
Moldova–Transnistria: aspecte economice

Editura Cu drag
Chişinău • 2009

Moldova–TransnisTria:  
Eforturi comune  
pentru un viitor prosper

AspEctE EconomicE



Introducere  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Elena Gorelova. Economia politică a reintegrării  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Vladimir Korobov. contribuţia Ucrainei la сrearea macroregiunii economice comune 
cuprinse între marea neagră şi nistru  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

Nikolai Osinenko. opinia publică în ceea ce priveşte gradul de securitate socială a 
sectorului micro întreprinderilor din transnistria .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

Galina Şelari. moldova şi transnistria: dimensiunea economică regională   .  .  .  .  .  .  .  . 60

Biografia autorilor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73

Cuprins

 Colegiul de redacţie: Denis matveev  
  Galina Şelari 
  Elena Bobkova 
  Bianca cseke

 Traducere din limba rusă: Lex Artis, chişinău 

Editura Cu drag 
tel ./fax: 27-98-47; e-mail: editura@bons .md

Moldova–Transnistria: Eforturi comune pentru un viitor prosper. aspecte economice = Молдова–
Приднестровье: Общими усилиями – к успешному будущему. Экономические аспекты = 
 Moldova–Transdniestria: Working Together for a Prosperous Future. Economic aspects / colegiul de 
red .: Denis matveev, Galina Şelari, Elena Bobcova, Bianca cseke . – ch .: „cu drag” sRL, 2009 (tipogr . 
„Bons offices” sRL) . – 232 p .
text paral .: lb . rom ., engl ., rusă . – 300 ex .

isBn 978-9975-4036-9-6 
323(478)=161 .1=111=135 .1
m 87

Această publicaţie a fost finanţată de către Fondul de prevenire a conflictelor al Guvernului 
Regatului Unit al marii Britanii şi irlandei de nord prin intermediul Ambasadei marii Britanii 
la chişinău . opiniile şi terminologia prezentate în această publicaţie sunt cele ale autorilor şi nu 
reprezintă punctul de vedere al guvernului britanic .

© 2009 proiectul impAct

 Coperta: Eugen catruc

 Machetare: sorin ivasişin 
  Ana popa



4 5

introducere

Introducere

inTroduCere

scopul acestei publicaţii
Autorii colecţiei de eseuri – experţi analişti respectaţi din domeniile economiei, sociologiei, ştiin-

ţelor politice şi studiului conflictelor din chişinău, tiraspol, Herson, Bucureşti şi moscova – au avut ca 
sarcină un scop comun. 

Acest scop constă în următoarele componente:
A elabora lucrări de analiză inovative – accesibile nu numai specialiştilor şi persoanelor din mediul  �
academic, ci unei audienţe mai largi de cititori cu un nivel mediu de educaţie – care include:

o analiză a impactului conflictului asupra anumitor domenii ale dezvoltării sociale şi economice  –
de pe ambele maluri ale râului nistru, domenii aprofundate de către experţii în cauză; 
Recomandări asupra posibilelelor opţiuni pentru rezolvarea problemelor existente . –

A ajuta la întărirea capacităţii şi consolidarea comunităţii de experţi pentru a lucra cu conflictul  �
moldova-transnistria, şi astfel întărirea nivelului de influenţare a societăţii civile ca şi metodă 
pentru îmbunătăţirea măsurilor de construire a încrederii şi posibila soluţionare a problemelor 
locuitorilor din regiune
A influenţa opiniile şi atitudinile elitelor, actorilor politici, funcţionarilor publici şi comunităţii de  �
experţi de pe ambele maluri ale râului nistru înspre rezolvarea conflictului – prin oferirea în cadrul 
acestei publicaţii a unei analize accesibile şi de bună calitate şi unor propuneri de politici . 

Conflictul 
conflictul moldova transnistria este considerat de multe din comunităţile internaţionale ca şi un “con-

flict îngheţat”, unde imaginea duşmanului, pecerpearea mutuală greşită şi neîncrederea în elite, şi după 15 
ani de confruntări armate, într-o anumită fază populaţia ca întreg a avut două schimbări semnificative:

(i) un nivel scăzut al cooperării sistemice între nivelul de mijloc şi cel de vârf al societăţii în ceea ce 
priveşte divizarea generată de conflict .

(ii) costuri economice şi sociale ale conflictului, care deşi experimentate în mare măsură de către 
populaţia de pe cele două maluri, nu sunt direct identificate sau asociate cu conflictul .

chiar dacă s-au desfăşurat un număr semnificativ de proiecte de-a lungul anilor, care au avut un 
anumit succes, concetrându-se pe întărirea cooperării între cele două maluri, în domeniul mass-mediei, 
societăţii civile şi tineretului în angajamentul de construire a păcii, au fost câteva încercări de a face vizibile, 
în mod direct, costurile economice şi sociale ale conflictului şi beneficiile cuantificabile pentru pace într-
un mod care este uşor accesibil şi potrivite pentru populaţia şi elitele de pe ambele maluri ale râului . A fost, 
de asemenea, recunoscut de către autorii proiectului impAct faptul că există necesitatea pentru iniţiative 
mai fezabile şi cuprinzătoare pentru îmbunătăţirea proceselor de pace, care au la îndemână potenţialul 
creativ şi de analiză al experţilor comunităţilor de pe cele două maluri ale râului nistru şi regional .

proiectul 
proiectul impAct a fost dezvoltat cu scopul specific de a consolida munca în comun a onG-urilor 

de analiză şi a analiştilor experţi independenţi de pe cele două maluri ale râului nistru, Rusia, România 
şi Ucraina . scopul acestei cooperări a fost să facă o analiză comună a efectelor socio-economice asupra 
conflictului politic extins şi să dezvolte propuneri de politici care să contribuie la dezvoltarea de strategii 
concret şi opţiuni pentru transformarea conflictului .

pentru a ajunge la scopul principal al proiectului – de a influenţa constructiv instituţiile politice 
şi executive de luare a deciziilor şi de a influenţa opinia publică despre costurile conflictului moldova-
transistria – activitaţi ale fazelor proiectului 2007-2009 au inclus:

consolidarea iniţiativelor de colaborare în reţea şi înţelegerii reciproce a cercetătorilor şi ana- �
liştilor experţi, într-un cadru regional practic şi de cooperare care include moldov-transnistria, 
Ucraina, România şi Rusia .

construirea capacităţii pentru comunitatea de experţi prin schimbul şi oferirea experienţei inter- �
naţionale din zone similare şi legate de zone de conflict şi din domenii relevante .
Dezvoltarea capacităţii de a fi receptiv în ceea ce priveşte conflictul şi participarea cercetătorilor  �
din domeniul socio-economic şi din partea instituţiilor de analiză .
Angajarea în cooperarea practică a experţilor regionali, concentrându-se pe investigarea şi evi- �
denţierea costurilor economice şi sociale ale conflictului şi beneficiile păcii în moldova-trans-
nistria .
Experţii de pe ambele părţi ale diviziunii conflictului muncind împreună pentru a sprijini alter- �
nativele de politici în parteneriat cu mass-media .

o parte importantă a proiectului care a avut loc anterior şi în timpul scrierii acestei colecţii de eseuri 
o serie de ateliere care promovau dialogul experţilor desfăşurate la: Vadul lui Vodă (moldova), tiraspol, 
odesa şi Lazurnoe (Ucraina) .

Aceste ateliere de Dialog s-au concentrat pe construirea optimă a unei înţelegeri reciproce, analiza 
comună şi în cooperare pentru rezolvarea problemelor în grupul larg al participanţilor impAct, atât 
pentru a facilita scrierea acestor publicaţii, cât şi pentru a pune bazele pentru viitorul Think-tank impAct . 
Abordarea dialogului, bazată pe munca asupra transformării conflictului a practicienilor internaţionali, 
este ilustrată în diagrama-piramidă de mai jos (a se citi “ de jos în sus”) .

Strategii practice şi implementare 

Generare de recomandări multiple

Soluţionarea problemelor prin cooperare

Analiza în comun a problemei

Înţelegere reciprocă

Întâlnire/descoperire

parteneriatul proiectului imApct constă în urmatoarele organizaţii:
centrul pentru studii strategice şi Reforme (cisR) chişinău �
centrul independent pentru cercetare Analitică “new Age”, tiraspol �
pAtRiR cluj-napoca �
comitetul Unit pentru Democtatizare şi conciliere (JcDc) chişinău �
Agenţia Rusă de informare new Region, Biroul priednestrovie, tiraspol, �
centrul pentru Dezvoltarea televiziunii independente, chişinău �

Alte produse ale proiectului din faza 2007-2009 includ:
Un film documentar despre povestea umană a costurilor soci-economice ale conflictului din  �
moldova-transnistria, o poveste nespusă a construirii păcii din ultimii 20 de ani, intitulată “trans-
nitria – când armele au fost reduse la tăcere” .
Un raport sociologic bazat pe cercetare unică desfăşurată pe ambele maluri ale nistrului, concen- �
trându-se pe “ Bunastarea socială şi economică a populaţiei de pe cele două maluri ale nistrului 
în condiţiile conflictului îngheţat” .
Raportul de analizei economică, care se concentrează pe “costurile conflictului transnistran şi  �
beneficiile soluţionăriii lui” .

pentru mai multe informaţii despre acest proiect, participanţii săi şi publicaţiile, şi pentru a contacta 
echipa proiectului, sau autorii eseurilor din acest volum, puteţi să găsiţi mai multe informaţii pe adresa 
www .impact-project .org
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Volumele din colecţie
colecţia de eseuri este publicată în trei volume separate, toate vor avea acelaşi nume de serie: “Eforturi 

comune pentru un viitor mai prosper: depăşirea costurilor socio-economice ale conflictului moldova-
transnistria” . Fiecare volum va conţine eseuri tematice în engleză, română şi rusă . 

Fiecare lucrare este structurată astfel: sumarul executiv/abstract până la o paginăîn introducere, 
urmată de corpul lucrării şi completat de bibliografie sau note de final . 

Unul dintre volume este consacrat analizei sociologice, având în componenţă următoarele capitole: 
Bunăstarea economică şi socială a populaţiei celor două maluri ale nistrului în condiţiile con- �
flictului îngheţat – Dr. Elena Bobcova (Tiraspol)
situaţia demografică în transnistria în perioada nerezolvării conflictului –  � Dr. Vladimir Fomenko 
(Tiraspol)
populaţia moldovei în contextul procesului migraţiilor moderne –  � Prof. Valeriu Moşneaga (Chişinău)
politica socială şi dezvoltarea umană –  � Dr. Anatol Rojco (Chişinău)
protecţia şi asistenţa socială: eficienţa reglementării legislative –  � Dr. Natalia Schukina (Tiraspol)
Formarea „noii” identităţi post-sovietice în condiţiile unui conflcit etno-politic . cazul transnis- �
triei – Nina Shtanski (Tiraspol)
probleme ale pieţei muncii în Republica moldova şi transnistria –  � Dr. Dorin Vaculovschi (Chi-
şinău)

Alt volum este consacrat analizei procesului de negocieri, având în componenţă următoarele ca-
pitole:

procesul de negocieri ca modalitate de amânare a soluţionării problemei –  � Dr. Igor Boţan (Chi-
şinău)
Evidenţierea costurilor conflictului prin crearea „Formatului social-umanitar „5+2” –  � Vitali 
Ignatiev (Tiraspol)
originile şi perspectivele soluţionării conflictului transnistrean –  � Oazu Nantoi (Chişinău)
calea transnistriei –  � Andrei Safonov (Tiraspol)
politicile de integrare europeană în contextul reglementării transnistrene –  � Serghei Shirokov 
(Tiraspol)

Acest volum este dedicat analizei aspectelor economice. 

eseurile
Unul dintre scopurile principale ale colecţiei de eseuri, după cum a fost menţionat mai sus, este 

construirea capacităţilor pentru a genera nivele noi ale calităţii în ceea ce priveşte analiza politicilor şi 
propuneri . Redactând această publicaţie am identificat următoarele „nivele” de capacităţi care au fost 
demonstrate de mulţi autori şi care ar trebui folosite ca şi modele către care alţi autori ar trebui să se 
îndrepte:

1 . Deschidere în ceea ce priveşte publicarea lor în acelaşi volum alături de oponenţii lor de pe celălalt 
mal

2 . Dorinţa şi abilitatea de a folosi un stil de a scrie constructiv şi reciproc acceptat
3 . Înţelegerea nevoiii şi depunerea efortului pentru a analiza situaţia pe ambele maluri ale nistrului; 

nu numai din propria perspectivă familiară
4 . capacitatea de a merge dincolo de analiză – dezvoltând propuneri de politici şi recomandări 

constructive
5 . stilul scrierii potrivit pentru un public non-academic o piatră de temelie pentru împlicarea activă 

la nivelul de advocacy pe probleme de politicilor în ceea ce priveşte conflictul
6 . scrierea împreună pentru a aduce propuneri de politici bazate pe consens pentru ambele maluri 

ale râului nistru
Bazându-ne pe atingerea relativă a acestor nivele ale capacităţii care a fost demonstrată în lucrări, 

le-am categorizat după cum urmează: 

Lucrări care sunt orientate asupra ambelor maluri ale râului nistru şi aduc recomandări inova- �
tive de politici (câteva conceptuale şi câteva prezentate în detaliu) . Această categorie de autori se 
poate considera că a atins nivelele de construirea a capacităţilor de la 1 la 5 din cele enumerate 
mai sus;
Lucrări care oferă o nouă analiză de adâncime a problemelor principale şi aduc câteva recomandări  �
constructive de politici, dar se referă doar la una dintre ţări / regiuni care sunt acoperite de proiect . 
Această categorie de autori se poate spune că a ajuns la nivelele de construire a capacităţilor 1, 2, 
4 şi 5 din cele enumerate mai sus;
Lucrări care sunt orientate asupra ambelor maluri ale râului nistru şi care oferă o nouă analiză  �
de adâncime a problemelor principale şi aduc mai puţine recomandări de politici orientate către 
acţiune . Această categorie de autori se poate spune că a ajuns la nivelele de construire a capaci-
tăţilor 1, 2, 3 şi 5
Acestea sunt lucrări ale căror valoare este aceea de a aduce o nouă analiză de adâncime a princi- �
palelor probleme socio-economice din cadrul acestui conflict şi care se relaţionează cu una dintre 
părţile aflate în conflict, şi care probabil nu au fost disponibile discursului public în afara regiunii 
din care provine autorul (în unele cazuri fiindcă autorul nu a dorit în prealabil să fie publicat pe 
cealaltă parte a diviziunii conflictului) . Această categorie de autori se poate spune că a ajuns la 
nivelele de construire a capacităţilor 1, 2 şi 5

Limbaj
Autorilor li s-au oferit note orientative în ceea ce priveşte folosirea termenilor care pot avea şi au 

încărcătură politică . pentru a evita ofensarea unui sau altuia dintre grupurile de cititori ai aceastei publicaţii 
s-au identificat şi utilizat câţiva termeni de mijloc/compromis . 

când se enumeră cele două părţi-cheie la conflict, în loc să se utilizeze “moldova Şi transnis- �
tria”, autorii au fost rugaţi să utilizeze “moldova-transnistria”, sau “moldova de pe malul drept 
şi transnistria”, sau “malul drept şi malul stâng al râului nistru”, sau, dacă e necesar, “chişinău 
şi tiraspol”
Excepţii, de la nota orientativă de mai sus, s-au produs când au existat motive legitime pentru  �
enumerarea celor doi subiecţi unul lângă altul prin juxtapunere – acestea incluzând referirile la 
părţi în cadrul procesului oficial de negociere, şi când s-au dezvoltat două sisteme distincte, de 
exemplu cel economic .
când se referă la regiunea de conflict, am ales să utilizăm “transdniestria” în limba engleză (ter- �
minologie folosită în negocierile oficiale), “transnistria” în Română / moldovenească (alfabetul 
latin) şi “pridnestrovie” în Rusă (alfabetul chirilic)
Evitarea utilizării termenilor în ceea ce priveşte zona de conflict care ar putea fi ofensatorii de  �
exemplu: “districtele/raioanele din stânga nistrului”, “regiunea transnistreană”, “tmR”, “republica 
nerecunoscută”, decât dacă această utilizare a termenilor a fost necesară pentru analizarea feno-
menelor, percepţiilor şi conceptelor pe care aceşti termeni îi descriu; şi
termenul de “moldova” sau “toată moldova” a fost folosit de unii autori pentru teritoriul inter- �
naţional recunoscut ca Republica moldova, incluzând transnistria şi Găgăuzia, doar în cazul în 
care este enunţat în mod diferit, de exemplu, acolo unde statisticile sunt disponibile doar pentru 
o parte a Republicii moldova sau acolo unde s-a făcut referire la moldova ca şi parte la procesul 
de negocieri . 

***
Echipa proiectului impAct îşi doreşte ca aceste trei volume, cât şi cooperarea comunităţii de experţi 

în baza căreia aceastea au fost produse, va contribui la construirea unei păci durabile şi echitabile în 
moldova-transnistria, profund înrădăcinată în nevoile locuitorilor de pe ambele maluri ale faimosului 
râu cu multe nume . 
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Elena Gorelova

eConoMia poLiTiCă a reinTegrării 
Scopul acestui articol este de a justifica şi contura posibilităţile reale de a forma un spaţiu economic 

unic, în funcţie de interesele de dezvoltare a Republicii Moldova şi Transnistriei. În articol sunt folosite 
documente oficiale, discutate la diferite etape ale procesului de negocieri, acorduri semnate de părţile 
în conflict, materiale din diferite studii privind problemele existente în relaţiile moldo-transnistrene, 
precum şi date statistice din Moldova şi Transnistria. Apare necesitatea şi oportunitatea de a echilibra 
componentele politice şi economice ale procesului de soluţionare a conflictului. Colaborarea Republicii 
Moldova şi Transnistriei în vederea restabilirii unui spaţiu economic unic este considerată ca fiind cea 
mai bună condiţie şi garanţie pentru ulterioara unificare politică. Lucrarea cuprinde propuneri concrete 
pentru realizarea unei politici generale de eliminare a barierelor în relaţiile economice şi în procesul de re-
integrare economică. Aceste propuneri rezultă din faptul că nivelul, problemele şi riscurile de dezvoltare 
economică din Republica Moldova şi Transnistria sunt aproape identice. Cu toate acestea, părţile suportă 
costuri suplimentare din cauza relaţiilor economice conflictuale. Părţile sunt invitate să creeze instituţii 
comune permanent active care să se ocupe de problemele economice ale reintegrării, să adopte şi să 
pună în aplicare Memorandumul privind acţiunile unilaterale, care afectează interesele economice ale 
celeilalte părţi, să elaboreze şi să implementeze politica şi Strategia de reintegrare economică elaborată 
pe termen mediu, să înfăptuiască împreună proiecte de infrastructură, precum şi să realizeze în comun 
o politică de dezvoltare regională.

***
istoria de lungă durată a încercărilor de reglementare a diferendului transnistrean este carac-

terizată preponderent de căutarea unei formule politice acceptabile pentru soluţionarea problemei . 
subiectele discuţiilor purtate în diverse perioade şi diverse formate se axau în special pe problemele 
viitoarei configurării politice a statului şi pe determinarea statutului legal al transnistriei .

Abordarea politică a diferendului transnistrean a fost şi rămâne a fi dominantă, lucru care 
corespunde, în general, standardelor contemporane de purtare a discuţiilor pe marginea regle-
mentării conflictelor îngheţate .

Deoarece atât părţile implicate în conflict, cât şi mediatorii pornesc de la prioritatea găsirii 
unei formule politice a reglementării, asemenea probleme ca normalizarea relaţiilor economice şi 
reintegrarea economică a moldovei şi transnistriei fie că nu sunt deloc luate în calcul, fie că sunt 
considerate „ulterioare”, urmând să fie discutate abia după luarea unei decizii politice .

În majoritatea propunerilor şi documentelor privind reglementarea conflictului reintegrarea 
economică este interpretată nu ca un proces care precede sau însoţeşte luarea deciziei politice, ci 
mai degrabă ca un proces ce stabileşte relaţii în sfera economică în baza separării puterilor părţilor 
după luarea deciziei politice . cu alte cuvinte, procesul unei reintegrări economice reale urmează 
să înceapă abia după reglementarea politică . 

Anume aceasta este abordarea adoptată în propunerile mediatorilor şi garanţilor soluţionării 
problemei transnistrene .

În „memorandumul asupra principiilor de bază ale structurilor statului unificat” (2003), 
numit şi „planul Kozak”, se declară că „aplicarea mecanismelor practice de reglementare a proble-
mei transnistrene este posibilă în baza elaborării în comun, a discuţiilor publice preliminare şi a 
adoptării noii constituţii a statului unificat – Republica Federativă moldova” . În documentul dat 
se menţionează că viitorul stat va acţiona în baza principiului unităţii „spaţiului vamal şi monetar”, 
pe teritoriul acestuia fiind garantată libertatea deplasării persoanelor, mărfurilor, serviciilor şi a 
capitalului . constituţia Federaţiei stipulează competenţele, inclusiv în sfera economică – compe-
tenţele Federaţiei, competenţele comune, cât şi competenţele subiecţilor Federaţiei .

