmăresc 

mai degrabă interese proprii şi deseori diferite. Cu toate acestea, statele 

organizaţiei îşi păstrează statutul de state membre şi nu se decid asupra 

retragerii. Dacă statele loiale Moscovei nu abordează subiectul menţinerea 

poziţiilor în CSI său părăsirii acesteia, cele care au aspirat într-o perioadă sau 

alta la o îndepărtare şi la o mai multă independenţă în raport cu Kremlinul 

rămân în organizaţie atât din cauza neapartenenţei lor la alte structuri 

integraţioniste - cum ar fi spre exemplu UE şi spre care tinde Moldova, 

Georgia, Ucraina - dar şi din cauza fricii faţă de posibila reacţie a Rusiei, 

pentru care CSI-ul acoperă preponderent regiunea în care interesele sale  
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devin din ce în ce mai conturate şi care rămâne a fi o prioritate a politicii sale 

externe, la care nu va renunţa de curând.   

 

Independenţa prejudiciată 

Mişcarea pentru independenţă declanşată la sfârşitul anilor ’80 şi 
amplificată la începutul anilor ’90 ai secolului trecut prin valurile de mişcări 

naţionale şi demersurile de suveranitate a fostelor republicilor unionale, care 

au grăbit dezagregarea odiosului imperiu sovietic, a fost însoţită şi de 

tendinţe secesioniste manifestate în cazul unor republici ale URSS-ului 

muribund. Activarea factorului secesionist în condiţiile dezgheţului 

gorbaciovist a avut drept consecinţe imediate crearea unor entităţi separatiste 

şi dezlănţuirea unor războaie care au bulversat atât spaţiul sovietic/post-

sovietic, cât mai ales republicile în care se produceau astfel de anomalii. 

Sindromul secesionismului a afectat mai multe dintre republicile fost-

unionale manifestându-se cu precădere în Azerbaidjan, Georgia şi Republica 

Moldova prin afirmarea Karabahului de Munte, Osetiei de Sud, Abhaziei şi 
Transnistriei. Fragmentarea prin separare a teritoriilor noilor state 

independente a avut un impact dramatic asupra istoriei actuale a acestora. În 

primul rând pentru că separatismul s-a manifestat în condiţiile când statele-

paterne - Azerbaidjan, Georgia şi/sau Republica Moldova - abia se 

emancipau, erau la începuturile construcţiei instituţiilor statale, a democraţiei 

şi statului de drept, fiind fragile, slabe şi neputincioase în faţa unor astfel de 

provocări. Iar în al doilea rând pentru că curentul secesionist a atras după sine 

şi utilizarea forţelor armate, generând conflicte armate şi cauzând daune 

multiple. Începute în Azerbaidjan în momentele critice pentru relaţiile 

armeano - azere în 1988, conflictele separatiste vor izbucni de curând şi în 

celelalte republici, lăsând în urmă numeroase victime şi producând situaţii de 

instabilitate perpetuă, nefavorabile statelor de origine, dar şi regiunii în 

ansamblu. Şi nu în ultimul rând, dramatismul fenomenului se accentuează 

prin prezenţa unui factor extern, a unei puteri din afară care a alimentat şi 
încurajat tendinţele separatiste. În această postură s-a poziţionat de-a lungul 

anilor Kremlinul, implicat de la începuturi în conflictele separatiste şi 
susţinând până la ora actuală entităţile secesioniste, în special cele din 

Georgia şi Republica Moldova. Existenţa statelor separatiste se datorează cu 

precădere suportului - politic, militar şi material - primit din partea Moscovei. 

Nu în zădar pentru Tbilisi şi Chişinău conflictele din Abhazia şi Osetia de 

Sud şi respectiv Transnistria reprezintă conflicte duse cu Moscova şi reflectă 

caracterul relaţiilor dintre Georgia şi Rusia pe de o parte şi dintre Moldova şi 
Rusia pe de alta. Calitatea relaţiilor dintre acestea - manifestată diferit în  
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timpuri diferite şi trecând atât prin faze de agreare, cât şi de tensionare, 

excedând în cazul Georgiei în ruperea relaţiilor cu Moscova, care a 

recunoscut independenţa celor două republici separatiste georgiene - este 

amplificată şi de prezenţa militară rusească pe teritoriile republicilor fost-

sovietice. Instituite sau consolidate în contextul conflictelor separatiste bazele 

militare ruseşti, indiferent de statutul pe care îl au, pun în pericol 

independenţa statelor în care staţionează. 