În „propunerile şi recomandările mediatorilor din partea oscE, Federaţiei Ruse şi Ucrainei 
cu privire la reglementarea transnistreană” (13 februarie 2003) este menţionat: „După adoptarea 
constituţiei statului Federativ şi după semnarea acordurilor finale privind reglementarea problemei 
transnistrene va fi stabilită o perioadă de tranziţie, în decursul căreia acestea vor fi aplicate” . Acorduri-
le între moldova şi transnistria propuse de mediatori includ de asemenea şi acorduri privind spaţiul 
economic comun al viitorului stat: „în spaţiul economic al statului Federativ vor fi asigurate circulaţia 
liberă a persoanelor, mărfurilor, serviciilor şi a mijloacelor financiare, cât şi activitatea economică 
liberă . pe teritoriul statului Federativ nu va fi admisă instituirea frontierelor vamale interne, a taxelor, 
impozitelor şi a altor bariere care împiedică circulaţia liberă a persoanelor, mărfurilor, serviciilor şi a 
mijloacelor financiare” . competenţele sunt separate, inclusiv cele din sfera economică – în domeniul 
relaţiilor economice externe, reglementării financiare, monetare, de creditare şi vamale, emiterii 
banilor, determinării bazelor politicii de preţuri, chestiunilor bugetare, fiscale etc .

planul de reglementare transnistreană propus de Ucraina, „Reglementare prin democraţie” 
(2005), cunoscut ca „planul iuşcenko”, identifică trei etape ale soluţionării problemei transnistrene . 
toate aceste etape sunt axate în special pe soluţionarea politică – consolidarea legală a principiilor 
de bază ale statutului transnistriei în cadrul Republicii moldova (etapa i), distribuirea competen-
ţelor şi a mandatelor între organele centrale de conducere ale Republicii moldova şi organele de 
conducere ale transnistriei (etapa ii), reglementarea completă a problemei transnistrene (etapa 
iii) . totodată, unul dintre scopurile finale ale reglementării politice ar fi „crearea unui spaţiu unic 
legal, economic, de apărare, social, vamal, umanitar şi a altor spaţii ale activităţii statului” . 

aspecte ale reintegrării economice a Moldovei şi Transnistriei  
în propunerile garanţilor şi mediatorilor

Propuneri privind crearea unui spaţiu economic unic 
şi interacţiunea în sfera economică

Până la re-
glementarea 

politică

după reglementarea politică (adoptarea noii Constituţii)

„memorandumul asu-
pra principiilor de bază 
ale structurilor statului 
unificat” (2003)

lipsesc 1 .principiul unităţii spaţiului vamal şi monetar .
2 .Este recunoscută şi garantată libertatea circulaţia persoa-
nelor, mărfurilor, serviciilor şi a capitalului .
3 .sunt stabilite competenţele Federaţiei, competenţele co-
mune şi competenţele subiecţilor Federaţiei (transnistria şi 
UtA Găgăuzia) în sfera economică .

„propunerile şi reco-
mandările mediatorilor 
din partea oscE, Fede-
raţiei Ruse, Ucrainei cu 
privire la reglementarea 
transnistreană” (2004)

lipsesc 1 .În spaţiul economic al statului Federativ sunt asigurate 
circulaţia liberă a persoanelor, mărfurilor, serviciilor şi a mij-
loacelor financiare, cât şi activitatea economică liberă .
2 .sunt stabilite competenţele statului Federativ şi a subiectu-
lui federativ (transnistria) în sfera economică .

planul ucrainean de re-
glementare transnistrea-
nă „Reglementare prin 
democraţie” (2005)

lipsesc 1 .crearea unui spaţiu economic unic şi a altor spaţii ale ac-
tivităţii statului
2 . Unificarea resurselor materiale şi spirituale pentru soluţio-
narea ulterioară a problemelor economice şi sociale comune .
3 .competenţele nu sunt stabilite .
4 .competenţele şi mandatele urmează să fie stabilite în Le-
gea „privind statutul legal special al regiunii transnistrene a 
Republicii moldova” .
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Astfel, punctul de vedere comun al mediatorilor şi garanţilor constă în faptul că spaţiul eco-
nomic unic se va restabili doar după legalizarea constituţională a relaţiilor între părţi .

De menţionat faptul că conţinutul documentelor menţionate mai sus atestă nu numai subes-
timarea rolului creării premiselor economice pentru reintegrare, dar şi lipsa unei viziuni comune 
asupra căilor politice de soluţionare a diferendului transnistrean . Apare o întrebare firească: dacă 
garanţii şi mediatorii au şi propun abordări ale reglementării politice, care nu coincid întocmai, 
atunci cum ar putea găsi o soluţie reciproc acceptabilă părţile implicate în conflict? probabil, ga-
ranţii şi mediatorii ar trebui să se apropie poziţional unul de altul şi să facă o propunere politică 
unică în ceea ce priveşte soluţionarea conflictului, acceptabilă atât pentru moldova, cât şi pentru 
transnistria . 

Felul în care moldova şi transnistria văd rolul procesului integrării economice în reglemen-
tarea politică a conflictului nu se deosebeşte practic de abordările garanţilor şi mediatorilor . Atât 
moldova, cât şi transnistria sunt interesate mai mult de formula politică a reglementării con-
flictului, decât găsirea unor mecanisme economice reciproc acceptabile şi restabilirea spaţiului 
economic comun .

propunerile transnistriei, înaintate în august 2003, ţineau de structura şi conţinutul viitoarei 
constituţii a statului federativ – ele propuneau formula politică a reglementării . propunerile con-
ţineau şi articole despre separarea mandatelor . Era prevăzut faptul că multe chestiuni economice 
se vor afla în competenţa comună a subiecţilor Federaţiei (subiecţii Federaţiei fiind moldova şi 
transnistria): chestiuni legate de spaţiul economic comun şi reglementarea antimonopol, monedă, 
circulaţia şi emisia banilor, serviciile vamal şi de frontieră, comunicaţii în comun etc .

poziţia oficială a moldovei privind reglementarea transnistreană este expusă în „Legea cu 
privire la prevederile de bază ale statutului juridic al localităţilor din stânga nistrului (transnis-
tria)”, adoptată de parlament în iulie 2005 . Legea nu-şi propune drept scop soluţionarea proble-
mei în sfera interacţiunii economice a părţilor . Abordarea reglementării conflictului se reduce la 
atingerea unor scopuri pur politice . În particular, în lege se stipulează că „procesul de negocieri 
cu transnistria este desfăşurat cu scopul democratizării şi demilitarizării transnistriei” . Este pre-
văzut faptul că după îndeplinirea condiţiilor privind demilitarizarea şi democratizarea, subiectele 
procesului de negociere vor deveni din nou preponderent cele politice: elaborarea şi adoptarea 
unei legi speciale despre statutul legal al transnistriei . 

Astfel, toate abordările şi propunerile tuturor participanţilor la soluţionarea diferendului 
transnistrean „canalizează” problematica reglementării pe un făgaş pur politic .

Însă prevalarea politicului în abordarea reglementării diferendului transnistrean nu a con-
tribuit la apropierea poziţiilor părţilor implicate în conflict, şi nici la elaborarea unor soluţii 
constructive reciproc acceptabile . Dimpotrivă, „politizarea” îndelungată a problemei şi a însuşi 
procesului de reglementare a dus la aprofundarea izolării economice a părţilor şi la agravarea 
conflictelor cu caracter economic .

În esenţă, moldova şi transnistria se află în stare de conflict economic continuu, escaladările 
periodice ale acestuia ducând la pierderi economice din partea ambelor părţi . 

cronica conflictelor economice cuprinde un număr mare de episoade, legate de activitatea mai 
multor sisteme economice şi infrastructurale: de funcţionarea căii ferate şi a telecomunicaţiilor, 
de activitatea posturilor de control vamal intern, de introducerea de către moldova a ştampilelor 
şi regulamentelor vamale noi, de crearea de către transnistria a problemelor pentru activitatea 
agricolă a locuitorilor din satele din stânga nistrului aflate sub jurisdicţia moldovei, de regulile 
privind înregistrarea cetăţenilor Republicii moldova care intră pe teritoriul transnistriei, de insti-
tuirea de către transnistria a unei taxe pentru importul mărfurilor din moldova, de introducerea 
de către moldova a condiţiei înregistrării agenţilor economici din transnistria care efectuează 
tranzacţii de import-export etc .

În prezent la baza relaţiilor economice moldo-transnistrene stau principii mult mai şubrede 
decât ale relaţiilor fiecărei dintre părţi cu ţările csi şi multe alte ţări dinafara csi .

Un factor foarte negativ în calea reglementării este implicarea garanţilor şi a mediatorilor în 
conflictele economice dintre moldova şi transnistria . În acest context, misiunea internaţională de 
control şi monitorizare a segmentului de frontieră dintre moldova şi Ucraina poate fi interpretată 
ambiguu . Ucraina în calitate de ţară-garant şi Uniunea Europeană în calitate de observator au de-
venit de fapt promotori ai intereselor politice unilaterale şi ai acţiunilor economice neprietenoase 
ale moldovei faţă de transnistria . Rusia – altă ţară-garant – a ocupat o poziţie opusă, acordând 
transnistriei ajutor şi susţinere economică . puţin probabil că asemenea invazii „politico-econo-
mice” ale garanţilor şi mediatorilor în conflict să fie şi căi de soluţionare a acestuia . 

În condiţiile lipsei unei interacţiuni economice normale, dar şi a unor conflicte economice 
periodic acutizate, procesul politic al reglementării conflictului de obicei intra în impas . Această 
situaţie este de asemenea agravată de dezintegrarea activităţilor funcţionale din sferele sociale, 
culturale, informaţionale şi din alte sfere de activităţi .

Ambianţa de neîncredere şi dezbinare, formată pe parcursul anilor, este probabil cea mai nefas-
tă premisă pentru un dialog politic constructiv între oficialităţilor, dar şi pentru apariţia în rândul 
populaţiei şi al businessului a unor motivaţii puternice de a susţine procesul de reunificare .

Existenţa unor probleme serioase în relaţiile economice, social-culturale şi în alte relaţii dintre 
moldova şi transnistria nu au fost suficient luate în considerare la elaborarea diverselor opţiuni 
pentru reglementarea politică . În mod corespunzător, accentul nu era pus pe acele posibilităţi 
de soluţionare a problemei, legate de căutarea şi aplicarea mecanismelor de redresare a relaţiilor 
economice, social-culturale, informaţionale şi alte relaţii dintre moldova şi transnistria . 

Devine evident că lucrul în comun al moldovei şi transnistriei (cu susţinerea garanţilor, 
mediatorilor şi a partenerilor de dezvoltare) în vederea restabilirii spaţiilor unice de activitate 
constituie premisa şi garanţia cea mai bună a unificării politice ulterioare . În acest context, sfera 
economică este nu numai cea mai „sensibilă” în implementarea deciziilor comune, ci şi cea mai 
„potenţial productivă” din punctul de vedere al obţinerii unor rezultate palpabile, convenabile 
atât pentru agenţii economici, cât şi pentru populaţia ambelor maluri ale nistrului .

cel puţin, este necesară echilibrarea rolurilor pe care urmează să le joace abordarea politică şi 
cea economică în soluţionarea diferendului transnistrean . În prezent, armonizarea acestor roluri 
înseamnă îndreptarea atenţiei şi a acţiunilor concrete reciproce în formarea spaţiului economic 
unic . Aplicarea consecventă în practică a ideii restabilirii spaţiului economic unic ar acorda mai 
multe şanse şi mai mult optimism în găsirea unei formule politice optime pentru reglementare .

nivelul, caracterul şi problemele dezvoltării economice a moldovei şi transnistriei au mai 
multe puncte comune decât opuse . De menţionat că deosebirile se referă mai mult la organizarea 
sistemelor economice – a instituţiilor, mecanismelor şi instrumentelor utilizate în sferele fiscală, 
bugetară, bănească şi de credit, valutară şi în alte sfere, inclusiv cea care reglementează activi-
tăţile economice . În acelaşi timp, rezultatele dezvoltării şi structurile economiilor moldovei şi 
transnistriei denotă că economiile de pe ambele maluri ale nistrului sunt aproximativ la fel după 
nivelul de dezvoltare în comparaţie cu economiile naţionale ale ţărilor europene şi ale multor ţări 
din csi, şi se confruntă cu riscuri similare care limitează posibilităţile de depăşire a rămânerii 
în urmă în dezvoltare .

problemele principale şi în acelaşi timp principiale ale dezvoltării economiei moldovei şi a 
transnistriei sunt:

nivelul relativ scăzut al producţiei produsului naţional; �
Dependenţa sporită de economia externă şi riscurile externe înalte;  �
Diversificarea structurală slabă a economiei . �
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Volumul anual al piB-ului pe cap de locuitor nici în moldova, nici în transnistria nu atinge 
1000 UsD . În acelaşi timp, diferenţele dintre cele două economii după nivelul piB sunt insigni-
fiante . În medie, în perioada anilor 2004-2006 acest indice a constituit în moldova 833 UsD, iar 
în transnistria 917 UsD . Analogic, deosebirile în ceea ce priveşte nivelul de investiţii sunt şi ele 
neînsemnate . investiţiile în capitalul fix pe cap de locuitor în moldova a constituit în 2004-2006 
în medie 159 UsD anual, iar în transnistria – 128 UsD . putem conchide că transnistria este 
depăşită întrucâtva de moldova la ritmul şi nivelul de investiţii, iar moldova cedează la capitolul 
piB . Utilizând aceşti doi indici macroeconomici deosebit de importanţi pentru a efectua o evalu-
are a dezvoltării economice a moldovei şi transnistriei, putem plasa ambele economii în aceeaşi 
„categorie de greutate”, şi anume – rămânerea în urmă în dezvoltare comparativ cu economiile 
de succes ale ţărilor europene şi csi .

La capitolele piB pe cap de locuitor şi volumul de investiţii moldova şi transnistria rămân în 
urma ţărilor europene de zeci de ori . Astfel, piB-ul pe cap de locuitor în moldova şi transnistria 
constituie doar 3% din piB-ul pe cap de locuitor al ţărilor Uniunii Europene, adică nivelul piB-
ului în moldova şi transnistria este de 33 de ori mai scăzut decât în ţările UE .

indici ai nivelului de dezvoltare a economiilor Moldovei şi Transnistriei  
în anii 2004-2006 (în medie anual)

Moldova Transnistria
Produsul intern Brut:

– pentru un locuitor, UsD 833 917
– ritmurile de creştere, % 6,7 11,9

investiţii în capitalul fix:
– pentru un locuitor, UsD 159 128
– ritmurile de creştere, % 14,0 8,0
– volumul de investiţii în % faţă de piB 18,8 13,8
Surse: Biroul Naţional de Statistică al RM, Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Economiei al RMN, 

Banca republicană transnistreană, calculele autorului.

În ciuda faptului că economiile moldovei şi transnistriei au structuri de ramură diferite, 
ambele economii sunt caracterizate prin denaturări şi riscuri foarte similare . În acest context, 
„problema” celor două economii constă în primul rând în caracterul monostructural pronunţat 
al lor şi în dependenţa excesivă de rezultatele activităţii sectoarelor dominante, şi în al doilea 
rând în vulnerabilitatea economică externă din cauza unui grad înalt de dependenţă de factorii 
economici externi . 

În structurile ambelor economii există sectoare dominante, de ale căror rezultate depind în 
mare măsură atât situaţia economică, cât şi indicii finali ai dezvoltării economice .

În structura producţiei naţionale a moldovei o mare pondere îl are sectorul agrar – circa 20% 
din volumul total al valorii adăugate globale . iar cota-parte a agriculturii în producerea valorii 
adăugate globale este mai mare decât cota-parte a industriei . În structura producerii transnistriei 
cea mai mare pondere îi revine industriei – 31,1% din valoarea adăugată globală în 2004-2006 . 
cota-parte a industriei depăşeşte cu mult cota-parte a agriculturii . 

În industria moldovei şi transnistriei există sectoare-lider, ale căror funcţionare influenţează 
puternic nu numai indicii generali ai dezvoltării industriale, ci şi volumul exporturilor . 

o parte considerabilă a întreprinderilor industriale din moldova activează în domeniul pre-
lucrării materiei prime agricole – cota produselor agroalimentare şi a băuturilor în 2004-2006 a 
constituit 50% din volumul total al producţiei industriale . Respectiv, mai bine de jumătate din 

exportul moldovenesc constituie producţia agricolă . În transnistria lider al producţiei industriale 
este siderurgia, a cărei produse constituie partea esenţială a exporturilor (mai bine de 60% din 
exporturi în 2004-2006) . 

Ambele economii sunt foarte deschise – atât în moldova, cât şi în transnistria volumele co-
merţului exterior sunt mai mari decât piB-ul . totodată, ambele economii sunt caracterizate prin-
tr-un deficit pronunţat şi cronic al balanţei comerciale . De aceea multe probleme ale dezvoltării 
durabile a economiei moldovei şi transnistriei sunt legate de soluţionarea problemei extinderii şi 
diversificării exportului . În acelaşi timp, rezultatele dezvoltării economice şi volumul exporturilor 
depind în mare măsură de accesul la pieţele externe, de geografia acestora, de condiţiile comer-
ţului exterior, de dinamica cursurilor de schimb şi dinamica preţurilor mondiale şi regionale la 
mărfurile exportate şi importate etc .

indicatori structurali ai dezvoltării economiilor Moldovei şi Transnistriei  
în 2004-2006 (în medie anual)

Moldova Transnistria
Volumul comerţului exterior în % faţă de piB, inclusiv: 110,2 261,8

– exportul în % faţă de piB 35,2 104,1
– importul în % faţă de piB 75,0 157,7

ponderea agriculturii în valoarea adăugată globală, % 19,3 4,5
ponderea industriei în valoarea adăugată globală, % 18,7 31,3
ponderea sectorului dominant în producţia industrială, %
(moldova – producerea produselor alimentare şi a băuturilor; 
transnistria – siderurgia)

52,4 37,2 

ponderea grupelor de mărfuri dominante în export, %
(moldova – produse agroalimentare; transnistria – produse 
siderurgice)

54,8 64,3

Surse: Biroul Naţional de Statistică al RM, Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Economiei al RMN, 
Banca republicană transnistreană, calculele autorului.

Astfel, problemele structurale şi nivelul relativ scăzut al producţiei produsului naţional în 
moldova şi în transnistria atestă existenţa unor „puncte vulnerabile” şi riscuri calitativ similare 
din punctul de vedere al posibilităţilor de a asigura o dezvoltare dinamică şi durabilă a ambelor 
economii . De aceea sarcina fundamentală a schimbării calităţii dezvoltării economice în scopul 
creşterii nivelului producţiei produsului naţional este comună atât pentru moldova, cât şi pentru 
transnistria . De asemenea, sunt comune şi asemenea obiective importante ca sporirea produc-
tivităţii muncii şi a calităţii producţiei, îmbunătăţirea calităţii managementului, a infrastructurii, 
a sistemelor de ocrotire a sănătăţii şi de învăţământ etc .

Este destul de evident că conflictul din relaţiile economice împiedică atingerea obiectivelor 
strategice de dezvoltare, deoarece conflictualitatea constituie un factor de instabilitate şi de o slabă 
atractivitate a economiei pentru investiţii private serioase pe termen lung . În plus, în condiţii de 
conflictualitate se intensifică riscurile de destabilizare a activităţii curente a agenţilor economici . 
cele mai evidente dovezi le găsim în istoria economică modernă a moldovei şi transnistriei – 
este vorba de pierderile de proporţii suferite de agenţii economici şi bugetele publice ca urmare a 
introducerii de către moldova a noilor rigori de efectuare a tranzacţiilor externe de către întreprin-
derile transnistrene şi a introducerii ulterioare de către Rusia a interdicţiei furnizării producţiei 
vinicole moldoveneşti . 

iată de ce schimbarea radicală a caracterului relaţiilor economice este rezonabilă şi necesară . 
Acest lucru va influenţa pozitiv atât dinamica dezvoltării economiilor, cât şi procesul reglementării 
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politice . Este vorba de tranziţia de la politica acţiunilor unilaterale dezintegratoare la elaborarea 
unui curs comun spre reintegrarea economică .

să ţinem cont şi de faptul că în anii de coexistenţă „paralelă” a moldovei şi transnistriei au 
avut loc procese şi evenimente ale căror consecinţe vor complica şi mai mult soluţionarea pro-
blemei reintegrării economice: 

A avut loc o ruptură a mai multor legături de producţie, care au existat până la perioada  �
de separare economică;
periodic apăreau conflicte economice care afectau interesele multor agenţi economici; �
sistemele economice ale moldovei şi transnistriei s-au constituit izolat unul de altul; �
Au apărut şi există bariere vamale, bancar-financiare şi de alt gen . �

nu putem face abstracţie de aceste realităţi atunci când efectuăm orice gen de consultaţii şi 
acţiuni la toate etapele tranziţiei şi implementării politicii comune de reintegrare a economiilor 
şi a creării spaţiului economic comun . 

Vom numi doar câteva direcţii posibile şi măsuri de fortificare a încrederii „economice” şi de 
tranziţie spre formarea consecventă a spaţiului economic comun . 

Crearea instituţiilor comune de realizare a reintegrării economice
Înainte de toate, va fi nevoie de instituţii comune care ar putea elabora propuneri relevante în 

urma analizei situaţiei din sfera relaţiilor economice şi a identificării barierelor existente .
De menţionat că conducerea moldovei a creat în repetate rânduri şi în mod unilateral comisii 

interdepartamentale în scopul desfăşurării unor acţiuni de cooperare social-economică cu trans-
nistria, de creare a spaţiului legal şi social-economic comun . Astfel, în 2002 parlamentul a instituit 
o comisie „de cooperare social-economică cu raioanele de est ale Republicii moldova” (decizia a 
fost anulată în 2003) . În anul 2003 Guvernul a adoptat hotărârea „cu privire la crearea comisiei 
interdepartamentale pentru reintegrarea Republicii moldova” . scopurile principale ale comisiei 
sunt: elaborarea propunerilor pentru realizarea reintegrării, fortificarea încrederii şi elaborarea 
strategiei de reintegrare . În anul 2007, prin Hotărârea Guvernului „cu privire la implementarea 
iniţiativelor preşedintelui Republicii moldova de fortificare a încrederii şi securităţii în contextul 
soluţionării problemei transnistrene”, au fost create grupuri de lucru departamentale menite să 
elaboreze proiecte concrete pentru implementarea iniţiativelor preşedintelui . La lucrările acestor 
grupuri de lucru urmau să fie atraşi şi reprezentanţi ai transnistriei . 

Însă rezultate practice ale activităţii tuturor acestor comisii de cooperare şi reintegrare create 
periodic de moldova au fost prea puţin eficiente, deoarece la lucrările lor nu au participat repre-
zentanţi ai transnistriei, care ar fi putut exprima interesele şi cerinţele părţii transnistrene . 

Este evident că pentru a realiza reintegrarea economică este necesară formarea unor instituţii 
bilaterale comune . componenţa, funcţiile şi mandatele lor urmează să fie coordonate şi aprobate 
de către organele autorizate ale moldovei şi transnistriei . 

Un suport consultativ şi „de arbitraj” semnificativ pentru instituţiile comune ar putea fi 
acordat de garanţi, mediatori şi partenerii de dezvoltare externi, începând cu etapa consultărilor 
bilaterale despre componenţa, scopurile şi mandatele instituţiilor de reintegrare economică şi cu 
„Regulamentul” privind activitatea lor .

adoptarea de către Moldova şi Transnistria a Memorandumului despre 
acţiunile unilaterale ce vizează interesele economice ale celeilalte părţi
Activitatea instituţiilor comune în problemele reintegrării economice nu va fi eficientă dacă 

concomitent nu vor fi elaborate şi luate măsuri de deblocare a problemelor conflictuale, de eli-
minare a restricţiilor şi barierelor care împiedică relaţiile economice şi dezvoltarea economică 

internă a părţilor . De aceea este necesar să fie elaborat în comun şi adoptat un memorandum 
despre acţiunile ce vizează interesele economice ale părţii opuse . memorandumul urmează să 
stipuleze cel puţin următoarele prevederi:

Despre anularea (sau moratoriul asupra) acţiunilor întreprinse în trecut, care prejudici- �
ază situaţia economică, rezultatele dezvoltării, provoacă pierderi economice (în sectorul 
public sau privat) părţii opuse;
Despre neefectuarea în viitor a acţiunilor unilaterale care ar prejudicia interesele celei- �
lalte părţi;
Despre introducerea mecanismului de coordonare preliminară a deciziilor legate de  �
planificarea acţiunilor unilaterale care ar prejudicia interesele celeilalte părţi sau pot 
conţine riscuri de prejudiciere a intereselor ei economice .

Adoptarea şi respectarea unui asemenea memorandum va permite deblocarea unui şir de 
conflicte economice existente şi prevenirea apariţiei unor noi contradicţii .

În cazul creării instituţiilor comune în problema reintegrării economice, una din ariile de 
activitate practică a lor ar putea deveni eforturile în vederea eliminării şi prevenirii conflictelor 
economice .

elaborarea şi implementarea în comun a politicilor şi strategiei pe termen 
mediu privind reintegrarea economică
Elaborarea şi implementarea în comun a politicilor şi strategiei privind reintegrarea econo-

mică vor contribui la dezvoltarea şi reintegrarea stabilă a economiilor, dar şi a altor sfere vitale şi 
reglementării politice a diferendului transnistrean . 

De menţionat că ideea implementării politicii de reintegrare economică a fost inclusă în 
„strategia naţională de Dezvoltare pe perioada 2008-2011”, adoptată de parlamentul moldovei 
în decembrie 2007 . În acest document în particular se vorbeşte despre restabilirea spaţiului 
economic comun şi elaborarea strategiei de reintegrare economică . Însă toate acţiunile în acest 
domeniu urmează să fie efectuate în mod unilateral, fără participarea părţii transnistrene . tot-
odată, se presupune implicarea unei a treia părţi – „cooperarea cu instituţiile UE, în particular 
prin atragerea misiunii UE de acordare a asistenţei la frontiera moldo-ucraineană” . o asemenea 
abordare a problemei elaborării şi implementării politicii de reintegrare economică este absolut 
neproductivă şi puţin probabil să fie acceptată de partea transnistreană . 

Este evident că elaborarea strategiei de reintegrare economică, dar şi implementarea ei ul-
terioară, urmează să fie efectuate în comun de către moldova şi transnistria . principalul scop 
al acestui document este elaborarea unor abordări coordonate pentru soluţionarea problemelor 
legate de crearea spaţiului economic comun, reintegrarea sistemelor economice şi desfăşurarea 
unor acţiuni adecvate şi coordonate . 

Este clar că strategia de reintegrare economică nu poate fi pe termen lung, deoarece s-au adu-
nat prea multe contradicţii şi discrepanţe economice . Este foarte dificil să prognozezi o traiectorie 
de lungă durată a reintegrării în condiţiile unei previzibilităţi slabe a consecinţelor generate de 
primii paşi în lichidarea barierelor şi stabilirea interacţiunilor sistemelor economice . Va fi necesar 
pentru ambele părţi să înveţe să ţină sub control nu numai procesul de reintegrare economică, ci 
şi riscurile şi consecinţele ce vor apare pe parcurs . 

Acţiunile de reintegrare a diverselor sfere vitale ale economiei vor avea viteze şi durate de 
implementare diferite . De aceea toate etapele realizării lor urmează să fie foarte bine puse la punct, 
pentru a evita dezechilibrările şi efectele negative în procesul de reintegrare în general . 

Un rol important în implementarea politicilor şi a strategiei de reintegrare economică îl va 
juca sistemul de monitorizare . Urmează să fie examinată posibilitatea creării unei instituţii de 
monitorizare a procesului şi rezultatelor implementării strategiei . Efectuarea în comun a moni-
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torizării va permite nu numai prevenirea consecinţelor negative pentru una dintre părţi în urma 
implementării strategiei, ci şi introducerea la timp a corectărilor justificate în politica comună 
de reintegrare economică şi în planul de acţiuni . Este rezonabilă atragerea în procesul de moni-
torizare a reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale din moldova şi transnistria, cât şi a 
garanţilor, mediatorilor şi a partenerilor de dezvoltare . 

În cele ce urmează vom face o caracterizare unor arii şi direcţii importante ale politicii de 
reintegrare economică pe termen mediu, legate de identificarea şi elaborarea în comun a deciziilor 
în scopul obţinerii unor rezultate de succes şi durabile ale reintegrării .

asigurarea dezvoltării libere şi eficiente a activităţii de antreprenoriat
În contextul reintegrării economice a moldovei şi transnistriei asigurarea dezvoltării libere 

a activităţii de antreprenoriat înseamnă:
Lichidarea barierelor administrative, vamale şi a altor obstacole în scopul normalizării  �
interacţiunii între agenţii economici din moldova şi transnistria, crearea condiţiilor 
pentru circulaţia liberă a mărfurilor, serviciilor, capitalului şi a forţei de muncă;
Formarea şi implementarea graduală şi în comun a principiilor, instrumentelor şi meca- �
nismelor eficiente de stimulare şi reglementare a activităţii de antreprenoriat .

În afară de acţiunile de lichidare a barierelor, mai e necesară şi elaborarea şi implementarea 
activităţilor de formare a unui mediu comun favorabil pentru activitatea economică curentă şi 
investiţională . Este vorba în primul rând de o politică comună în probleme de promovare a ex-
porturilor, de stimulare a introducerii noilor tehnologii, de dezvoltare a infrastructurii calităţii 
şi a sistemelor de control al calităţii, de standardizare şi certificare a produselor, de dezvoltare a 
instrumentelor şi instituţiilor comune de atragere a investiţiilor, de protecţie a concurenţei . 

Dacă o astfel de politică va fi implementată, business-ul de pe ambele maluri ale nistrului 
nu numai că va obţine beneficii economice suplimentare, dar ar putea deveni şi un adept activ al 
promovării politicii de reintegrare economică . 

În cele din urmă, beneficii economice vor obţine toţi, deoarece se vor reduce riscurile interne 
nu numai pentru dezvoltarea stabilă a activităţii antreprenoriale, ci şi pentru creşterea economică 
durabilă în general .

armonizarea „orientată” a sistemelor fiscale
sistemele fiscale În moldova şi transnistria sunt diferite . nu este rezonabilă unificarea totală 

a acestor sisteme, dat fiind faptul că moldova şi transnistria trebuie să-şi păstreze dreptul de a 
forma independent veniturile fiscale ale bugetelor sale şi administrarea fiscală . Însă pentru a 
obţine succese concrete în domeniul reintegrării economice este nevoie de a determina anumite 
direcţii-ţintă ale armonizării sistemelor fiscale într-o perspectivă pe termen mediu . Asemenea 
direcţii pot fi: 

eliminarea obstacolelor fiscale care împiedică dezvoltarea relaţiilor şi interacţiunea între  �
agenţii economici din moldova şi transnistria; 
egalizarea poverii fiscale pentru grupurile similare de contribuabili, în primul rând pentru  �
agenţii economici . 

Lucrul în aceste direcţii ale armonizării sistemelor fiscale va permite lichidarea barierelor 
fiscale şi activizarea relaţiilor dintre agenţii economici . În plus, ar urma să fie formate niveluri de 
impozitare maxim egale şi, într-o anumită măsură, să fie egalizate condiţiile pentru activitatea 
economică prin formarea unui mediu fiscal, care va fi omogen în domeniul poverii fiscale şi de 
aceea „echitabil” pentru agenţii economici de pe ambele maluri ale nistrului . 

instituirea şi dezvoltarea relaţiilor bugetare
izolarea sistemelor bugetare ale moldovei şi transnistriei urmează să fie înlocuită cu un sis-

tem de legături bugetare . pentru a stabili legăturile bugetare este necesar de a găsi soluţii reciproc 
acceptabile reieşind din acele sarcini şi probleme, pe care ambele părţi vor fi gata să le rezolve şi 
să le finanţeze împreună . 

Ariile de finanţare în comun pot fi acţiunile privind dezvoltarea instituţiilor şi a instrumentelor 
de susţinere a businessului mic şi mijlociu, privind îmbunătăţirea stării generale a infrastructurii, 
promovarea exportului, măsuri de protecţie a mediului şi alte activităţi . instituirea cooperării bu-
getare este importantă şi pentru finanţarea diverselor activităţi în cadrul procesului de reintegrare 
însuşi, cu alte cuvinte pentru finanţarea politicii şi strategiei de reintegrare economică . 

În scopul finanţării acţiunilor de interes comun, pot fi instituite fonduri care vor fi administra-
te în comun şi în care vor fi transferate resurse din bugetele publice ale moldovei şi transnistriei . 
consolidarea şi utilizarea resurselor fondurilor administrate în comun urmează să fie efectuate 
pe principii coordonate, avantajoase pentru ambele părţi . De aceea este indicată elaborarea şi 
adoptarea Acordului despre principiile şi procedura formării, utilizării şi administrării fondurilor 
comune . 

Dezvoltarea ulterioară a relaţiilor bugetare presupune că părţile vor aplica principii unice de 
planificare bugetară, vor utiliza clasificatori bugetari similari, vor coordona direcţiile comune ale 
politicii bugetare, vor aborda problemele privind transferurile bugetare economic justificate şi 
reciproc avantajoase etc . 

Coordonarea politicilor monetar-creditare şi valutare
mişcarea spre unitatea politicilor monetar-creditare şi valutare urmează să fie efectuată ţi-

nându-se cont de specificul etapelor reintegrării economice şi starea economiilor şi sistemelor 
bancare ale moldovei şi transnistriei . 

La etapa iniţială este rezonabilă introducerea unui mecanism de coordonare a programelor 
monetare ale Băncii naţionale a moldovei şi Băncii Republicane transnistrene, şi de asemenea 
efectuarea acţiunilor de armonizare a instrumentelor utilizate pentru atingerea scopurilor trasate 
ale politicilor monetar-creditare şi valutare.

printre acţiunile de coordonare a politicilor monetar-creditare şi valutare este rezonabil să 
figureze următoarele:

utilizarea prognozelor macroeconomice, elaborate în baza unei metodologii comune; �
identificarea şi coordonarea principalelor repere-ţintă ale programelor monetare – rata  �
inflaţiei şi rata cursului valutar; 
coordonarea dinamicii ofertei de bani şi a instrumentelor de reglementare a masei mo- �
netare în circulaţie; 
coordonarea politicii de refinanţare şi a politicii procentuale; �
tranziţia la principii şi mecanisme unice de reglementare valutară şi control valutar . �

După reglementarea politică a diferendului transnistrean, politica monetar-creditară şi va-
lutară coordonată se va transforma în una comună . De aceea va fi nevoie să se determine şi să se 
stipuleze în legislaţie mandatele Băncii Republicane transnistrene reieşind din acordarea acesteia 
a statutului de sucursală a Băncii naţionale a moldovei . 

În etapele următoare ale reintegrării Banca Republicană transnistreană şi Banca naţională 
a moldovei vor trebui să asigure formarea unui spaţiu monetar comun, lucru care presupune 
introducerea monedei naţionale unice . tranziţia la utilizarea leului moldovenesc în calitate de 
monedă naţională se va efectua treptat prin circulaţia în paralel pe teritoriul transnistriei a leului 
moldovenesc şi a rublei transnistrene, cu retragerea ulterioară din circulaţie a ultimei . Reguli şi 
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proceduri relevante vor fi elaborate şi implementate de către Banca naţională a moldovei şi Banca 
Republicană transnistreană .

armonizarea şi integrarea sistemelor bancare
primul pas important în procesul de punere la punct a acţiunilor reciproce ale sistemelor 

bancare ar putea fi instituirea unor relaţii de corespondenţă între băncile comerciale ale moldo-
vei şi transnistriei . Aceasta va duce la normalizarea relaţiilor interbancare şi va înlesni procesul 
de decontări reciproce între agenţii economici de pe ambele maluri ale nistrului, lucru care va 
contribui la dezvoltarea relaţiilor de producţie, comerciale şi de alt gen .

procesul de convergenţă a sistemelor bancare trebuie să se producă treptat, ca să poată fi 
asigurată funcţionarea stabilă a băncilor pe întreaga perioadă de reintegrare . 

Activităţile de armonizare şi integrare a sistemelor bancare urmează să fie efectuate în comun 
de către Banca naţională a moldovei şi Banca Republicană transnistreană în baza unui acord 
încheiat de acestea, care va determina direcţiile, modalităţile, procedurile şi termenii de efectuare 
a activităţilor necesare .

principalele chestiuni ce urmează să fie abordate în procesul consolidării sistemelor bancare 
sunt legate de armonizarea şi unificarea normelor şi regulilor de organizare şi reglementare a 
activităţilor bancare, care asigură stabilitatea şi lichiditatea întregului sector bancar . 

principalele direcţii ale armonizării şi integrării sistemelor bancare ar putea fi următoarele:
coordonarea cerinţelor care reglementează nivelul de capital disponibil, riscurile bancare,  �
toate tipurile de rezerve bancare;
utilizarea regulilor şi procedurilor de control şi supraveghere bancară unice; �
aplicarea standardelor contabile şi de rapoarte financiare unice; �
asistenţă acordată întregului sector bancar în vederea îmbunătăţirii calităţii şi lărgirii  �
spectrului de servicii;
unificarea sistemelor de plăţi, a instrumentelor şi formelor de efectuare a plăţilor . �

indiscutabil, susmenţionatele domenii de implementare a politicii de reintegrare economică 
nu sunt singurele pe lista de sfere şi acţiuni „reintegraţioniste” . totuşi, cel mai important lucru 
este să demareze mişcarea comună în direcţiile care vor fi identificate în strategia de reintegrare 
economică ce va fi elaborată şi adoptată de către părţi . 

implementarea în comun a proiectelor de infrastructură 
În planul de acţiuni al strategiei naţionale de Dezvoltare a moldovei pe perioada 2008-2011 

sunt incluse activităţi de implementare în comun a proiectelor de infrastructură, lucru care, in-
discutabil, reprezintă o „premieră” în planificarea dezvoltării economice, care ia în considerare 
interesele reciproce ale moldovei şi transnistriei . În particular, se prevede repararea a două ma-
gistrale auto care trec pe teritoriile moldovei şi transnistriei (chişinău – Dubăsari – poltava şi 
Brest – Briceni – chişinău – tiraspol – odesa), electrificarea unui sector al căii ferate (pervomaisc 
– tiraspol – Bender – chişinău – Ungheni), cât şi reabilitarea ecosistemului râului nistru . 

nevoia de a îmbunătăţi substanţial infrastructura moldovei şi transnistriei este evidentă . 
Deoarece proiectele de infrastructură au de regulă termeni lungi de implementare, realizarea lor 
poate contribui la dezvoltarea unor legături mai îndelungate nu numai la nivel oficial, ci şi la nivel 
de agenţi economici, care vor fi implicaţi în aceste proiecte . În plus, beneficiile obţinute vor avea 
şi ele un caracter îndelungat, iar beneficiari vor fi atât agenţii economici, cât şi populaţia . 

Drept fundament iniţial pentru planificarea activităţii în comun în domeniul dezvoltării 
infrastructurii pot servi deja existentele de ambele părţi strategii şi programe în probleme de in-
frastructură, care conţin direcţii concrete de dezvoltare a acesteia . De exemplu, moldova a adoptat 
strategia infrastructurii transportului terestru pe anii 2008-2017, iar transnistria – programul de 

stat privind dezvoltarea ramurii drumurilor pe anii 2006-2010 . De menţionat, că strategia infras-
tructurii transportului terestru a moldovei nu exclude participarea transnistriei în dezvoltarea 
sectorului . În acest document se spune, în particular, că „strategia dată nu include reţelele de 
drumuri şi căi ferate ale regiunii transnistrene a Republicii moldova din motiv de lipsă a infor-
maţiei . În măsura în care vor fi obţinute date despre starea tehnică a automagistralelor şi despre 
intensitatea circulaţiei în regiunea dată, strategia va fi completată” . iată de ce în baza documentelor 
menţionate, dar şi a altora de acest fel, putem găsi reale zone de interes comun şi pregăti proiecte 
comune de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier şi de alt gen .

Deosebit de promiţătoare şi eficiente pot deveni acţiunile în comun în pregătirea şi imple-
mentarea proiectelor de dezvoltare a comunicaţiilor, telecomunicaţiilor, a infrastructurii ecologice 
şi agricole . 