Apariţia şi funcţionarea, pe teritoriul şi în cadrul Moldovei, Georgiei, 

Azerbaidjanului a unor state de facto - nerecunoscute la nivel internaţional, 

dar cu însemne şi simboluri statale, cu instituţii funcţionale, cu teritorii 

controlate de guverneleautoproclamatelor republici - constituie o ameninţare 

la adresa stabilităţi, securităţii şi exercitării depline a independenţei statelor 

nominalizate mai sus, constituind de-a lungul anilor o povară, dar şi un 

impediment în tendinţele lor de consolidare a unităţii statale şi menţinere a 

integrităţii teritoriale. Mai mult ca atât, existenţa entităţilor separatiste în 

cadrul statelor post-sovietice apare şi ca o barieră în manifestarea acestora 

din urmă în plan regional şi internaţional ca state capabile să-şi promoveze 

interesele: pe de o parte pentru că un stat care include în componenţa sa o 

formaţiune separatistă este un stat slab, iar pe de alta pentru că guvernele 

separatiste care au ca regulă alte priorităţi decât guvernele centrale nu 

împărtăşesc acţiunile de politică externă întreprinse de către acestea - fapt 

materializat vădit, spre exemplu, în cazul Georgiei şi Republicii Moldova, 

care au aspiraţii europene şi tind spre o aderare la UE, în condiţiile în care 

entităţile abhază, sud-osetină şi transnistriană sunt orientate preponderent 

spre o dezvoltare a relaţiilor cu Rusia.  

Deşi statele post-sovietice optează pentru menţinerea integrităţii lor 

teritoriale şi afirmarea ca state unitare, unităţile separatiste care dăinuie pe 

teritoriile lor continuă să fie în egală măsură elementul opozant acestui 

deziderat şi elementul prejudiciator independenţei acestora.  

 

Independenţa şantajată 

Deşi Rusia nu a avut întotdeauna politici coerente vis-a-vis de spaţiul 

post-sovietic, dependenţa economică a statelor ex-sovietice faţă de aceasta a 

putut fi vizibil urmărită şi simţită de-a lungul anilor de către cetăţenii statelor 

în cauză. Principalele pârghii de „legătură” cu caracter economic dintre Rusia 

şi statele post-sovietice s-au dovedit a fi cu precădere piaţa rusească de 

desfacere şi gazul rusesc. Vitale pentru economia noilor state independente, 

aceste segmente au devenit instrumente de acţiune pentru interesele Rusiei. 

Or dacă statele depind de piaţa şi resursele energetice ruseşti, „şansele”  
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acestora de a rămâne în sfera de influenţă a Rusiei sunt garantate, mai ales în 

condiţiile în care guvernele acestor state sunt slabe şi nu îşi doresc o căutare a 

unor pieţe alternative de desfacere sau soluţii pentru asigurarea cu gaze 

naturale, aşa cum este cazul majorităţii fostelor republici sovietice. Este 

adevărat că în ultimul timp unele dintre acestea, în special state din aria de 

acţiune a Noii Politici de Vecinătate Europeană şi/sau mai nou a 

Parteneriatului Estic - precum Georgia, Moldova, Ucraina, au căutat să se 

îndepărteze de Rusia şi au reuşit să construiască relaţii economice eficiente 

cu statele europene, Uniunea Europeană devenind un partener economic 

important pentru ele. Totuşi o reducere semnificativă a dependenţei 

economice faţă de Rusia, mai ales la capitolul livrări de gaze nu s-a reuşit.  

Anii ’90 ai secolului trecut şi o buna parte a primului deceniu al 

secolului XXI economia statelor post-sovietice a depins de piaţa rusească. 