Urmează să fie format şi un sistem de administrare şi monitorizare a implementării . o altă 
problemă importantă este şi asigurarea finanţării lor durabile . În soluţionarea acesteia un rol pozi-
tiv îl pot juca investitorii şi donatorii externi . De menţionat că implicarea participanţilor externi în 
procesul implementării proiectelor de infrastructură ar contribui la formarea unei responsabilităţi 
comune a moldovei şi transnistriei faţă de cooperarea cu orice „a treia” parte . 

implementarea în comun a politicii de dezvoltare regională
implementarea politicii de dezvoltare regională ar putea deveni o sferă de activitate în co-

mun destul de productivă . Această sferă a politicii este relativ nouă pentru moldova, care abia 
a început să o implementeze în baza Legii privind Dezvoltarea Regională, adoptată la sfârşitul 
anului 2006 . 

politici de dezvoltare regională sunt implementate în mai multe ţări europene şi de obicei 
acestea au drept scop echilibrarea condiţiilor şi nivelurilor de dezvoltare social-economică ale 
regiunilor, depăşirea disproporţiilor interregionale şi intraregionale, susţinerea în dezvoltare a 
teritoriilor depresive . politica dată are propriile instrumente şi instituţii de implementare, care 
trebuie să acţioneze la nivel central şi regional . Între acestea putem identifica: consiliul naţional 
de coordonare a Dezvoltării Regionale, Agenţia de Dezvoltare Regională, consiliile regionale 
pentru Dezvoltare, strategia naţională de Dezvoltare Regională şi strategiile de Dezvoltare Re-
gională pe regiuni, Fondul naţional pentru Dezvoltare Regională . Deocamdată însă în moldova 
nu toate instituţiile şi instrumentele sunt instituite şi funcţionează . 

În Legea privind Dezvoltarea Regională în Republica moldova sunt stipulate următoarele 
scopuri ale politicii regionale: dezvoltarea echilibrată şi durabilă a întregului teritoriu, reducerea 
discrepanţelor în dezvoltare între regiuni şi din interiorul acestora, iar pentru aceasta – consoli-
darea potenţialului financiar, instituţional şi uman şi susţinerea activităţii relevante a autorităţilor 
locale . 

scopul politicii regionale rezidă în primul rând în atragerea atenţiei şi a resurselor la nivel cen-
tral şi local pentru soluţionarea problemelor dezvoltării regionale . Unul din rezultatele aşteptate în 
urma realizării politicii dezvoltării regionale va fi reducerea discrepanţelor excesive şi neîntemeiate 
dintre potenţialul şi nivelul de dezvoltare al chişinăului şi al altor regiuni ale moldovei . Regiunile 
de dezvoltare se disting prin caracteristici economice . În cadrul politicii regionale regiunile sunt 
văzute nu ca unităţi teritorial-administrative, ci ca formaţiuni pur economice . În regiuni sunt 
instituite consilii regionale pentru Dezvoltare, care au menirea să reprezinte şi să promoveze 
interesele regiunilor şi să coordoneze activităţile care contribuie la dezvoltarea social-economică 
a acestora . În plus, în regiuni sunt instituite Agenţii regionale pentru Dezvoltare, care activează 
practic la elaborarea programelor şi proiectelor de dezvoltare, atrag resurse financiare şi de alt 
gen pentru implementarea lor, acordă suport pentru activităţi relevante desfăşurate de organele 
administraţiei publice locale, de sectorul privat, de populaţie etc .
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Legea privind Dezvoltarea Regională stabileşte 6 regiuni: nord (11 raioane şi municipiul Băl-
ţi), centru (13 raioane), sud (8 raioane), UtA Găgăuzia, municipiul chişinău şi transnistria . 

problema discrepanţei considerabile dintre nivelurile de dezvoltare social-economică a chi-
şinăului şi ale regiunilor este practic irelevantă pentru transnistia . potenţialul economic al trans-
nistriei este mult mai înalt decât cel al regiunilor nord, centru, sud şi UtA Găgăuzia .

indicatori ai dezvoltării regionale în anul 2006 

indicatori nord Centru sud Chişinău  UTa  
Găgăuzia

Transnis-
tria

numărul populaţiei, mii loc . 1023 1070 548 780 160 544
ponderea populaţiei urbane faţă 
de numărul populaţiei regiunii, 
%

34,8 19,7 25,6 91,2 40,6 68,1

Volumul producţiei industriale 
pe cap de locuitor, mii lei

4,9 3,1 1,7 14,7 4,9 12,9

investiţii în capitalul fix pe cap de 
locuitor, mii lei

1,8 1,5 1,6 8,1 1,6 2,0

salariul mediu lunar în regiune 
în % faţă de salariul mediu pe 
regiuni

79,7 73,2 68,5 127,3 68,8 114,2

Surse: Strategia Naţională de Dezvoltare pe perioada 2008-2011, Ministerul Economiei al RMN, Banca 
republicană transnistreană, calculele autorului.

În transnistria, volumul producţiei industriale pe cap de locuitor în anul 2006 a fost de 2,6 
mai mare decât în regiunile nord şi UtA Găgăuzia, de 4,2 ori mai mare decât în regiunea centru şi 
de 7,6 ori mai mare decât în regiunea sud . transnistria are un nivel mai înalt de urbanizare – 68% 
din populaţie locuieşte în oraşe (nordul – 35%, centrul – 19,7%, sudul – 26%, UtA Găgăuzia – 
41%) . În ciuda dificultăţilor în atragerea investiţiilor (în temei din cauze politice binecunoscute), 
mărimea investiţiilor în capitalul fix pe cap de locuitor în transnistria este mai înalt decât în 
regiunile nord, centru, sud şi UtA Găgăuzia . salariul mediu lunar este şi el de 1,6 ori mai înalt 
decât în medie pe regiunile menţionate . 

iată de ce scopurile urmărite de moldova în politica sa regională faţă de dezvoltarea regiunilor 
nord, centru, sud şi UtA Găgăuzia nu pot fi potrivite întru totul şi pentru transnistria . 

De menţionat că nu avem dreptul să vorbim de necesitatea de a „ridica” transnistria sau orice 
altă regiune (nordul, centrul, sudul şi UtA Găgăuzia) la nivelul dezvoltării social-economice a 
chişinăului . chişinău este un oraş-capitală mare, care acumulează, ca şi alte capitale ale lumii, o 
bună parte a potenţialului financiar, intelectual, ştiinţific şi cultural . De aceea aici nu vorbim de 
atingerea unor niveluri egale în dezvoltarea regiunilor şi a capitalei, ci despre o dezvoltare durabilă, 
dinamică şi echilibrată a regiunilor şi a teritoriilor din interiorul regiunilor . cel puţin, ritmurile 
dezvoltării regiunilor nu trebuie să cedeze ritmurilor de dezvoltare ale capitalei . iar în cazul 
rămânerii în urmă şi al denivelării nejustificate, este necesar să se obţină accelerarea ritmurilor 
dezvoltării social-economice a teritoriilor din afara capitalei . 

participarea transnistriei în implementarea politicii de dezvoltare regională mai întâi de toate 
trebuie să fie legată de nevoia de a depăşi discrepanţele mari din interiorul regiunilor .

Activitatea economică în transnistria este concentrată în special în trei oraşe: tiraspol, Bender 
şi Râbniţa, a căror populaţie constituie circa 60% din numărul total al populaţiei transnistriei . 
Desigur, genurile principale de activitate economică sunt concentrate anume în aceste oraşe – 
producţia industrială, construcţiile, comerţul, transportul, comunicaţiile şi altele . cota oraşelor 

tiraspol, Bender şi Râbniţa (împreună cu raionul Râbniţa) în suma totală a plăţilor fiscale în 
fondurile bugetare şi nebugetare în anul 2007 a constituit 92% . iar ponderea agenţilor economici 
din numitele unităţi teritorial-administrative în formarea veniturilor a fost şi mai mare – 98% .

În plus, rezultatele generale ale dezvoltării social-economice a transnistriei (volumul şi rit-
murile creşterii piB-ului, veniturile bugetare etc .) depind excesiv de rezultatele activităţii a doar 
câteva întreprinderi, cele mai importante fiind Uzina metalurgică moldovenească (or . Râbniţa) 
şi centrala Hidroelectrică moldovenească (or . tiraspol) .

o astfel de stare a lucrurilor demonstrează nu numai diversificarea insuficientă a structurii pe 
ramuri a economiei transnistriei, ci şi o inegalitate teritorială semnificativă a dezvoltării sale . 

Anumiţi indicatori ai dezvoltării interne a transnistriei arată că cea mai şubredă situaţie este 
atestată în raioanele slobozia, camenca şi Grigoriopol . Acest fapt se explică în mare parte prin 
profilul agrar al acestor raioane şi prin neajunsurile în dezvoltarea agriculturii in transnistria . 

Discrepanţele interne la nivelul producţiei industriale şi al investiţiilor în capitalul fix ţin de 
ordinul zecilor şi sutelor . Astfel, în anul 2006 volumul producţiei industriale pe cap de locuitor 
în raionul Grigoriopol a fost de 37 de ori mai mic decât în tiraspol şi de 106 ori mai mic decât 
în raionul Râbniţa . indicatorul similar în raionul slobozia a fost de 21 de ori mai mic decât în 
tiraspol şi de 61 ori mai mic decât în raionul Râbniţa . investiţiile în capitalul fix pe cap de locuitor 
în raionul Grigoriopol au fost de 46 de ori mai mici decât în tiraspol, iar în raionul slobozia – de 
15 ori mai mici . 

Discrepanţele interne serioase predetermină inegalitatea considerabilă în nivelul de trai şi 
calitatea vieţii populaţiei din diverse unităţi teritorial-administrative . Volumul comerţului cu 
amănuntul pe cap de locuitor în tiraspol în anul 2006 a fost de 7 ori mai mare decât în raionul 
Grigoriopol şi de 4-5 ori mai mare decât în raioanele slobozia şi camenca . Diferenţe similare 
există şi în utilizarea serviciilor cu plată . nivelul de remunerare a muncii în tiraspol şi Râbniţa 
(împreună cu raionul) în medie este cu 70% mai înalt decât în raioanele slobozia, Grigoriopol 
şi camenca .

indicatori ai dezvoltării în interiorul regiunilor Transnistriei în anul 2006

indicatori Tiraspol Bender râbniţa dubă-
sari

slobozia Gigorio-
pol

Camen-
ca

cota populaţiei urbane, % 99,3 92,5 65,3 63,3 24,6 24,1 38,2
Volumul producţiei industri-
ale pe cap de locuitor, ruble

9007 5157 26198 4429 429 247 1854

investiţii în capitalul fix pe 
cap de locuitor, ruble

3142 358 1394 758 204 69 1462

Volumul comerţului cu amă-
nuntul pe cap de locuitor, 
rub .

11280 5728 5916 6163 2552 1670 2029

Volumul serviciilor cu plată 
acordate populaţiei, pe cap de 
locuitor, ruble

2078 1138 901 762 419 398 882

salariul mediu lunar în % faţă 
de salariul mediu pe trans-
nistria, %

115,1 89,3 111,0 86,0 67,0 67,0 71,1

Surse: Ministerul Economiei al RMN şi calculele autorului.
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Evident, că politica regională în transnistria trebuie să fie orientată spre realizarea unei dez-
voltări a potenţialului economic mai uniforme din punct de vedere teritorial în general şi spre 
accelerarea dezvoltării social-economice a raioanelor şi a localităţilor aflate pe teritoriul lor . 

În acest context, cu ajutorul implementării politicii regionale în transnistria ar putea fi abor-
date următoarele sarcini importante:

dezvoltarea social-economică în complex a oraşelor mici şi a localităţilor rurale; �
dezvoltarea infrastructurii pe teritoriul raioanelor – tehnice (drumuri, telecomunicaţii,  �
aprovizionarea cu apă şi cu gaz, sisteme de canalizare etc .) şi sociale (servicii sociale, 
ocrotirea sănătăţii, educaţie etc .);
susţinerea dezvoltării micului business în oraşele mici şi în mediul rural, cât şi a infras- �
tructurii de afaceri;
soluţionarea problemelor de mediu în plan local . �

problema realizării unei dezvoltări mai echilibrate a diverselor teritorii din transnistria nu a 
fost examinată până acum la modul serios . În practica planificării dezvoltării social-economice, 
în mod tradiţional pe primul plan sunt înaintate probleme ce ţin de stabilitatea macroeconomică, 
de activităţi economice externe şi de dezvoltare a sectoarelor economice . În prognozele dezvoltă-
rii social-economice pentru anul 2008, efectuate de ministerul Economiei al transnistriei, sunt 
identificate direcţiile politicii monetare, bugetar-fiscale, de economie externă, investiţionale, de 
formare a preţurilor şi tarifare, cât şi direcţiile de dezvoltare a sectoarelor economiei şi sferei 
sociale .

Însă pentru a diversifica economia, pentru a o face mai rezistentă în faţa riscurilor externe, 
a soluţiona problemele securităţii alimentare, a îmbunătăţi situaţia infrastructurii şi a spori gra-
dul de angajare a populaţiei în câmpul muncii etc . este necesar de a acorda atenţie problemelor 
dezvoltării teritoriale dezechilibrate . De aceea utilizarea instrumentelor, a mecanismelor şi a 
instituţiilor de politici în domeniul dezvoltării regionale în transnistria nu este doar rezonabilă, 
ci poate deveni şi foarte necesară . 

Înainte de toate urmează să fie identificate potenţialul, interesele, nevoile reale şi priorităţile 
dezvoltării raioanelor şi în baza acestora să fie formulată strategia dezvoltării regionale a transnis-
triei . pentru a atinge aceste scopuri şi obiective ale strategiei este necesară elaborarea şi adoptarea 
unui plan de acţiuni şi un pachet de programe şi proiecte prioritare concrete . Documentele numite 
mai sus reprezintă instrumente de politici regionale care ar putea deveni instrumente de lucru în 
planificarea regională a transnistriei . 

pentru finanţarea pachetului de programe şi proiecte concrete în cadrul politicii regionale 
este utilizat mecanismul cofinanţării, care presupune atragerea mai multor surse – resurse pro-
venite din bugete centrale şi locale, mijloace din sectorul privat şi din surse externe . mecanismul 
cofinanţării contribuie la fezabilitatea reală a procesului de implementare a programelor şi pro-
iectelor regionale . 

Astfel, pentru scopuri de dezvoltare regională în moldova este prevăzută utilizarea a 1% din 
veniturile bugetului de stat . În anul 2008, în conformitate cu Legea Bugetului de stat, 130 milioane 
de lei vor fi direcţionaţi către Fondul naţional de Dezvoltare Regională . 

participarea sectorului privat la implementarea programelor şi proiectelor regionale se bazează 
pe interesul obţinerii contractelor de executare a lucrărilor şi pe interesul finanţării (cofinanţării) 
proiectelor comerciale, de exemplu a proiectelor de deschidere a întreprinderilor (private, mixte) 
de reciclare a deşeurilor menajere, de construcţie a sistemelor autonome de canalizare etc . 

Şi, în cele din urmă, o altă sursă importantă de finanţare a proiectelor de dezvoltare regională 
o constituie resursele externe . De exemplu, instrumentul de vecinătate şi parteneriat implementat 
de Uniunea Europeană începând cu anul 2007 conţine câteva componente, inclusiv susţinerea 

programelor nu numai la nivel naţional, dar şi transnaţional, regional, transfrontalier şi cu caracter 
tematic, lucru stipulat în documentul strategic de ţară pe anii 2007-2013 .

surse similare, dar şi de alt caracter de finanţare a dezvoltării regionale pot fi utilizate în trans-
nistria după formarea bazei normative şi instituţionale necesare . pentru aceasta este rezonabil de a 
iniţia cooperarea cu moldova, care deja a început implementarea politicii de dezvoltare regională 
şi a creat baza normativă, Fondul naţional şi câteva instituţii de dezvoltare regională . 

participarea în comun a moldovei şi transnistriei în implementarea politicii de dezvoltare 
regională ar aduce beneficii suplimentare ambelor părţi . Beneficiile ar putea fi obţinute, de exem-
plu, în rezultatul:

implementării proiectelor comune pentru raioane vecine (de exemplu, Rezina şi Râb- �
niţa);
implementării proiectelor de cooperare interregională (între regiunile nord, centru,  �
sud şi transnistria);
creşterii motivării partenerilor externi pentru participarea şi/sau cofinanţarea progra- �
melor regionale comune ale moldovei şi transnistriei;
activizării relaţiilor dintre agenţii economici-participanţi la implementarea unor progra- �
me/proiecte regionale comune etc .

pentru crearea condiţiilor normative şi instituţionale de implementare a politicii de dezvoltare 
regională urmează să fie soluţionate o serie de probleme importante .

Este necesar să se introducă amendamente în legislaţia actuală a moldovei privind dezvoltarea 
regională după coordonarea modalităţilor de participare a transnistriei la lucrările consiliului na-
ţional de coordonare a Dezvoltării Regionale şi a Fondului naţional de Dezvoltare Regională . Aici 
poate fi utilizat sau mecanismul de participare directă (includerea reprezentanţilor transnistriei 
în consiliul naţional de coordonare cu alocarea de către transnistria a unor resurse în Fondul 
naţional), sau mecanismul de coordonare a activităţilor instituţiilor susnumite, care funcţionează 
în moldova şi transnistria conform aceloraşi principii . problema relaţiilor dintre viitoarea Agenţie 
de Dezvoltare Regională a transnistriei şi organele de administrare ale transnistriei, cât şi a rela-
ţiilor dintre aceste organe şi ministerul Administraţiei publice Locale al moldovei de asemenea 
urmează să fie coordonată . După soluţionarea acestor probleme, Legea privind Dezvoltarea Regi-
onală urmează să fie completată cu un articol separat, „Despre introducerea dezvoltării regionale 
în transnistria” . pentru transnistria este rezonabilă adoptarea unui act legislativ în conformitate 
cu prevederile de bază ale legii privind dezvoltarea regională coordonate în prealabil .

crearea în transnistria a instituţiilor pentru problemele dezvoltării regionale – consiliul 
Regional pentru Dezvoltare şi Agenţia de Dezvoltare Regională – poate fi efectuată în baza preve-
derilor-tip despre structurile date, deja existente în moldova, care au fost elaborate în conformitate 
cu actele normative analogice dintr-un şir de ţări europene . transnistria ar putea lua în considerare 
nu numai practica internaţională, ci şi specificul experienţei normative proprii . totuşi, la formarea 
şi organizarea activităţii instituţiilor date urmează să se ghideze de principiul general acceptat de 
parteneriat public-privat, care este obligatoriu la implementarea politicii regionale . 

Astfel, problemele dezvoltării regionale a transnistriei şi posibilităţile potenţiale de soluţiona-
re a lor demonstrează temeiul justificativ al participării transnistriei în implementarea împreună 
cu moldova a politicii de dezvoltare regională . 

probabil, există şi alte arii de interes economic comun, care sunt în stare să nu separe, ci să 
integreze eforturile şi resursele moldovei şi transnistriei . 

Însă pentru a avansa în direcţia integrării urmează să echilibrăm accentele politic şi economic 
nu numai în relaţiile reciproce, dar şi în viziunea reglementării diferendului transnistrean în ge-
neral . În tot cazul, transferarea problemei în dimensiunea economică va aduce ambelor părţi mai 
mult folos decât menţinerea intransigentă, şi de aceea lipsită de perspectivă, a intereselor politice 
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polarizate . pentru a apropia poziţiile politice este nevoie nu doar de voinţă politică şi înţelepciune, 
dar şi de o „substanţă adezivă” durabilă, rolul căreia îl joacă economia .
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ConTriBuţia uCrainei La сrearea MaCroregiunii 
eConoMiCe CoMune Cuprinse înTre  

Marea neagră şi nisTru

Etnosurile şi economia nu coincid aproape niciodată. 
Denis de Rougemont1 

Integrarea economică a Moldovei şi Transnistriei nu ar fi o ieşire deplină şi suficientă din situaţia 
creată în regiune. Ideea de renaştere economică a regiunii are un caracter transfrontalier, ce suplimen-
tează idea redresării naţionale. Atingerea capacităţii de concurenţă a Moldovei-Transnistriei şi Sudului 
Ucrainei depinde de crearea unei macro-regiuni economice. Ucraina are un potenţial considerabil şi o 
perspectivă de creare a unei baze eficiente intelectuale, economice şi sociale pentru reglementarea con-
flictului transnistrean. Idea articolului constă în aceea că contribuţia ucraineană în integrarea economică 
şi reglementarea conflictului regional ar putea fi realizată cu considerarea experienţei de europenizare, 
creării regiunilor europene şi dezvoltării colaborării transfrontaliere în proiectul creării macroregiunii eco-
nomice naturale Odessa. În articol sunt elucidate avantajele şi neajunsurile europenizării reglementării 
conflictului transnistrean, se argumentează ideea inovatoare în ceea ce priveşte că integrarea economică 
este acel element care poate uni în prezent toată regiunea Moldovei şi Mării Negre. Cu toate acestea 
caracterul conglomerat şi asemănător al comunităţilor locale, pentru care este caracteristică problema 
interacţiunii originilor globaliste şi tradiţionaliste se va păstra şi în viitorul apropiat. Autorul formulează 
un şir de recomandări primordiale privind realizarea idelor sale: să se efectueze în Moldova-Transnistria 
şi Ucraina o actualizare a bazei legislative care reglementează colaborarea transfrontalieră; să se creeze 
un Centru unic informaţional şi statistic pentru dezvoltarea regiunii; să se elaboreze o Strategie de in-
tegrare transfrontalieră economică pe perioada din 2008 până în 20028; să se creeze o Şcoală de lideri 
regionali, care ar uni comunităţile civile; de înfiinţat un Forum economic moldovenesc care ar consolida 
elitele antreprenorilor.

***
În opinia unor cercetători cu autoritate ai proceselor internaţionale, simpla proiecţie a tendin-

ţelor conturate astăzi în lume nu permite formularea unei prognoze corecte şi prezicerea ritmului 
şi direcţiei dezvoltării în viitor2 . Faptul că întregul conţinut al etapei precedente de dezvoltare a 
spaţiului post-sovietic a fost determinat de constituirea noilor state independente în baza destră-
mării URss şi în hotarele sovietice, „în formatul” fostelor republici sovietice, care au aşa-numitele 
„naţiuni titulare”, nu înseamnă obligatoriu că în secolul XXi acest proces de „construcţie naţională” 
va continua cu succes . mai degrabă se va întâmpla exact invers, viitorul aparţine Europei (sau 
poate lumii) regiunilor şi acestea reprezintă noile realităţi ale noii ordini mondiale3 . 

Este posibil ca unele caracteristici importante ale noii ordini mondiale să fie relevate unui 
cercetător atent de către fenomenele paranormale ale relaţiilor internaţionale, reprezentate de 
aşa-zisele state nerecunoscute . În acest sens este semnificativ conflictul moldo-transnistrean, ce 
opune, pe de o parte, un stat unitar din punct de vedere etnic şi, pe de altă parte, o formaţiune 
social-teritorială bazată pe ideea de multinaţionalitate şi policulturalism . Şi mai demonstrativ este 
faptul că ambele părţi aflate în conflict se sprijină pe o istorie comună a regiunii, pe o structură 
etno-naţională similară a populaţiei şi pe o cultură integrativă . probabil, viabilitatea transnistriei 
se bazează anume pe caracterul de perspectivă al unor asemenea formaţiuni transfrontaliere 
ambivalente, care pot constitui viitorul teritoriilor riverane mării negre . popoarele care locuiesc 
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pe aceste teritorii vor trebui să integreze ambele idei – pe cea naţională şi pe cea transfrontalieră, 
să le concilieze, să le imprime o nouă calitate, o nouă unitate la un nivel mai înalt de dezvoltare . 
nimeni nu trebuie să învingă pe nimeni, noi – ucrainenii, ruşii, moldovenii, românii, găgăuzii 
şi evreii – putem găsi împreună o sinteză a principalelor idei ale secolului XXi – ideea renaşterii 
naţionale şi ideea creării euroregiunilor transfrontaliere .

moldova  
(malul drept)

transnistria
Regiunea  

odesa

Regiunea  
nicolaev

Regiunea  
Herson

cercetarea atentă a problemei soluţionării conflictului transnistrean conduce la extinderea 
contextului de reglementare: problema în discuţie nu este despre o reformatare politică banală 
a spaţiului, ci despre apariţia unei noi calităţi – macroregiunea, singura care include spaţiul 
cooperării transfrontaliere reale: Republica moldova situată în dreapta râului nistru, inclusiv 
Găgăuzia, transnistria şi regiunile Ucrainei din zona mării negre . Formarea aici a unei pieţe 
comune, a comunicaţiilor comune, a unui stil şi mod de viaţă comune, apropierea intereselor şi 
întrepătrunderea culturilor au loc aici demult şi este timpul pentru conştientizarea acestui pro-
ces şi înţelegerea lui . În contextul evoluţiilor sociale, economice şi culturale, înregistrate în noua 
regiune (s-o numim „nistreană”, deşi înţelegerea esenţei acestei regiuni de către unii politicieni 
ucraineni, care folosesc deja acest nume, se deosebeşte de înţelegerea noastră . s-ar putea ca, ţi-
nând cont de însemnătatea oraşului odesa în calitate de port maritim şi centru cultural şi istoric, 
această macroregiune ar fi trebuit să se numească „macroregiunea odesa”), noi punem problema 
rolului regiunilor Ucrainei din zona mării negre în soluţionarea conflictului transnistrean, rolu-
lui Ucrainei în crearea bazei intelectuale, economice şi sociale pentru reglementare . contribuţia 
economică sistemică a Ucrainei poate deveni componenta lipsă a soluţionării, cel de-al „cincilea 
element” pentru pace şi dezvoltare în regiune .

premisele economice şi dificultăţile de creare a macroregiunii odesa în calitate 
de fundament pentru reglementare
caracteristicile comparative ale economiilor moldovei, situată în partea dreaptă a râului nis-

tru, transnistriei şi regiunilor Ucrainei din zona mării negre arată caracterul lor complementar 
şi capacitatea pentru simbioză . Bine-cunoscuta cercetătoare rusă tamara Guzenkova remarcă 

„orientarea agrară” a economiei Republicii moldova şi „predominarea sectorului industrial” în 
economia transnistriei4 . Regiunile odesa şi nikolaev ale Ucrainei sunt, conform structurii pro-
priilor economii, industrial-agrare, iar regiunea Herson este agrar-industrială, totodată regiunea 
odessa fiind una dintre cele mai dezvoltate regiuni ucrainene din punct de vedere economic . 
Însă aici cel mai important este potenţialul de tranzitare şi de comerţ al regiunilor Ucrainei din 
zona mării negre . Aici sunt concentrate porturile-cheie de la marea neagră ale Ucrainei – odesa, 
ilicevsk, Belgorod-Dnestrovsk, nikolaev, Herson, skadovsk; porturile pe râul Dunărea – Reni, 
ismail, Vilkovo, chilia . Funcţionează conducta de petrol odesa-Brody, este dezvoltată o reţea 
de căi ferate şi drumuri auto5 . moldova agrară de pe malul drept al nistrului, inclusiv Găgăuzia, 
transnistria industrială şi regiunile Ucrainei de la marea neagră de tranzit şi de comerţ practic 
se completează reciproc .

caracterul transfrontalier al ţărilor din bazinul mării negre constituie o premisă semnifi-
cativă pentru constituirea macroregiunii economice odesa6 . Şi moldova din dreapta nistrului, 
şi transnistria, şi sudul Ucrainei sunt populate de etnosuri transfrontaliere (minorităţi): ruşi, 
ucraineni, moldoveni, găgăuzi, bulgari, evrei etc . componentele etnice similare ale acestor state 
şi regiuni generează o senzaţie atât de unică a apropierii lor .

ca o premisă pentru crearea macroregiunii reale odessa (macroregiunea cuprinsă între 
marea neagră şi nistru) poate fi privită euroregiunea „Dunărea de Jos”, formată în anul 1998, 
şi compusă din: regiunea odesa (Ucraina), raioanele cahul şi cantemir (Republica moldova), 
judeţele Brăila, Galaţi şi tulcea (România) . Această euroregiune a fost constituită conform pre-
vederilor convenţiei-cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau 
autorităţilor teritoriale .

Între anii 1993 şi 2007, cu participarea Ucrainei au fost create şapte euroregiuni, în care sunt 
atrase nouă regiuni ucrainene . În 2002 a fost înfiinţată comisia interdepartamentală pentru dez-
voltarea cooperării transfrontaliere şi a euroregiunilor (nu s-a convocat din 2003), a fost aprobat 
programul de dezvoltare al euroregiunilor . În realitate, totuşi, euroregiunile nu funcţionează şi 
este uşor să te convingi de asta dacă vizitezi paginile de internet ale respectivelor administraţii 
regionale de stat – paginile sunt completate cu informaţii învechite despre întâlnirile protocolare 
ale funcţionarilor . De ce cooperarea transfrontalieră, care dispune de un asemenea potenţial 
economic imens, nu se dezvoltă? Este acest fapt întâmplător?

printre circumstanţele principale care influenţează negativ evoluţia colaborării transfronta-
liere şi elementele care în mod sigur pot împiedica înfiinţarea macroregiunii unite odesa, situată 
între cele două râuri nistru şi nipru, ca formă de integrare economică a regiunilor şi de depăşire 
a vechiului conflict regional din transnistria, pot fi menţionate următoarele .

Regiunea Kiev se teme foarte mult chiar şi de o aluzie la separatism, fiind conştientă în mod 
serios de lipsa „rezervei de siguranţă” a Ucrainei în calitate de stat . iată de ce este exclus de pe 
ordinea de zi subiectul federalizării Ucrainei şi realizării reformei teritorial-administrative pentru a 
modifica acea împărţire a ţării în regiuni, încă de pe vremea lui stalin . iată de ce nu mai dispunem 
de lideri eminenţi care au pledat strălucit pentru federalizare, adesea de pe poziţii politice opuse 
(Veaceslav ciornovol şi Evgheni Kuşnarev) . iată de ce Ucraina s-a pomenit „fără Kucima”, care 
a elaborat proiectul de separare a Ucrainei în nouă teritorii cu propriile parlamente şi guverne . 
iată de ce regiunile staliniste, cu sens de ţinuturi, au fost redenumite de teoreticienii de la Kiev în 
simple „regiuni” şi astfel a fost efectuată o tentativă de schimbare ordinară a „plăcuţelor” pe vechile 
instituţii sovietice, care însă nu modifică esenţa acestor instituţii . Din acelaşi motiv conducătorii 
regiunilor nu sunt aleşi, ci numiţi de către funcţionarii de la Kiev din rândurile celor care nu vor 
deveni niciodată lideri carismatici, care niciodată nu vor fi votaţi de cetăţenii regiunii . Kievul oficial 
nu permite conducătorilor de regiuni să dezvolte relaţii transfrontaliere internaţionale cu adevă-
rat reale, păstrând monopolul centrului asupra politicii externe . Declarându-şi aspiraţia pentru 
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integrarea în Europa regiunilor, în realitate Ucraina multiplică centralizarea totalitară atât în 
domeniul politicii, cât şi în domeniul economiei . În politică, aceasta se manifestă prin impunerea 
unui tabu asupra unor direcţii întregi (de exemplu, cooperarea transfrontalieră), iar în economie, 
de pildă, în faptul că, în calitatea sa de capitală, Kievul este una din cele două regiuni-donatoare, 
alături de Donbas . motivul nu este că oraşul Kiev dispune de o industrie dezvoltată, la fel ca în 
Donbas, ci pentru că „Kievul este moscova astăzi”, unde, în mod artificial şi administrativ, sunt 
concentrate fluxurile financiare, este creată „o zonă economică deosebită”, la fel cum în Uniunea 
sovietică s-a procedat cu moscova, unde şi preţurile sunt mai ridicate, şi salariile sunt mai mari, 
şi capacitatea de cumpărare a monedei este mai puternică decât în restul ţării . În jurul Kievului 
a fost creat un hotar economic invizibil, ce separă această vitrină a Ucrainei de celelalte provincii 
nefericite . Kievul distribuie după propria judecată subvenţiile pentru regiunile Ucrainei, insuflând 
elitelor locale şi populaţiei ideea vicioasă şi aflată în contradicţie cu principiile pieţei despre „lipsa 
de rentabilitate” imaginară, „caracterul neputincios” şi dependenţa de Kiev .

subiectele cooperării transfrontaliere sunt supravegheate în cadrul administraţiilor regionale 
de către departamentele pentru relaţii internaţionale, existente încă de pe timpurile sovietice, ale 
căror sarcini nu vizează dezvoltarea cooperării transfrontaliere, ci golirea acesteia de conţinut, re-
ducerea colaborării la întâlniri ceremonioase şi semnarea unor „protocoale de intenţii”de inspiraţie 
sovietică . Este suficient să amintim că în Ucraina democratică este valabilă încă interdicţia pentru 
străini de a vizita organele administraţiei locale fără permisiunea specială a serviciilor secrete, 
care trebuie perfectată cu câteva săptămâni înaintea întâlnirii . În acest caz este necesară motivarea 
detaliată a acestei întrevederi, oferirea de informaţii despre vizitatori . (Autorul s-a confruntat cu 
acţiunea acestei dispoziţii a cabinetului de miniştri cu ocazia primirii unei delegaţii poloneze 
în oraşul Herson, între 14 şi 17 aprilie 2008, în componenţa căreia se afla senatorul Republicii 
poloneze, stanislaw Gogacz, şi profesorul Universităţii catolice din Lublin, slawomir particky . 
Şeful-adjunct al administraţiei regiunii Herson, Larisa olenkovskaia, a refuzat întîlnirea cu dele-
gaţia poloneză, făcând referire la această interdicţie) . Este clar că federalismul şi regionalismul în 
„stil sovietic” nu pot reprezenta un model pentru edificarea Ucrainei moderne, însă trecerea sub 
tăcere şi negarea federalismului european, regionalismului de tip european nu pot fi justificate de 
nici un fel de temeri şi reprezintă un mijloc de păstrare a monopolului banal al puterii centrale, 
a vestitei „verticale a puterii”, pe care o apără nomenclatura ucraineană post-sovietică, perimată 
în esenţă şi totalitară la origine .

toate motivele ulterioare ale dezvoltării insuficiente a cooperării transfrontaliere, pe care le 
identifică experţii şi analiştii contemporani, sunt rezultatul acţiunii motivului principal menţionat 
deja .

În opinia revistei de autoritate „nationalnaya bezpeka i oborona”, motivele sunt următoa-
rele:

caracterul nedefinit al atribuţiilor organelor puterii locale şi autoguvernării locale în  �
domeniul cooperării transfrontaliere .
sprijinul insuficient din partea statului (inclusiv financiar) pentru programele şi proiectele  �
de cooperare transfrontalieră; ritmurile lente de construcţie de către partea ucraineană 
a infrastructurii de lângă graniţă .
Atragerea modestă a structurilor lumii de afaceri şi organizaţiilor „sectorului trei” . �
Lipsa comunicaţiilor orizontale . �
caracterul limitat al informaţiei statistice veridice şi comparative despre starea şi dezvol- �
tarea regiunilor; nivelul insuficient de prezentare a regiunilor Ucrainei în statele Uniunii 
Europene .
calitatea redusă de pregătire şi orientarea nestructurată a proiectelor de colaborare  �
transfrontalieră, depuse de Ucraina spre examinare comisiei Europene . În consecinţă, 

reprezentanţii comisiei exprimă îndoieli justificate cu privire la obţinerea în cadrul 
acestor proiecte a valorii adăugate, prin urmare, şi cu privire de oportunitatea finanţării 
acestora7 .

intrarea recentă a vecinilor noştri în zona schengen şi apariţia unor noi complicaţii la obţine-
rea vizei de intrare în ţările vecine de asemenea nu favorizează dezvoltarea cooperării transfron-
taliere .

Astăzi putem fără echivoc să concluzionăm că politica Ucrainei în domeniul cooperării 
transfrontaliere nu corespunde normelor şi idealurilor europene şi nu valorifică experienţa eu-
ropeană a regionalismului .

Ucraina şi Republica moldova se confruntă cu probleme macroeconomice similare – nivelul 
modest de incluziune a economiei în procesul de globalizare economică, lipsa unor progrese struc-
turale serioase, condiţionate de admiterea în structurile economice europene şi internaţionale, 
nivelul redus al capacităţii de concurenţă pe plan mondial . totuşi, caracterul similar al problemelor 
nu înseamnă faptul că ele sunt identice: Ucraina deţine o poziţie mai avansată pe calea integrării 
în economia mondială, ceea ce demonstrează o dată în plus caracterul util al participării la con-
stituirea macroregiunii transfrontaliere odesa . Gradul de atractivitate al macroregiunii odessa 
se poate extinde odată cu ridicarea nivelului economiei, cu incluziunea ei mai mare în diviziunea 
internaţională a muncii şi majorarea aici a proporţiei industriilor de înaltă tehnologie .

cea mai cunoscută evaluare complexă a gradului de incluziune a fiecărei ţări în procesele 
de globalizare este realizată de „indicele globalizării” (Globalization Index Rankings) . Acest in-
dicator multidimensional include gradul de angajare politică internaţională a statului (prezenţa 
în cadrul organizaţiilor internaţionale, numărul reprezentanţelor diplomatice etc .), dezvoltarea 
tehnologiilor globale (numărul de utilizatori internet, numărul de gazde internet etc .), contactele 
internaţionale personale (turism, transferuri de bani transfrontaliere etc .) şi dezvoltarea integrării 
economice (comerţ, investiţii etc .) . În acest clasament al globalizării Ucraina se situează pe poziţia 
a 42-a, ţara fiind mai mult implicată în dezvoltarea integrării economice şi mai puţin în sistemul 
contactelor personale, dezvoltarea tehnologiilor înalte şi procesele politice internaţionale8 . Re-
publica moldova nu este deocamdată inclusă în lista ţărilor evaluate .

Viitoarea macroregiune se va confrunta cu problema întârzierilor în condiţiile de funcţionare 
în reţelele globale . potrivit „indicelui global al pregătirii societăţii pentru funcţionarea în reţelele 
globale” (The Networked Readiness Index 2007-2008 rankings), Ucraina se plasează abia pe locul 
70 (3 .69 puncte), iar Republica moldova – pe 96 (3 .21 puncte) . numărul maxim de puncte (5 .78) 
este deţinut de Danemarca, iar minim (2 .40) – de Republica ciad9 . Acest indice include indicatorul 
utilizării reţelelor şi indicatorul de dezvoltare a oportunităţilor . indicatorul de utilizare a reţelelor 
se calculează în baza următorilor indici: numărul utilizatorilor internet (la 100 de persoane), 
numărul utilizatorilor de telefonie mobilă (la 100 de persoane), numărul utilizatorilor internet 
la un o singură gazdă, procentul calculatoarelor conectate la internet, disponibilitatea serviciilor 
internet . indicatorul de dezvoltare a oportunităţilor include disponibilitatea reţelelor, politica de 
dezvoltare a reţelelor, dezvoltarea reţelelor sociale, dezvoltarea economiei de reţea (guvernare 
electronică, comerţ electronic) .

corupţia este o altă problemă acută care poate ameninţa marcoregiunea . organizaţia inter-
naţională Transparency International calculează „indicele de percepţie a corupţiei” (percepţia 
oamenilor de afaceri şi a experţilor privind corupţia în sectorul public) . În 2008, conform acestui 
indice, Republica moldova ocupă locul 109 (2,9 puncte), iar Ucraina – 134 (2,5) . Rezultatele sunt 
plasate pe o scară de la 0 puncte (foarte corupt) la 10 puncte (foarte curat)10 .

premisa cea mai importantă pentru unificarea economiilor din macroregiune o poate constitui 
comunitatea tipurilor de administrare economică, determinată de asemănarea comportamentelor 
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economice ale gospodăriilor casnice . Faptul este explicat de similitudinea condiţiilor de viaţă 
geografice, climaterice şi socio-culturale ale populaţiei .

În acelaşi timp, o problemă comună rămâne dependenţa socială şi economică a unei părţi 
a populaţiei ca fenomen al conştiinţei şi comportamentului economic al cetăţenilor Ucrainei şi 
Republicii moldova . În ciuda faptului că societatea ucraineană şi cea moldovenească, precum şi 
societatea transnistreană au fost incluse în procesul global de individualizare a vieţii economice, 
o parte din populaţie se simte încă atrasă de ordinea veche, care presupune un spaţiu restrâns 
al libertăţilor individuale şi o responsabilitate individuală minimă . se menţine fenomenul ori-
entărilor de masă spre „dependenţă”, ce apar în legătură cu schimburile de resurse economice . 
În Ucraina, moldova şi transnistria politicienii şi reprezentanţii autorităţilor folosesc adesea 
retorica de „redistribuire” . sunt dominante dispoziţiile ce încurajează majorarea programelor de 
asistenţă socială .

repercusiunile politicii de îngrădire în regiune a libertăţilor economice 
pentru realizarea cu succes a ideii macroregiunii odesa (macroregiunea cuprinsă între marea 

neagră şi nistru), Ucraina urmează să aplice un program complex şi solid de cooperare transfron-
talieră şi să renunţe, cel puţin, la tentativele politicii artificiale de îngrădire a libertăţii economice 
a transnistriei, care subminează ideea de integrare economică a regiunii în calitate de mijloc de 
soluţionare şi reglementare a conflictului regional .

conform unor calcule modeste, media anuală a schimburilor comerciale externe ale transnis-
triei reprezintă 770 milioane de dolari sUA . peste 144 de întreprinderi din sectorul electro-ener-
getic, al construcţiei de maşini, prelucrării metalelor, metalurgiei negre etc . asigură schimburile 
comerciale externe ale regiunii cu aproximativ 59-70 de state11 . tranzitul principal al producţiei 
se efectuează prin Ucraina şi aceasta constituie premisa-cheie pentru completarea reciprocă a 
regiunilor din componenţa macroregiunii odesa, ceea ce formează fundamentul reglementării . 
Dacă procesul va debuta cu integrarea economică în calitate de traseu pentru soluţionare şi acesta 
se va derula în condiţiile libertăţii economice, şi nu ale aplicării blocadelor şi boicoturilor econo-
mice, tranzitul ucrainean este o componentă obligatorie a întregului proiect .

introducerea de către Ucraina, în martie 2006, a noilor reglementări vamale (blocada eco-
nomică a transnistriei) a fost un pas orientat împotriva intereselor economice ale Ucrainei şi 
împotriva ideii de integrare economică a macroregiunii . Această decizie a coincis cu semnarea 
împreună cu statele Unite a acordului de aderare a Ucrainei la organizaţia mondială a comerţului 
şi eliminarea Amendamentului Jackson-Vanik, care limita din perioada sovietică fluxul mărfurilor 
din Ucraina în sUA . 