Deşi importantă pentru dezvoltarea economică a acestor state, piaţa rusă a 

fost departe de a rămâne una stabilă, regulile de funcţionare a acesteia fiind 

influenţate de factorul politic, de caracterul relaţiilor dintre Rusia şi un stat 

sau altul din spaţiul post-sovietic, ea deschizându-se pentru statele loiale şi 

fidele Rusiei şi deci intereselor ruseşti şi închizându-se, sub formă de 

sancţiuni, pentru cele rebele, care au ales într-o vreme sau alta să-şi orienteze 

interesele spre alte poluri, altele decât cele favorabile Rusiei. Instabilitatea 

pieţei ruseşti şi utilizarea de către Kremlin a pieţei drept pârghie de influenţă 

politică, a impulsionat unele state să pornească în căutarea de noi pieţe de 

desfacere. În această regulă se înscrie, spre exemplu şi Republica Moldova 

pentru care piaţa rusească a fost până pe la mijlocul deceniului trecut 

primordială, ca de la aproximativ 2007 exporturile ei să se orienteze mai mult 

spre Uniunea Europeană, înregistrând o pondere de peste 50 %, UE devenind 

astfel primul partener comercial al Moldovei, cu toate că la capitolul 

parteneri-ţări Rusia rămâne a fi un partener comercial important, alături de 

România, urmate de Ucraina, Italia, Germania etc. 

Un subiect aparte şi cu o evoluţie mai dramatică pentru relaţiile 

comerciale dintre Rusia şi unele state din spaţiul post-sovietic - Moldova şi 

Georgia - l-a constituit o perioadă bună de timp problema vinurilor. 

Interzicerea importurilor de vinuri din statelor menţionate pe piaţa rusească, 

în martie 2006, a afectat economiile acestora, or exporturile de vin către 

Rusia depăşeau 80% din exporturile totale de vinuri moldoveneşti şi 

georgiene [10]. Motivată prin calitatea joasă a vinurilor, decizia 

administraţiei de la Kremlin a avut o conotaţie politică, Moscova încercând 

să-şi impună controlul asupra celor două state, care întreprindeau măsuri ce 

nu conveneau Rusiei - Tbilisi având o retorică pro-europeană şi euro- 



REVISTĂ DE ISTORIE ŞI POLITICĂ                                                                                57 
 

atlantică, iar Chişinăul instituind un regim vamal nou la frontiera moldo-

ucraineană. Ca reacţie la politica dură a Rusiei, Moldova şi Georgia s-au 

lansat în căutarea a noi pieţe de desfacere a vinurilor, demersuri motivate în 

cazul Georgiei şi de ruperea relaţiilor cu Rusia după războiul din 2008.  

Sectorul gazului natural este la rândul său un alt domeniu în care 

relaţiile fostei metropole - monopolistul pieţei energetice regionale - şi a 

restului statelor post-sovietice se împletesc şi acutizează în egală măsură. 

Prin Gazprom-ul deţinător al unei întregi reţele de conducte de gaz, Rusia 

ţine în mreje şi vizor practic toate statele post-sovietice, folosind şi acest 

sector drept pârghie de influenţă politică şi modalitate de realizare a 

intereselor statului, aplicată în 2009 în relaţiile cu Ucraina - cu care se află 

într-o interdependenţă reciprocă, Ucraina fiind dependentă de gazul rusesc, 

iar Rusia - de tranzitul ucrainean, dar şi anterior, în 2006, în relaţiile cu 

Moldova şi Georgia, cărora le-a dublat preţurile la gaz sau în 1992 când 

Moldova a rămas fără gaze după ce autorităţile secesioniste de la Tiraspol au 

stopat livrările prin gazoductul magistral Odesa-Tiraspol-Chişinău. 

Apelarea la diverse pârghii de control şi utilizarea resurselor energetice 

şi naturale ca  instrumente de şantaj constituie o ameninţare din partea 

fostului centru imperial la adresa independenţei statelor post-sovietice. Astfel 

dacă la hotarul anilor ’80-’90 independenţa obţinută de către fostele republici 

sovietice părea a fi garantul dezvoltării şi stabilităţii ulterioare, timpul a 

demonstrat că independenţa de jure nu garantează şi o independenţă deplină 

de facto, mai ales când este vorba despre dezvoltarea economică. Or 

contextul, în care au loc procesele economice din spaţiul post-sovietic şi în 

care rolul şi influenţa Rusiei este semnificativ, este greu de subminat - în 

mare parte şi din cauza faptului că a fost bine gândit şi clădit structural în 

timpurile sovietice, în care îşi are geneza. 

 

Independenţa maturizată  

Independenţa statelor post-sovietice obţinută la 1991, ca de altfel şi alte 

evenimente şi schimbări care s-au produs la începutul anilor ’90, au purtat ani 

în şir amprenta unor modificări mai degrabă cosmetice, decât de esenţă. Or 

menţinerea la putere în aceste state a vechii armate de conducători - cu 

schimbarea denumirii partidelor pe care le reprezentau - manifestată prin 

incapacitatea lor şi a guvernelor pe care le formau de a promova politici 

independente de interesele vechiului centru de putere, de a aduce un suflu 

nou în dezvoltarea societăţilor pe care le conduceau a constituit o 

caracteristică a statelor post-sovietice care intrate în era tranziţiei fără 

finalităţi, riscau să perpetueze în atare stare la nesfârşit. Revoluţiile colorate  
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care s-au produs în unele societăţi post-sovietice au zdruncinat sindromul 

stagnării şi au adus transformări socio-politice pozitive şi de perspectivă. 

Produse în Georgia în 2003,Ucraina - 2004 şi Kyrgyzstan - 2005, şi intrate în 

circuitul public cu denumiri de genul revoluţia trandafirilor, revoluţia 

portocalie şi respectiv revoluţia lalelelor, acestea au însemnat în fapt o 

materializare a nemulţumirii generaţilor mai tinere de revoluţionari faţă de 

ex-nomenclaturiştii reformatori, care formau guverne rămase ancorate în 

trecutul sovietic. Ele au fost îndreptate împotriva lipsei predispoziţiei şi 

incapacităţii de schimbare a liderilor lor - Shevardnadze, Kuchma şi 

Yanukovich sau/şi Akaev şi împotriva unei decade de deziluzii şi eşecuri, 

fiind într-o ultimă instanţă o expresie a falimentului modelelor de tranziţie 

[12, p. 143]. Aceste revoluţii au venit astfel ca o corecţie a cursului tranziţiei 

prin înlocuirea elitelor corupte şi opozante demersurilor societăţii de 

modernizare după modelele occidentale prin acceptarea pluralismului, 

consolidarea pieţii şi alinierea politică la valorile occidentale [6, p. 114]. 

Tinzând şi reuşind să înlocuiască liderii conservatori, revoltele colorate au 

avut intenţia de a introduce democraţia de jos şi s-au legitimat ca mişcări 

pentru democraţie [6, p. 114].  

Revoluţiile colorate, paşnice prin natura lor, au avut un impact 

semnificativ şi asupra altor state din spaţiul post-sovietic. Acestea s-au 

răsfrânt, deşi cu o întârziere de câţiva ani şi asupra Republicii Moldova, unde 

o schimbare asemănătoare a vechiului regim s-a produs în anul 2009. 

Înfăptuită în mare parte de tineri adunaţi în faţa instituţiilor centrale de stat 

prin mesaje de e-mail şi sms-uri, şi devenită cunoscută ca „revoluţia twitter”, 

revolta de la Chişinău a înlăturat de la putere Partidul Comuniştilor, care 

guverna statul de ani buni ţinându-l departe de reforme şi relaţii eficiente cu 

Europa.  

Posibilitatea organizării revoluţiilor - colorate sau twitter - este un 

argument în favoarea slăbirii cu înaintarea în timp a moştenirii sociopolitice a 

experienţei sovietice [15]. Or revoluţiile colorate au fost prin natura lor anti - 

post-sovietice şi au constituit un salt în procesul tranziţiei statelor de la 

statutul de state post-sovietice la state independente, o rupere a elitelor şi 

sistemelor politico-economice de la sovietism. Producând schimbări de 

regimuri şi promovând lideri pro-occidentali, revoluţiile au fost văzute ca 

orientate în acelaşi timp şi spre reducerea influenţei Rusiei în statele post-

sovietice, Kremlinul calificându-le ca fiind o ameninţare la adresa 

suveranităţii Rusiei, alături de terorismul internaţional şi necompetitivitatea 

economică [16,  p. 382]. Drept urmare a acestor revoluţii, Kremlinul pare să-

şi fi intensificat eforturile în vederea restabilirii şi/sau consolidării influenţei  
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sale în aceste teritorii, încercând să traseze politici consecvente în raport cu 

acestea. 