În condiţiile lipsei de transparenţă a politicii promovate de autorităţile oficiale ale Ucrainei 
privind moldova şi transnistria, populaţia Ucrainei nu cunoaşte suma reală a prejudiciului 
economic pe care l-a suferit Ucraina ca urmare a introducerii noului regim vamal (în lexiconul 
transnistriei este vorba de o blocadă economică) . o asemenea trecere sub tăcere a consecinţelor 
produse de politica externă a pricinuit o daună iremediabilă imaginii guvernelor „democratice” 
ale Ucrainei . 

pentru a aprecia cel puţin ordinul cifrelor acestui prejudiciu, vom menţiona că volumul 
producţiei introduse din regiunile de frontieră ale Ucrainei este evaluat la 270 milioane de dolari 
sUA . Uzina metalurgică moldovenească din oraşul Rîbniţa a cumpărat, singură, din Ucraina, în 
anul 2004, materie primă în valoare de peste 50 milioane de dolari sUA, iar lunar această uzi-
nă achiziţionează din Ucraina pînă la 100 mii tone de fier vechi . prin porturile ucrainene zina 
metalurgică moldovenească transportă în fiecare lună 85 mii tone de metale laminate . probabil, 
pierderile Ucrainei de pe urma introducerii noului regim vamal se ridică la sute de milioane de 
dolari sUA [5; 180-181] .

consecinţe similare a avut şi incidentul de la calea ferată din anul 2006, care a constat din 
suspendarea unilaterală de către Ucraina a transportului de cale ferată cu transnistria, fapt ce a 
produs de asemenea pagube semnificative întreprinderilor ucrainene şi statului . În scurt timp, 
Ucraina a reuşit să depăşească, se pare, această decizie anti-economică .

În transnistria Ucraina are interese de afaceri serioase . segmentul comun al afacerilor ucrai-
nene în transnistria reprezintă cel puţin un miliard de dolari sUA anual12 . Însă existenţa inte-
reselor de afaceri nu se reflectă în nici un fel asupra activităţii publice a sectorului de business . 
practic, aceste interese se află în „umbra” publică .

Îngrădirea libertăţii comerciale a transnistriei s-a dovedit a fi o eroare gravă a politicii exter-
ne ucrainene, care a atras după sine atât pierderi economice colosale, cât şi un prejudiciu politic 
exprimat prin sustragerea Ucrainei de la îndeplinirea rolului firesc de pacificator în conflictul 
transnistrean .

Calea economică de reglementare şi europenizarea acestui proces 
cercetătorii, observatorii şi participanţii la reglementarea conflictului regional ajung practic în 

mod unanim la concluzia privind caracterul inevitabil al europenizării procesului de reglementare . 
De altfel, această concluzie este formulată nu în logica războiului după principiul „sau-sau”, dar 
mai degrabă în logica „şi/sau”, atunci când europenizarea doar completează deja componentele 
existente de conţinut ale reglementării . nu este vorba despre încălcarea drepturilor unor grupuri 
din cadrul populaţiei, nici despre obţinerea unor privilegii unilaterale de către alte grupuri, nici 
despre suprimarea simultană a specificului social şi cultural sau identităţii unor persoane .

sub termenul de „europenizare” în contextul rezolvării conflictului transnistrean înţelegem 
„un proces pus în acţiune şi stimulat de instituţiile europene, în primul rând de Uniunea Eu-
ropeană, prin stabilirea unei relaţii directe între deznodămîntul final al conflictului şi un grad 
anumit de integrare a părţilor interesate în structurile europene . Această conexiune este realizată 
prin intermediul unor mecanisme concrete de condiţionare şi socializare, incluse în procesul de 
„europenizare”13 . Atât participarea activă a Uniunii Europene în procesul de reglementare, cât 
şi crearea de către Uniunea Europeană a unei „structuri-cadru” pentru asemenea reglementare 
pot constitui o expresie concretă a „europenizării” . „Europenizarea” este întotdeauna asimetrică, 
pentru că ceilalţi participanţi la procesul de soluţionare nu dispun, de obicei, de mecanisme in-
stituţionale de influenţă asupra poziţiei Uniunii Europene . 

Uniunea Europeană atrage tot mai multă atenţie asupra conflictului transnistrean . Acest 
fapt este condiţionat deopotrivă de formarea instituţională a Uniunii Europene şi de schimbarea 
politicii sale, determinată de admiterea membrilor noi – polonia, Lituania şi România, pentru 
care subiectul transnistrean este foarte important14 .

o expresie conceptuală a esenţei politicii Uniunii Europene pe direcţia moldo-transnistreană 
poate fi considerată politica Europeană de Vecinătate (European Neighbourhood Policy – ENP), 
care constă din propunerea de către UE a unei colaborări strânse cu ţările care nu au la moment 
perspective de aderare la Uniune15 .

Uniunea Europeană a realizat timp de şase ani un itinerar semnificativ de implicare în solu-
ţionarea conflictului transnistrean:

1) Adoptarea măsurilor privind blocarea diplomatică a transnistriei – interzicerea eliberării 
vizelor pentru reprezentanţii autorităţilor transnistrene – anul 2003 .

2) medierea negocierilor moldo-ucrainene privind colaborarea în domeniul managemen-
tului la frontieră – 2003 .

3) implicarea reuşită a Uniunii Europene în negocierile moldo-ruse şi zădărnicirea aşa-
numitului „plan Kozak” privind formarea unei moldove federative sub garanţia Rusiei – 
2003 .
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4) Formarea unei politici externe atractive pentru moldova, bazată pe un parteneriat Euro-
pean în comparaţie cu planul Rusiei de federalizare într-un stat comun moldovenesc – 
2003;

5) intrarea Uniunii Europene în componenţa participanţilor la procesul de negocieri în 
formatul „5+2” în calitate de observator, la invitaţia Republicii moldova – 2005 .

6) instituirea funcţiei de Reprezentant special al Uniunii Europene în Republica moldova – 
2005 .

7) Lansarea misiunii Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în moldova şi Ucraina (EU 
Border Assistance Mission – EUBAm) – 2005 .

În ansamblu, Uniunea Europeană s-a anunţat ca un factor puternic în procesul de reglemen-
tare, ca un centru de forţă, în lipsa căruia rezolvarea conflictului este practic imposibilă . În acelaşi 
timp, măsurile efectuate nu au adus în mod real rezultatul aşteptat – soluţionarea conflictului 
transnistrean pe o platformă europeană . Uniunea Europeană nu reuşeşte să influenţeze transfor-
marea Republicii moldova într-un stat de drept, democratic şi înfloritor, care poate deveni atractiv 
pentru locuitorii transnistriei . Blocada diplomatică şi economică a transnistriei s-a dovedit a 
fi o măsură puţin eficientă . sprijinul Ucrainei pentru soluţionarea conflictului în baza abordării 
europene poartă în mare parte un caracter declarativ . misiunea de Asistenţă EUBAm nu a produs 
rezultatele scontate – dovezi ale acelor crime internaţionale, pe care, se pretinde, că le-a comis elita 
transnistriei (contrabandă cu droguri, armament, persoane etc .) . Lipsită de eficacitate s-a dovedit 
coordonarea şi consolidarea politicii externe a Uniunii Europene cu politica externă şi retorica 
noului stat-membru al UE – România – privind conflictul transnistrean . Uniunea Europeană nu 
a reuşit să stabilească o cooperare constructivă cu Rusia – un jucător important în procesul de 
reglementare a conflictului .

poziţia şi politica Uniunii Europene se modifică şi rămâne semnificativă atenţia pe care Uni-
unea o acordă însăşi transnistriei, dinamicii ei pe dimensiunea de politică internă, capacităţilor ei 
de realizare a unui acord, loialităţii elitei sale de afaceri faţă de modelul european de reglementare 
a conflictului îngheţat . Uniunea Europeană extinde utilizarea principiului de condiţionalitate, 
care presupune nu doar pedepsirea elitei transnistrene, ci şi stimularea ei, mai ales ţinând cont 
de dependenţa transnistriei de exportul producţiei sale în ţările UE .

pentru noi sunt de asemenea importante răspunsurile la următoarele întrebări: În ce măsură 
sunt corelate calea economică de reglementare şi europenizarea ei? care sunt avantajele şi defec-
tele europenizării procesului de reglementare? care este consecutivitatea optimă a etapelor de 
europenizare şi soluţionare?

Este evident că, la etapa iniţială de reglementare, conflictul transnistrean se afla la periferia 
intereselor Uniunii Europene . În continuare acţiunile UE indicau mai degrabă asupra dominării 
abordărilor politice ale reglementării . Însă, pe măsură ce conflictul transnistrean traversa o pe-
rioadă de stagnare şi, în realitate, Republica moldovenească nistreană îşi demonstra capacitatea 
vitală, a devenit evident faptul că abordarea politică este insuficientă . De asemenea, în Republica 
moldova s-au conturat tendinţe politice de criză, iar Ucraina s-a dovedit а fi incapabilă să ducă 
până la capăt politica de izolare a transnistriei . Uniunea Europeană a început să fie interesată 
de sursele de forţă şi de dinamismul economiei transnistrene . integrarea economică s-a arătat 
a fi elementul care poate unifica în prezent întreaga regiune ce cuprinde moldova şi zona mării 
negre .

Acum europenizarea reglementării transnistrene poate include următoarele componente: 
1) afirmarea principiului de activitate economică liberă în cadrul macroregiunii; 2) încurajarea 
integrării economice şi a interacţiunii transfrontaliere între actorii economici din moldova, trans-
nistria şi regiunile Ucrainei din zona mării negre; 3) investiţiile Uniunii Europene în proiectele 

economice comune la nivel transfrontalier; 4) oferirea unor mari granturi financiare directe pentru 
integrarea economică în regiune; 5) includerea părţilor aflate în conflict în procesul de integrare 
europeană ca soluţie de rezolvare a conflictului; 6) recompensarea participanţilor cu anumite 
privilegii de integrare europeană .

Şi aici apare întrebarea, ce poate provoca discuţii, despre consecutivitatea etapelor de europe-
nizare şi reglementare . ce urmează să se întreprindă în primul rând: să fie oferit participanţilor 
la conflict un grad sau altul de proximitate (integrare) faţă de Uniunea Europeană în calitate de 
condiţie favorabilă pentru soluţionare, sau dimpotrivă, să fie declarat acest grad de integrare eu-
ropeană ca premiu pentru reglementare, acordat participanţilor?16 . punând în calcul diminuarea 
interesului populaţiei moldovei faţă de reintegrarea ţării, se poate afirma că acest interes ar putea 
să dispară în general în cazul integrării europene a Republicii moldova (într-o formă sau alta) . 
Această circumstanţă face dificilă integrarea europeană a moldovei pînă la reintegrarea ţării . 
În favoarea acestei căi vorbeşte doar argumentul unei moldove din dreapta nistrului, devenită 
atractivă pentru transnistreni după o reconstrucţie finanţată de Uniunea Europeană . Însă soluţia 
subvenţiilor financiare acordate ţărilor aflate în depresiune economică nu este populară printre 
statele comunitare, fapt ilustrat de exemplul Bulgariei, care, dimpotrivă, a fost pedepsită pe cale 
financiară pentru non-acţiunile sale în combaterea corupţiei .

Un impediment serios în calea reglementării economice a conflictului, care ar putea să nu 
coincidă cu interesele europenizării, îl poate constitui subiectul reprezentării intereselor elitelor 
regionale . soluţia economică de reglementare a conflictului, libertatea economică şi integrarea 
la nivel macroregional vor diminua în mod semnificativ valoarea elitelor politice din ţările regi-
unii şi ar putea încuraja elitele lumii afacerilor din sub-regiuni să subaprecieze atât suveranitatea 
politică a statelor naţionale, cât şi rolul elitelor politice din aceste ţări .Astfel, astăzi în moldova, 
transnistria şi Ucraina opinia publică pune în discuţie subiectul despre influenţa exagerată a 
clanurilor financiare şi oligarhice, despre exercitarea disproporţionată şi din umbră a puterii lor 
asupra proceselor politice din regiune, despre starea actuală a economiilor naţionale şi despre 
conştiinţa de masă în Ucraina, moldova şi transnistria . Accentul pe „soluţia economică” a regle-
mentării îi poate transforma pe aceşti actori care trezesc aversiune în protagonişti ai procesului 
de rezolvare a conflictului şi acest fapt ar putea avea consecinţe greu de anticipat asupra destinelor 
democraţiei în regiune .

Şi din punctul de vedere al conştiinţei de masă, obişnuită cu viciile de către populismul politic, 
şi din punctul de vedere al confruntării elitelor post-sovietice pentru sferele de influenţă, şi din 
punctul de vedere al acutizării concurenţei dintre clanurile financiare şi oligarhice din regiune, 
„economizarea” procesului de reglementare a conflictului ridică în calitate de problemă primor-
dială subiectul redistribuirii la scară largă a proprietăţii şi principiile şi regulile unei asemenea 
redistribuiri . mai curând va funcţiona un singur principiu: „cel mai mare îl mănâncă pe cel mai 
mic” . Această perspectivă nu este pe placul tuturor . se constituie grupuri de interese care nu susţin 
nici o formă de integrare economică transfrontalieră, care ameninţă bunăstarea lor şi chiar existen-
ţa lor . Riscurile economice prezente şi temerile politice funcţionează ca un mecanism cumulativ, 
care consolidează în mod exponenţial opoziţia faţă de reglementare şi integrare economică . 

Avantajele europene ale libertăţii economice şi calitatea înaltă a vieţii constituie principalul 
argument în favoarea europenizării . Aceste argumente care oferă un câştig asigurat pot deveni 
solide doar ca rezultat al realizării programului de „economizare” a procesului de reglementare a 
conflictului . În acest caz, politicienii şi oligarhii se supun riscurilor, iar businessul mic şi mijlociu 
obţine noi oportunităţi . categoriile de populaţie dependente din punct de vedere social şi econo-
mic se confruntă cu o situaţie de dezbinare: o parte vor prefera să aibă un angajator sigur şi bun, 
altă parte însă este afectată de sindromul numit „Fuga de libertate”, având frică de intensificarea 
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activităţii lor de muncă, de majorarea vârstei de pensionare şi de lipsirea de indemnizaţiile şi 
plăţile sociale de care beneficiau în mod obişnuit . 

Fenomenul de europenizare în interpretarea propagandiştilor post-sovietici, educaţi în uni-
versităţile marxist-leniniste, se prezintă ca o versiune stereotipică a „viitorului luminos”, o oarecare 
reîncarnare a comunismului, în care „fiecare va primi după nevoie” . trivialitatea respingătoare 
a propagandei euro-integraţioniste reduce la zero avantajele libertăţii cuvântului şi informaţiei, 
opiniei independente şi competente .

Fără îndoială, europenizarea reglementării conflictului are propriile dezavantaje . modul 
obişnuit de gestionare a gospodăriilor, bazat pe tradiţiile creştinismului ortodox şi pe relaţiile 
în esenţă de şerbie, care includ întreţinerea unei persoane şi dependenţa socio-economică, va fi 
eradicat . caracterul poetic al acestui mod de viaţă, estetica lui de asemenea vor dispărea .

oraşele situate în macroregiune vor putea şi vor reuşi să trăiască mai bine, însă ele vor înceta 
să mai fie „capitale” în stil bizantin, cu defilări, preşedinţi şi „curţi” . mulţi cetăţeni se vor simţi 
ofensaţi şi sentimentul lor de mândrie va fi jignit din cauza asta .

Uniunea Europeană nu a elaborat o politică cu privire la populaţia vorbitoare de limba rusă 
din fostul imperiu sovietic şi aceasta este o deficienţă serioasă, care înseamnă pierderea de către 
aceşti cetăţeni a propriului specific („sindromul baltic”) .

procesul de europenizare este însoţit de maladii precum migraţia, degradarea sectorului 
social, marginalizarea populaţiei cu un nivel modest de adaptare la noul stil de viaţă .

De cealaltă parte a balanţei se află acţiunea spre o nouă calitate, mai înaltă a vieţii, apariţia 
noii identităţi europene, sistemul de protecţie a drepturilor omului, garantarea securităţii şi liber-
tăţii de corupţie, în sfîrşit, abolirea frontierelor profund dispreţuite . În linii mari, o viaţă nouă… 
pentru alţi oameni noi .

avantajele şi dezavantajele europenizării procesului de reglementare  
a conflictului transnistrean

avantaje dezavantaje 
stabilirea standardelor europene de 
calitate a vieţii pentru cetăţeni

pierderea specificului socio-cultural şi lingvistic de către o parte 
importantă a populaţiei

standarde europene în domeniul 
drepturilor omului

Degradarea modului de gestionare a gospodăriilor, format de-a 
lungul istoriei şi bazat pe tradiţiile creştinismului ortodox

Garanţii de securitate europeană în 
regiune

micşorarea importanţei statelor periferice participante la re-
glementare, pierderea de către acestea a unei părţi a propriei 
suveranităţi

Diminuarea corupţiei Diminuarea bunăstării sociale pentru o parte importantă din 
populaţie, incapabilă să se socializeze în contextul european

Libertatea de mişcare în Europa creşterea migraţiei populaţiei în căutarea locurilor de muncă
Apariţia identităţii europene „Exodul de inteligenţă” (savanţi, medici)
Expansiunea culturii europene Degradarea sectorului social (educaţie, sănătate) după exemplul 

noilor state europene

În opinia experţilor din Ucraina de sud, cooperarea transfrontalieră constituie cel mai im-
portant instrument de integrare europeană şi socializare a participanţilor la procesul de rezolvare 
a conflictului transnistrean . Această idee şi-a găsit expresia în programul naţional de integrare 
a Ucrainei în Uniunea Europeană, adoptat în septembrie 2000, şi în Legea Ucrainei privind coo-
perarea transfrontalieră, adoptată la 24 iunie 2002 . 

Este uimitor faptul că întreaga cooperare transfrontalieră se localizează practic doar la grani-
ţele occidentale ale Ucrainei şi aproape că este îngheţată la frontierele ei de sud – cu ţările-membre 

ale nAto – turcia şi România, şi cu prietenele sale, moldova şi transnistria . starea de lucruri 
se explică prin conflictele latente dintre Ucraina şi aceste state, la a căror soluţionare Uniunea 
Europeană nu contribuire în nici un fel . 

pe de altă parte, chiar în interiorul Ucrainei de sud promovarea şi organizarea cooperării 
transfrontaliere se află în sarcina departamentelor pentru relaţii internaţionale din cadrul admi-
nistraţiilor regionale, care au fost create şi activează de fapt după tiparele sovietice şi care acum 
mai degrabă împiedică decât sprijină această cooperare . 

În Ucraina contemporană s-a conturat ceea ce poate fi numită „o fereastră spre Europa”, situată 
la frontiera ucraineano-poloneză . Anume aici sunt implementate modelele europene moderne 
ale cooperării transfrontaliere . Frontiera din sudul Ucrainei are un caracter total diferit, alte 
particularităţi şi sarcini .

Comunităţile conglomerate ale macroregiunii şi calea economică de 
reglementare a conflictului moldo-transnistrean
Analizând perspectivele şi beneficiile integrării economice în macroregiune (moldova, trans-

nistria, regiunile Ucrainei din zona mării negre), este important ca în subregiunile formate deja 
să se facă deosebirea valenţei duble a comunităţilor prezente, constituite din două componente 
– globală, post-modernă şi tradiţională, patriarhală . „comunităţile contemporane încep să se 
asemene cu un conglomerat, în interiorul căruia există, să zicem, două enclave . În prima enclavă 
„se izolează” tot ce este modern şi post-modern – aici este „camera de globalizare” . În cea de-a 
doua enclavă sunt ocrotite atent, menţinute cu grijă şi răsfăţate toate lucrurile tradiţionale, înră-
dăcinate în istorie şi identitate, lucrurile natale şi iubite”, notează Aleksei Bogaturov, un cunoscut 
cercetător al relaţiilor internaţionale17 . integrarea economică în macroregiunea odesa este agre-
ată de ambele componente (Euroregiunea „Dunărea”), deşi într-o măsură diferită şi într-un stil 
deosebit unul de altul .