Revoluţiile moderne din spaţiul post-sovietic - din Georgia, Ucraina, 

Kyrgyzstan şi respectiv Moldova, care au adus schimbări semnificative în 

dezvoltarea şi democratizarea acestor state, nu au garantat lipsa eşecurilor şi 

succesul deplin al evoluţiilor ulterioare a fiecăruia dintre aceste state. 

Moldova, spre exemplu, intrase, imediat după evenimentele din 2009 şi 

alegerile din 2010 într-o criză politică generată de incapacitatea 

parlamentului de a alege preşedintele, dar din care a ieşit totuşi în martie 

2012; Ucraina, mai devreme, a eşuat în a continua politica pro-occidentală 

prin înlocuirea în ianuarie 2010 a guvernului adus de revoluţia portocalie cu 

reprezentanţii vechii elite care au fost forţaţi să cedeze puterea în 2004. 

Totuşi, indiferent de situaţiile care au urmat, aceste revoluţii au constituit un 

semnal al maturităţii societăţilor şi statelor în cauză şi au dus cu un pas 

înainte fortificarea şi afirmarea lor ca state independente, simbolizând de 

altfel etapa finală a procesului de tranziţie de la statutul de foste republici 

sovietice la cel de state independente [11].  

 

Concluzii: Independenţa responsabilizată  
Obţinerea independenţei de către fostele republici ex-sovietice la 

începutul anilor ’90 a constituit o condiţie a afirmării lor în plan regional 

şi/sau internaţional, dar nu şi o garanţie a exercitării cu succes a acestei 

independenţe. La douăzeci de ani de post-sovietism constatăm că 

independenţa statelor emancipate pe ruinele fostului imperiu sovietic a fost 

deseori periclitată de  factori generaţi de moştenirea sovietică, de disputele 

teritoriale nerezolvate, de vechile elite, de interesele fostului centru imperial, 

de lipsa unor politici consecvente şi a intereselor naţionale clar stabilite ale 

statelor post-sovietice propriu-zise. Deşi unele dintre aceste state au reuşit să 

învingă şi depăşească impedimentele cu caracter subiectiv de care s-au 

ciocnit şi să-şi exercite cu încredere independenţa, multe dintre ele au rămas 

totuşi prinse între procese şi evenimente care le-au debusolat şi ancorat în 

perpetui tranziţii cu finalităţi neclare. 

Geopolitic, colapsul Uniunii Sovietice a permis statelor post-sovietice 

să se integreze în economia globală, să coopereze cu alte state în domeniul 

politic, economic, cultural [4]. Totuşi acestea au profitat de noile oportunităţi 

în mod diferit, instituind regimuri diferite. State ca Turkmenistan şi 

Uzbekistan, care nu au tins niciodată spre democraţie, au rămas a fi totalitare; 

Rusia, Kazahstan, Tadjikistan au ales calea autocraţiei sau democraţiei 

dirijate; Azerbaidjanul şi Belarusul au devenit autoritare; Kyrgyzstanul,  
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Georgia, Armenia, Ucraina, Moldova orientându-se spre construcţia 

democraţiei. Ingineriile statale interne din toate aceste state au determinat şi 

orientările lor în plan extern. Statele din Asia Mijlocie se ghidează în 

principal de principiul fidelităţii în relaţiile cu Moscova, ele considerându-se 

parte aceea ce Rusia numeşte sferă tradiţională a interesului său naţional [8, 

p. 64], dar urmând şi o traiectorie proprie în dezvoltare generată inclusiv de 

rolul islamului în societate. Statele Caucazului de Sud, dominate de conflicte 

separatiste, tind spre o politică mai independentă, foarte diferită de la stat la 

stat. Şi nu în ultimul rând, statele Europei de est, incluse de rând cu cele din 

Caucaz în politica europeană de vecinătate, două dintre care - Moldova şi 

Ucraina - arătându-se interesele într-o perspectivă europeană. 

La douăzeci de ani de la destrămarea URSS-ului se poate constata că 

entităţile post-sovietice şi-au consolidat statalitatea şi suveranitatea, pasul 

care urmează a fi făcut ca o datorie şi responsabilizare faţă de realizările de la 

începutul anilor ’90 fiind exercitarea pe deplin a independenţei.  
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