În lucrările noastre consacrate dinamicii proceselor politice interne din transnistria18 men-
ţionăm acţiunea acestor două enclave în transnistria . 

În comunităţile conglomerate interacţiunea şi relaţiile dintre autorităţi şi lumea afacerilor a 
devenit una dintre problemele cele mai importante . Atât în Ucraina, cât şi în moldova din dreapta 
nistrului şi în transnistria aceste relaţii sunt încărcate, într-o măsură mai mare sau mai mică, 
de conflicte şi dificultăţi . În Ucraina conduc clanurile financiare şi oligarhice şi autorităţile abia 
se apropie de procesul de reprimare a oligarhiei după modelul liderului rus Vladimir putin şi de 
instalarea controlului asupra clanurilor oligarhice; în moldova de pe malul drept al râului nistru 
domină autorităţile; iar în transnistria a fost creată o schemă de întrepătrundere a intereselor 
puterii şi businessului şi a unei confruntări poziţionale subterane pentru influenţă .

Ar fi eronat şi prea simplu să se concluzioneze că doar una dintre părţile acestor relaţii con-
flictuale de dominaţie şi subordonare poate fi purtătorul ideii de integrare economică la nivel ma-
croregional . În realitate, ambele părţi au o atitudine loială faţă de această integrare, fiind motivate 
de participarea proprie şi de realizarea propriei ideologii a acestei integrări .

condiţiile necesare ale integrării economice în macroregiune pot fi: 1) garantarea recunoaş-
terii reciproce a drepturilor de proprietate ale elitelor de afaceri aparţinând participanţilor la 
integrarea economică (mai ales când este vorba de proprietatea transnistreană şi de proprietatea 
situată pe teritoriul transnistrean); 2) păstrarea caracterului de conglomerat al subregiunilor, inclu-
siv al transnistriei, adică garantarea conservării clasei politice a „tradiţionaliştilor”; 3) extinderea 
modelului european al relaţiilor dintre autorităţi şi lumea afacerilor; 4) afirmarea managementului 
modern al strategiei de dezvoltare a regiunilor .

Aici pornim de la premisa că toate comunităţile din macroregiune vor păstra încă mult timp 
contururile comunităţii conglomerate şi în timpul apropiat va persista problema interacţiunii din-
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tre principiul globalist şi principiul tradiţionalist . Această convieţuire este personalizată strălucit 
în designul politic al comunităţilor regionale: în transnistria „steaua sherif-ului”* se îmbină, ca 
logotip al globalizării, cu steaua roşie, logotipul perioadei sovietice .

dividendele păcii şi integrării economice
principalul rezultat al participării Ucrainei la integrarea economică la nivel macroregional se 

profilează în formarea unei pieţe noi, unui nou tip de educaţie – ambele cu valoare concurenţială . 
În prezent, regiunile pe care le analizăm nu sunt competitive . potenţialul lor de concurenţă se poate 
dezvălui doar în condiţiile integrării economice şi unei cooperări transfrontaliere înfloritoare pe 
o nouă bază pan-europeană .

Înţelegem caracterul competitiv al regiunii în accepţiunea europeană, ca pe o capacitate a 
regiunii de a asigura pentru populaţie o calitate relativ înaltă a vieţii, iar migraţia în căutarea unui 
loc de muncă şi afluxul de investiţii în regiune sunt criterii ale puterii de concurenţă . potrivit 
definiţiei organizaţiei pentru cooperare Economică şi Dezvoltare (ocED), „o regiune are capa-
citate de concurenţă dacă poate atrage şi susţine companii de succes şi poate asigura standarde 
mai ridicate de viaţă pentru locuitorii regiunii . munca calificată şi investiţiile tind să „părăsească” 
regiunile neconcurente în favoarea celor mai competitive”19 .

ideea competitivităţii constă în faptul că la baza regiunii se află grupare de tip cluster, grupu-
rile de întreprinderi, unite nu după caracteristicile politice de apartenenţă la un stat sau altul, ci 
după principiul geografic şi economic, completându-se reciproc şi creând în jurul lor un spaţiu 
al furnizorilor de diverse servicii . moldova agrară din dreapta nistrului, transnistria industrială 
şi porturile ucrainene de la marea neagră se completează reciproc în mod reuşit, formând o 
macroregiune comună . Formarea grupării de tip cluster a macroregiunii odesa indică asupra 
vectorului integrării economice: de la Vest spre Est, din moldova de pe malul drept al nistrului, 
prin transnistria către regiunile Ucrainei situate în zona mării negre . 

criteriile de evaluare a capacităţii de concurenţă a regiunilor din macroregiunea aflată în 
proces de formare sunt identificate de „indicele de competitivitate europeană” (European Com-
petitiveness Index)20, calculat pentru câteva regiuni şi state din Europa . calculele sunt efectuate 
în baza unui număr de 40 de factori, grupaţi în cinci categorii: creativitate, eficacitate economică, 
infrastructură şi accesibilitate, angajare în sectoarele economiei cunoaşterii, educaţie . creativitatea 
se exprimă prin numărul de angajaţi în activităţi ştiinţifice, de cercetare şi de construcţie la 1000 
de persoane; cheltuieli pentru activităţi ştiinţifice, de cercetare şi de construcţie pe cap de locuitor; 
numărul de solicitări pentru obţinerea patentelor la un milion de populaţie, numărul de angajaţi 
la 1000 de persoane în sectorul serviciilor de informare şi comunicaţii .

Apreciind competitivitatea regiunilor noastre, identificăm fundamentul istoric pe care se 
poate sprijini integrarea economică şi modernizarea . Este vorba, în primul rând, de sistemul 
economic tradiţional şi modul de administrare, proprii atât moldovei şi transnistriei, cât şi su-
dului Ucrainei . De asemenea, aici poate fi inclusă îmbinarea regiunilor cu orientare agrară şi a 
regiunilor cu orientare industrială, care se completează reciproc . Este important gradul înalt de 
consolidare a comunităţilor locale, coeziunea lor în jurul administraţiilor locale . În acelaşi timp, 
trebuie pusă în calcul intensitatea legăturilor de comunicaţie în regiune .

mecanismele de renaştere a regiunilor rămân binecunoscute: liderii noi, europenizarea 
gândirii (standarde şi planificare strategică), sistemul de drept internaţional pentru cooperarea 
transfrontalieră .

* Un grup diversificat de afaceri transnistrean, cu o prezenţă puternică mărcii sale comerciale pe piaţa 
de desfacere

Dividendele păcii şi integrării sunt: formarea în regiuni a clasei de mijloc în calitate de pur-
tător al valorilor europene; obţinerea unei calităţi înalte a vieţii conform standardelor europene; 
crearea noilor locuri de muncă şi diminuarea migraţiei de muncă .

dividendele păcii şi avantajele competitivităţii în condiţiile creării macroregiunii odessa

direcţii Moldova situată pe malul 
drept al râului nistru Transnistria regiunile Ucrainei din 

zona Mării negre
Baza istorică (struc-
tura)

modul puternic de ad-
ministrare tradiţională, 
adaptat la condiţiile lo-
cale

Un sector agrar al econo-
miei dezvoltat (mai ales 
– vinificaţie)

influenţa puternică a au-
torităţilor

Un sector industrial dez-
voltat

caracterul consolidat al 
unităţii teritoriale a re-
giunii

o reţea de transport dez-
voltată (porturi mariti-
me, conducte, căi ferate 
şi drumuri auto etc .)

Un nivel tradiţional ridi-
cat al comunicaţiilor cu 
regiunile moldoveneşti

mecanismele de in-
tegrare şi dezvoltare 
economică

investiţii în agricultură 
şi industria prelucrătoare 
(mai ales – în vinificaţie)

Elaborarea standardelor 
şi statisticilor comune

planificare strategică co-
mună

investiţii în producţia in-
dustrială, însuşirea noilor 
tehnologii 

Depăşirea dificultăţilor în 
activitatea economică ex-
ternă a întreprinderilor

Elaborarea standardelor 
şi statisticilor comune

planificare strategică co-
mună

Formarea noii elite regi-
onale

modernizarea reţelelor 
de transport

Elaborarea standardelor 
şi statisticilor comune

planificare strategică co-
mună

Dividendele păcii şi 
integrării

Extinderea semnificati-
vă a oportunităţilor de 
export şi a exportului de 
produse vinicole

crearea noilor locuri de 
muncă 

Formarea clasei de mijloc 
în calitate de purtător al 
standardelor europene 
ale modului de viaţă

Extinderea semnificati-
vă a oportunităţilor de 
export şi a exportului de 
produse ale întreprinde-
rilor industriale

crearea noilor locuri de 
muncă 

Formarea clasei de mijloc 
în calitate de purtător al 
standardelor europene 
ale modului de viaţă

creşterea eficacităţii eco-
nomice a sectorului de 
transport

Formarea „frontierelor 
inteligente” în regiune

Formarea clasei de mijloc 
în calitate de purtător al 
standardelor europene 
ale modului de viaţă şi al 
conştiinţei regionale

Guvernul Ucrainei, care va fi ghidat de ideea asigurării oportunităţilor egale pentru toţi 
cetăţenii Ucrainei, independent de locul lor de reşedinţă, îşi va orienta politica spre crearea ma-
croregiunii odesa, fără să se teamă de consecinţe politice distructive . 

interesele actorilor sau instituţilor cointeresate (stakeholders) de la Kiev, ale persoanelor care 
contribuie cu cote-părţi la elaborarea politicilor în domeniul dezvoltării regionale, în realitate, 
nu coincid complet cu interesele regiunilor . scopul lor este istovirea regiunilor, direcţionarea 
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fluxurilor financiare prin Kiev, prin băncile „lor”, impunerea regulii ca întreprinderile mari să-şi 
deschidă reprezentanţe la Kiev şi tot la Kiev să fie încheiate tranzacţiile importante . moravurile 
care domină coridoarele puterii sunt ilustrate de următorul fapt: cu ocazia conectării la reţelele 
electrice a unui nou edificiu al Universităţii din Herson şi a noii arene de gheaţă din Herson (ob-
ţinerea sarcinii tehnice), nici autorităţile regionale şi nici societatea regională pentru energie nu 
putea să adopte decizia respectivă sau să semneze documentele respective . conducătorii locali 
afirmă unanim că asemenea probleme pot fi soluţionate doar la Kiev . Guvernul actual, care este 
preocupat doar de crearea „vitrinei de la Kiev” şi care neglijează interesele regiunilor, aranjând o 
redistribuire gigantică pe „câmpia minunilor” din Kiev, unde regiunile sunt dependente absolut de 
subvenţiile capitalei, de alocarea de către funcţionari a tranşelor ca premiu „pentru bună purtare 
politică”, au o atitudine indiferentă faţă de dezvoltarea regională transfrontalieră .

Una dintre marile complicaţii o reprezintă procesul de consolidare a comunităţilor regionale, 
cruciale pentru mobilizarea resurselor interne ale renaşterii macroregiunii . pe teritoriul regiunilor 
create artificial de către bolşevici este imposibilă o asemenea consolidare a unităţii teritoriale . 
condiţia primordială pentru consolidare vizează depăşirea cadrului de divizare conform regiu-
nilor şi formarea comunităţilor teritoriale fireşti pe un spaţiu cu un destin istoric comun, cu un 
complex (cluster) economic comun, cu afinităţi de ordin social şi cultural (limbă, tradiţii, men-
talitate, caracter, particularităţi de comportament .) . macroregiunea situată între râurile nistru 
şi nipru (macroregiunea odesa) poate reprezenta formatul unei noi comunităţi teritoriale, unei 
noi macroregiuni europene .

Dominaţia limbii ruse în spaţiul comunicaţiilor economice reprezintă trăsătura caracteristică 
a macroregiunii odesa . Această circumstanţă ţine seama de potenţialul limbii ruse în regiune şi 
de răspândirea ei . potrivit Agenţiei internaţionale „monitorul Eurasiei”, care a efectuat, în anul 
2007, un studiu privind răspândirea limbii ruse, 70 la sută din locuitorii Ucrainei pot comunica 
fluent, scrie şi citi în rusă, alţi 13 la sută comunică fluent şi citesc, însă scriu cu greşeli . În moldova 
situată în partea dreapta a râului nistru 51 la sută din populaţie comunică fluent în limba rusă 
şi 19 la sută comunică fluent şi citesc, dar scriu cu greşeli [15; 113 .] . În transnistria, conform 
rezultatelor sondajului realizat după metodologia „monitorului Eurasiei”, 62 la sută din populaţie 
sunt vorbitori de limbă rusă şi alte 31 la sută conversează fluent, dar scriu cu greşeli* . Deja de mult 
timp limba rusă a devenit principala limbă a experţilor în reglementarea conflictului transnistrean 
şi cooperarea regională .

trebuie să se ţină cont de variaţiunea scenariilor dezvoltării politice a regionalismului în spa-
ţiul cuprins între moldova, transnistria şi regiunile Ucrainei din zona mării negre . sunt posibile 
câteva variante de evoluţie a evenimentelor . 

1) crearea euroregiunii „nistru” sau a macroregiunii odesa în spaţiul menţionat, imple-
mentarea modelului european de regionalism .

2) integrarea europeană se localizează sub forma de creare a cartelurilor transnaţionale, 
proprietăţilor, corporaţiilor care, în condiţiile de afirmare a statutului de neutralitate al 
ţărilor, nu va conduce la apariţia unor modele eficace de integrare transfrontalieră .

3) interacţiunea economică şi cooperarea transfrontalieră nu se vor transforma într-o inte-
grare, nu vor conduce spre apariţia structurilor supranaţionale şi vor cunoaşte o stagnare 
la un nivel mic .

4) Refuzul statelor din regiune de a interacţiona pe plan economic, păstrarea „conflictului 
îngheţat”, repetarea blocadelor economice, încălcarea libertăţilor economice, tendinţa de 
izolare şi depresiune economică .

* interviu cu Е . m . Bobkova, Director al centrului sociologic „secolul nou”, care a realizat această 
cercetare sub egida „Eurasian monitor” în transistria, în 2007

Ambiguitatea viitoarei macroregiuni este determinată de complicata împletire pe teritoriul 
său a intereselor geopolitice aparţinând următoarelor centre de putere: statele Unite ale Americii, 
Rusia, Uniunea Europeană şi alte ţări . Acţiunea acestor interese este capabilă atât să încetinească, 
cât şi să accelereze crearea macroregiunii odessa .

Concluzii şi recomandări
principala concluzie pe care am formulat-o în urma analizei situaţiei create în regiune21 [16] se 

referă la faptul că integrarea economică şi cooperarea rămân invariabile în raport cu oricare dintre 
celelalte subiecte ale reglementării . caracterul „îngheţat” al conflictului transnistrean, stagnarea 
lui, prelungirea restricţiilor create pentru libertatea economică au o influenţă negativă asupra 
situaţiei economiei, asupra stării sociale a populaţiei . conflictul moldo-transnistrean generează 
complicaţii economice nu doar pentru moldova şi transnistria, ci şi pentru Ucraina, care, de altfel, 
a suportat un prejudiciu uriaş, de milioane din cauza introducerii noilor reglementări vamale pe 
segmentul transnistrean al frontierei ucrainene .

integrarea economică a moldovei şi transnistriei ar reprezenta o soluţie incompletă şi insu-
ficientă pentru situaţia creată . Reintegrarea Republicii moldova în sensul îngust al termenului 
nu ţine cont de câteva elemente: primul, contextul colaborării economice create între Republica 
moldova şi Ucraina şi între transnistria şi Ucraina; al doilea, caracterul complementar al eco-
nomiilor regionale ale moldovei din dreapta râului nistru, transnistriei şi regiunilor Ucrainei 
din zona mării negre; al treilea, avantajul reciproc al integrării economice a sudului Ucrainei cu 
moldova din dreapta nistrului şi transnistria spre deosebire de reintegrarea în sensul îngust al 
cuvântului .

Formatul macroeconomic cel mai eficace şi mai benefic pentru toţi în perspectiva unui pro-
ces de integrare puternic ar putea fi reprezentat de crearea macroregiunii odesa (macroregiunea 
cuprinsă între marea neagră şi nistru), bazată pe un nivel principial nou de cooperare transfron-
talieră în bazinul râului nistru şi în regiunile Ucrainei situate la marea neagră .

numele probabil al macroregiunii „odessa” ar putea fi acceptată de părţile aflate în conflict şi 
ar fortifica rolul regional al Ucrainei . odessa, cel mai mare oraş al macroregiunii, purtător al unei 
culturi economice şi comerciale deosebite, este un centru atractiv din punct de vedere cultural, 
intelectual şi economic al macroregiunii, unde locuitorii din toate periferiile macroregiunii vor 
veni să se distreze, să facă cumpărături, să studieze şi să încheie afaceri .

practica curentă de cooperare transfrontalieră formală poate fi depăşită doar pe cale legală, 
asigurând o nouă bază legislativă atât pentru colaborarea transfrontalieră în general, cât şi pentru 
crearea macroregiunii odesa în parte . În aceste legi urmează să fie menţionată ca fiind prioritară 
abordarea teritorială integrată în dauna faimoasei „verticale a puterii” (administrare în domeniul 
economic) . 

Un început reuşit pe calea integrării ar putea fi reprezentat de crearea unui centru comun 
de informare şi statistică în domeniul dezvoltării macroregiunii . Astăzi informaţia, şi nu oţelul, 
este principala materie a integrării economice . Acest centru comun ar putea fi constituit în baza 
unei înţelegeri între moldova, transnistria şi Ucraina, poate fi coordonat cu formatul „5+2” şi 
cu alţi participanţi la procesul de negocieri . statele Uniunii Europene ar putea acorda asistenţă 
financiară şi expertiză, asigurând aplicarea unui model european la formarea sistemului informa-
ţional şi statistic comun de dezvoltare a infrastructurii în teritoriu . sunt necesare criterii comune 
pentru evaluarea dezvoltării economice, standarde unice de statistică şi o bază de date statistice 
comparative comună pentru macroregiune .

pasul cel mai important spre formarea economiilor integrate ale macroregiunii ar putea fi 
realizat prin elaborarea strategiei de dezvoltare pentru perioada 2008-2028 . Această strategie ar 
putea defini principiile şi direcţiile de apropiere dintre economiile regiunilor (ţărilor) şi ar putea 
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de asemenea formula scopurile şi metodele de asigurare a unei dezvoltări durabile a macrore-
giunii . Elaborarea unei asemenea strategii ar putea constitui un proiect comun al institutelor 
economice din odesa, tiraspol şi chişinău, asigurat cu garanţia Uniunii Europene (cooperarea 
transfrontalieră) . 

o atenţie primordială trebuie acordată Şcolii de lidership a elitelor regionale . Din păcate, 
elitele regionale actuale în regiunile de sud ale Ucrainei şi, posibil, în regiunile de frontieră din 
moldova şi transnistria nu-şi pot asuma rolul de lider în mişcarea regiunilor către o viaţă mai 
bună, ele nu posedă nici formare suficientă, nici voinţă destulă şi interes, şi nici abilităţi necesare 
pentru asta . instituirea unei asemenea Şcoli de lidership regional ar putea fi un megaproiect al 
sectorului trei din ţările noastre .

pentru o implementare reuşită a ideii de integrare economică în macroregiune este necesară 
întocmirea şi adaptarea modelelor de dezvoltare economică: diferenţierea regională a politicii 
de creditare şi fiscale, susţinerea zonelor economice speciale şi a regiunilor aflate în depresiune 
economică etc . 

Ar fi potrivită convocarea în macroregiune, în fiecare an, a unui Forum Economic mol-
dovenesc permanent consacrat cooperării transfrontaliere, creării macroregiunii economice şi 
problemelor de modernizare a economiilor de aici . Forumul Economic moldovenesc ar putea 
deveni o platformă pentru activitatea creativă a economiştilor din regiune, un spaţiu al schimbului 
de idei şi informaţii între economiştii şi managerilor din moldova situată în dreapta nistrului, 
transnistria şi Ucraina . concluziile şi produsele Forumului ar putea fi utilizate de către organele 
administrative şi de subiecţii politicii economice din macroregiune . În acelaşi timp, acesta ar juca 
rolul de mobilizare a opiniei publice pentru soluţionarea problemelor regionale, de atragere a 
investitorilor şi de instruire a elitelor regionale în domeniul administrării macroregiunii . Forumul 
ar putea fi convocat pe rând la odessa, chişinău, tiraspol, Herson şi nikolaev .
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opinia puBLiCă în Ceea Ce priVeşTe 
graduL de seCuriTaTe soCiaLă a seCToruLui 
MiCro înTreprinderiLor din TransnisTria

În studiu de faţă este examinată în amănunţime întrebarea socio-economică legată de protecţia 
antreprenoriatului mic din Transnistria. Scopul examinării a fost studierea nevoilor sociale ale unei or-
ganizaţii individuale şi elaborarea unor recomandări pe baza acestei informaţii pentru îmbunătăţirea 
mecanismului de susţinere a antreprenoriatului mic de către instituţiile politice.

Concluziile autorului se bazează pe rezultatele studiului social desfăşurat în primăvara anului 2007 
în regiunea transnistreană, dedicat cercetării caracterului corelaţiei între structurile guvernamentale şi 
cele de antreprenoriat.

Autorul se referă în concluziile sale, pe de o parte, la influenţele negative a lipsei de informaţii privind 
importanţa orientării şi motivării în activitatea lucrătorilor guvernamentali în ambianţa antreprenorială şi, 
pe de altă parte, la consecinţele absenţei stabilităţii în reglementarea moldo-transnistreană, care reduce 
şi limitează activitatea mediului de afaceri. Practica funcţionării întreprinderilor mici în Transnistria este 
reflectată şi prin prisma problemei actuale referitoare la revizuirea legislaţiei muncii cu scopul adaptării 
acestui sector la condiţiile economiei muncii şi ajustarea la normele internaţionale. Autorul observă 
necesitatea eliminării nihilismului normativ din partea principalilor antreprenori mici în sfera muncii 
sociale, inclusiv mărirea responsabilităţii angajatorilor pentru respectarea legii muncii.

A fost evaluată necesitatea desfăşurării modificării reformei impozitării, cu scopul consolidării im-
pactului stimulator al activităţilor în mediul de afaceri. Pentru atingerea obiectivului dat se consideră 
oportună determinarea gradului maxim al costurilor impozitării.

În articol se pune accent pe influenţa conflictului moldo-transnistrean asupra dezvoltării afacerilor. 
Nereglementarea acestuia şi instabilitatea socio-economică şi politică cauzată de el încetineşte reali-
zarea măsurilor necesare pentru dezvoltarea eficientă a antreprenoriatului mic şi mijlociu, generează 
neîncredere în ziua de mâine în rândul antreprenorilor de pe ambele maluri ale Nistrului şi temerea lor 
privitor la dezvoltarea ulterioară a afacerilor lor.

***
Într-un stat democratic, baza legală care răspunde la nevoile persoanelor co-interesate se 

constituie printr-o cooperare apropiată cu cetăţenii ale căror interese sunt afectate de această bază 
legală . În actele normative şi juridice, ce reglementează dezvoltarea sectorului întreprinderilor 
mici din transnistria, sunt luate în considerare într-o mai mare măsură obligaţiile subiecţilor 
întreprinderilor mici şi într-o mai mică măsură drepturile lor . ca o consecinţă a caracterului 
„limitat” al sistemului legislativ în domeniul antreprenoriatului mic se conturează un nivel di-
minuat al securităţii sociale a reprezentanţilor întreprinderilor mici, fapt ce are urmări negative 
asupra interacţiunii dintre structurile private şi publice şi contribuie la aprofundarea tensiunilor 
psiho-sociale dintre grupurile sociale .

soluţionarea problemei privind securitatea social-economică a întreprinderilor mici este 
influenţată în mod negativ de insuficienţa informaţiilor despre orientarea valorică şi motivarea 
activităţii funcţionarilor de stat în mediul de afaceri, precum şi de lipsa unei reglementări a con-
flictului moldo-transnistrean, care reduce şi restrânge activităţile antreprenoriale .

scopul prezentei cercetări este studierea nevoilor sociale ale antreprenoriatului individual* şi 
formularea în baza acestor informaţii a unor recomandări pentru perfecţionarea mecanismului 
de sprijin acordat de stat pentru sectorul întreprinderilor mici .

* nota editorului: În transnistria

Reprezentanţii întreprinderilor mici din regiunea transnistreană constituie obiectul studiului 
de faţă . La acest subiect se mai adaugă analiza opiniei întreprinzătorilor individuali cu privire 
la securitatea lor social-economică, evaluarea pe care o fac aceştia în legătură cu mecanismul 
de realizare a activităţii legislative în ceea ce priveşte sectorul economic pe care antreprenorii îl 
reprezintă .

pentru realizarea obiectivului studiului, s-au identificat şi formulat următoarele chestiuni 
practice:

Analiza factorilor externi şi interni ce influenţează dezvoltarea întreprinderilor mici în  �
transnistria 
Evaluarea situaţiei reale privind securitatea juridică a antreprenorilor mici  �
Evaluarea influenţei organelor de control asupra dezvoltării afacerilor mici �
Evaluarea gradului de securitate social-economică a întreprinzătorilor individuali . �

1. probleme ale dezvoltării businessului mic în Transnistria
După destrămarea Uniunii sovietice, transnistria a trebuit, în condiţiile politice şi economi-

ce create, să facă de sine stătător o alegere a căii de dezvoltare pentru viitor . Ruperea legăturilor 
economice interregionale, pierderea pieţelor de materie primă şi de desfacere, restricţiile vamale, 
apariţia mai multor valute, diminuarea producţiei şi scăderea nivelului de trai al populaţiei au 
constituit punctul iniţial pentru lansarea activităţilor antreprenoriale în regiune . În acea perioadă 
(începutul anilor 90), întreprinderile mici nu aveau un statut şi o formă clară . În condiţiile unei 
situaţii confuze sub aspect legal, nicio o structură de stat nu se ocupa de problemele acestui sector 
în regiunea moldova-transnistria .

Activitatea întreprinderilor mici s-a dovedit a fi un factor important pentru îmbunătăţirea 
caracterului flexibil al economiei în întregime . specialiştii privesc chiar nivelul de dezvoltare al 
întreprinderilor mici ca pe un indicator al capacităţii ţării de a se adapta la mediul economic în 
schimbare . pentru transnistria, crearea şi dezvoltarea sectorului privat a devenit baza restructu-
rării sociale a societăţii, lucru care asigură pregătirea populaţiei şi tranziţia întregii economii a 
ţării la economia de piaţă . În ciuda complicaţiilor şi nereuşitelor, sectorul întreprinderilor mici 
avansează, înregistrează ritmuri de creştere, soluţionând probleme economice, sociale şi tehnico-
ştiinţifice .

În primăvara anului 2007, autorul prezentului studiu a efectuat în regiunea transnistreană 
o cercetare sociologică axată pe studierea caracterului relaţiilor dintre structurile publice şi cele 
private . În cadrul cercetării a fost examinată opinia reprezentanţilor întreprinderilor mici . La 
sondaj au participat 167 de respondenţi .

problema prezentată aici este abordată în ultimul timp cu un interes sporit în literatura 
sociologică . sectorul afacerilor mici este lipsit în totalitate de securitate socială, consideră А . 
popov1 . Lipsa securităţii sociale reprezintă unul dintre motivele tensiunii sociale şi psihologice 
din raporturile dintre autorităţile de stat şi subiecţii întreprinderilor mici . Întreaga iniţiativă legis-
lativă, adică oferirea pentru întreprinzători a asigurării sociale, pensiilor pentru limita de vârstă, 
înscrierea de către inspectoratul fiscal în carnetul de muncă a stagiului de muncă în calitate de 
deţinător de patentă, acordarea concediului medical etc ., există doar pe hârtie, dar în realitatea 
ea funcţionează modest .

Dacă în prezent în spaţiul post-sovietic întreprinzătorul este o „persoană economică” reală, 
subliniază G . B . Kleiner, atunci drepturile economice ale lui/ei trebuie protejate la fel ca drepturile 
unui om obişnuit în societate . Este necesară o instituţie pentru apărarea drepturilor întreprin-
zătorilor, la fel cum există o instituţie pentru apărarea drepturilor omului . iar sarcinile acesteia 
trebuie să includă nu doar protejarea segmentului de întreprinzători împotriva posibilelor abuzuri 
din partea funcţionarilor, a organelor de asigurare a ordinii de drept sau consumatorilor, ci şi 
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reglementarea conflictelor care se produc şi armonizarea relaţiilor dintre această categorie socială 
şi alte categorii2 .

pronunţându-se cu privire la dificultăţile cu care se confruntă întreprinderile mici şi mijlocii, 
Leonid Kucima a recunoscut faptul că în Ucraina s-a format şi se multiplică un puternic mecanism 
birocratic ce se opune dezvoltării sectorului afacerilor mici . Şi este vorba nu doar despre o simplă 
incapacitate birocratică de realizare eficace a propriilor funcţii . Este vorba de asemenea despre o 
parazitare directă de către mulţi funcţionari a antreprenoriatului mic şi mijlociu .

procesele de dezvoltare şi constituire a întreprinderilor mici în Rusia, precum şi numărul în 
creştere al persoanelor angajate acolo, au scos la iveală deosebit de acut, aşa cum deja am afirmat, 
problemele securităţii lor sociale . Fenomenul este determinat de faptul că majoritatea subiecţilor 
micului antreprenoriat, spre deosebire de întreprinderile mari, nu dispun, datorită lipsei mijloace-
lor financiare, mai ales la etapa iniţială a activităţii lor, de o infrastructură socială proprie, în timp 
ce dotarea lor tehnologică şi de producere este extrem modestă, iar situaţia privind securitatea 
muncii şi protecţia muncii este nesatisfăcătoare . Au crescut tendinţele de majorare a numărului 
de accidente de muncă, inclusiv mortale, şi a numărului de boli profesionale ale angajaţilor în-
treprinderilor mici . 

Analiza mecanismului de funcţionare a întreprinderilor mici din transnistria arată de ase-
menea caracterul actual al necesităţii de revizuire a legislaţiei muncii, cu scopul de adaptare a 
acesteia la condiţiile economiei de piaţă şi de aliniere la standardele internaţionale de drept . sunt 
necesare totodată eliminarea „nihilismului” juridic al administratorilor de întreprinderi mici în 
domeniul muncii şi cel social, precum şi ridicarea responsabilităţii angajatorilor pentru respec-
tarea legislaţiei muncii . 

Experienţa internaţională demonstrează că, spre deosebire de întreprinderile mari, între-
prinderile mici sunt mai puţin stabile, sunt obligate să activeze în condiţiile unui risc sporit, sunt 
dependente mai mult de factorii sociali şi economici externi şi de conjunctura pieţei . De aceea 
numărul mare al falimentelor în rândul întreprinderile mici constituie o problemă socială la fel 
de gravă, fapt ce trebuie luat în considerare la aplicarea unui complex de măsuri pentru asanarea 
unităţilor ajunse în faliment şi pentru angajarea în muncă, instruirea şi protecţia socială a salariaţi-
lor din sectorul întreprinderilor mici . pentru aceasta sunt necesare, în transnistria: (i) reformarea 
sistemului asigurărilor sociale de stat, medicale şi de pensii, (ii) planificarea unei treceri la sistemul 
asigurărilor cu trei trepte, care funcţionează în ţările cu economie de piaţă (stat – angajator – an-
gajat) şi (iii) crearea condiţiilor pentru dezvoltarea formelor private de asigurări3  . 

o analiză a mediului de afaceri din transnistria evidenţiază câteva motive care împiedică 
dezvoltarea întreprinderilor mici, în ciuda sporirii atenţiei faţă de problemele sectorului privat:

a . situaţia economică dificilă creată în ţară – inflaţie, o scădere a producţiei, pierderea legă-
turilor economice, diminuarea disciplinei de efectuare a plăţilor, nivelul înalt al ratelor 
dobânzilor, protecţia legală insuficientă;

b . nivelul scăzut al cunoştinţelor întreprinzătorilor în domeniul juridic şi administrativ-
economic, lipsa eticii în afaceri, a culturii economice, atât în sectorul întreprinderilor 
mici, cât şi în sectorul public;

c . atitudinea negativă a unui segment de populaţie care asociază activitatea de antreprenoriat 
direct doar cu intermedierea şi relaţiile de vânzare-cumpărare;

d . caracterul nedefinit al bazei organizatorice şi juridice de reglementare a dezvoltării an-
treprenoriatului la nivel regional;

e . mecanismul slab de acţiune al susţinerii de către stat a întreprinderilor mici .
situaţia creată în economie acţionează negativ asupra întreprinderilor mici pe toate direcţiile . 

nivelul inflaţiei şi majorarea preţurilor pentru toţi factorii de producere situează multe între-
prinderi mici în pragul falimentului . printre acestea se află, în primul rând, întreprinderile care 

funcţionează în sectorul de producere a mărfurilor şi de furnizare a serviciilor publice pentru 
populaţie, care consumă materie primă, materiale etc ., ale căror preţuri se află mereu în ascensi-
une . presiunea fiscală şi restricţiile vamale influenţează nefavorabil activitatea întreprinderilor de 
producere din sectorul întreprinderilor mici . condiţiile economice prezente subminează stimu-
lentele pentru activitatea de antreprenoriat şi diminuează spiritul de afaceri . sumarizând datele 
sondajelor sociologice, au fost identificate principalele probleme cu care se confruntă sectorul 
întreprinderilor mici din transnistria:

blocada economică şi politică –
legislaţia –
inflaţia –
livrările, deficitul –
dificultăţile la obţinerea unui credit –
rata înaltă a dobânzii la credite –
incapacitatea de plată a partenerilor, clienţilor –
caracterul imperfect al sistemului bancar –
birocraţia –
insuficienţa suprafeţelor de producţie –
acţiunile guvernului, autorităţilor –
corupţia, mita –
lipsa bazei materiale –
politica financiară a statului –
acţiunile Băncii centrale a Rmn –
vânzările –
căutarea clienţilor, consumatorilor –
preţurile mari la materie primă şi materiale –
monopolul statului, al întreprinderilor de stat –
dificultăţile legate de închirieri –
degradarea legăturilor economice –
insuficienţa informaţiei –
cultura antreprenorială şi experienţa sunt insuficiente –
neîndeplinirea obligaţiilor de către parteneri –
problemele de proprietate –
insuficienţa cadrelor –
lipsa mijloacelor proprii –
caracterul dezavantajos al producţiei –
raportarea exagerată şi complicată –
foarte puţine beneficii –
racketul –
caracterul dezavantajos al investiţiilor –
concurenţa neloaială –
imperfecţiunea pieţei –
lipsa de încredere a partenerilor occidentali –
atitudinea negativă faţă de întreprinzători . –

simpla citare a problemelor cu care se confruntă întreprinzătorii autohtoni demonstrează 
faptul că nu s-au format deocamdată condiţiile necesare pentru dezvoltarea antreprenoriatului 
în general, şi a celui mic în particular .

printre problemele importante se numără blocada economică şi financiar-valutară a Republi-
cii moldoveneşti nistrene, înrăutăţirea relaţiilor de creditare şi achitare cu statele post-sovietice, 
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lipsa unei politici vamale comune cu republicile vecine . toate acestea au avut o influenţă extrem 
de negativă asupra dezvoltării mişcării antreprenoriale în transnistria .

2. Criza structurilor instituţionale
Funcţiile de administrare a proceselor economice sunt atribuite ministerelor sau instituţiilor 

echivalente acestora (comitete, departamente) . Experienţa mai multor ţări ilustrează că numărul 
optim al ministerelor este de 12-15, dintre care obligatorii sunt ministerele: Finanţelor, Afacerilor 
Externe, Apărării, Afacerilor interne, sănătăţii, iar celelalte depind de specificul ţării şi tradiţiile 
naţionale . Astfel, de exemplu, în taiwan structura puterii executive include doar 6 ministere, în 
malayesia şi singapore – 11, în Thailanda – 12, în Australia – 16, în noua Zeelandă – 18, în marea 
Britanie – 20, în sUA – 11, în Republica moldova – 16, în transnistria – 12 .

Într-o economie aflată în tranziţie se conturează nevoia transformării de piaţă, nu doar a 
economiei în sine, ci şi a statului . Analiza sistemului de ramură (interdepartamental), format în 
transnistria, pune în evidenţă numărul nemotivat de mare al ministerelor (comitetelor), precum 
şi împărţirea artificială a funcţiilor între acestea .

numărul de ministere (comitete, direcţii), care îşi exercitau funcţiile până la reformarea 
puterii executive, era în mod evident mai mare decât potenţialul economic al republicii şi, cu 
atât mai mult, decât dinamica parametrilor macroeconomici . Astfel, în perioada 1995-1999, 
creşterea efectivului aparatului administrativ la toate nivelele a fost însoţită de agravarea situaţiei 
macroeconomice . Faptul conducea la dublarea funcţiilor, la majorarea cheltuielilor de tranzacţi-
onare, la mărirea cheltuielilor cronologice pentru elaborarea, coordonarea şi adoptarea deciziilor 
administrative . numărul semnificativ al departamentelor creează restricţii importante pentru 
liberalizarea antreprenoriatului şi măreşte povara totală asupra bugetului de stat .

Asemenea parametri ai sistemului administrării de stat nu sunt în conformitate cu impera-
tivele precum calitatea, competenţa, orientarea spre obiective strategice, raportul dintre cheltu-
ielile de administrare şi dinamica parametrilor macroeconomici etc . numărul excesiv de mare 
al instituţiilor publice confirmă Legea lui pareto, care afirmă că 20 % din angajaţi efectuează 80 
% din munca utilă .

statul poate fi eficient doar în cazul în care funcţiile lui sunt exercitate de un aparat mic, pro-
fesionist şi bine remunerat, care poartă o responsabilitate reală (personală) pentru elaborarea şi 
executarea programelor de dezvoltare social-economică . Amendamentele la constituţia Rmn şi 
reforma în curs a puterii executive sunt orientate pentru atingerea acestui scop . crearea cabine-
tului de miniştri a contribuit la modificarea strategiei şi metodelor de administrare, la ameliorarea 
competenţelor şi ridicarea responsabilităţii personalului din administraţie . Aparatul executiv de 
stat trebuie să reunească o parte importantă din elita intelectuală şi antreprenorială a regiunii şi 
să fie format pe bază de concurs .

Activitatea de perspectivă a ministerelor trebuie direcţionată spre restrângerea funcţiilor de 
statistică (colectarea şi prezentarea informaţiei), care ies în evidenţă la analiza presei periodice 
şi a dărilor de seamă, precum şi spre elaborarea concepţiilor şi identificarea direcţiilor prioritare 
a dezvoltării sociale şi economice, stabilirea principiilor politicii investiţionale, stimularea (sus-
ţinerea) unui mediu optim de concurenţă şi crearea condiţiilor preferenţiale pentru dezvoltarea 
businessului .

optimizarea administrării macroeconomice presupune crearea unor raporturi de simbioză 
dintre cabinetul de miniştri şi elita de afaceri, în cadrul cărora trebuie eliminate toate restricţiile 
artificiale pentru dezvoltarea activităţilor antreprenoriale .

Angajaţii care sunt disponibilizaţi ca rezultatul reformării puterii executive ar putea deveni, 
datorită cunoştinţelor şi experienţei lor, organizatori ai noilor unităţi ale antreprenoriatului privat 
şi corporativ . o asemenea abordare va permite totodată efectuarea unei evaluări retrospective a 

activităţii ministerelor şi departamentelor şi formularea unor propuneri de acţiune pentru opti-
mizarea activităţii noului cabinet de miniştri .

În noua structură de administrare este oportună atât formarea consiliului de securitate Eco-
nomică, care să coordoneze elaborarea şi aplicarea unui model al economiei de tranziţie, precum 
şi а centrului de acordare a serviciilor de consultanţă .

conducătorii de ministere (comitete) trebuie să conştientizeze pe deplin responsabilitatea lor 
personală directă pentru situaţia economică din republică, să renunţe la o abordare justificativă 
atunci când apreciază starea de lucruri (neajunsurile admise de legislatori, comportamentul ina-
decvat al întreprinzătorilor şi populaţiei, dezastrele naturale, procesele negative în mediul extern 
etc . .) şi să unifice eforturile tuturor părţilor interesate pentru elaborarea şi aplicarea măsurilor 
anti-criză . pare adecvată implicarea antreprenorilor din toate formele de organizare şi juridice 
ale antreprenoriatului în procesul de întocmire (expertiză) a documentelor normative şi a pro-
gramelor de dezvoltare social-economică a republicii . Această abordare va permite eliminarea 
coliziunilor posibile şi o luare în considerare mai adecvată a nevoilor exprimate de structurile 
de afaceri .

La sporirea eficienţei în administrare trebuie să contribuie o delimitare mai clară a funcţiilor 
de administrare între structurile instituţionale de diferite nivele (republicane, raionale, munici-
pale) . Este necesară excluderea oricăror inversiuni în administrare (anularea sau blocarea de către 
organele inferioare a deciziilor instanţelor superioare) şi asigurarea unei sincronizări în adoptarea 
actelor normative (de exemplu, a bugetelor la toate nivelele) . sistemul deciziilor adoptate trebuie 
să nu admită modificarea în regim de urgenţă a bazei normative şi juridice şi să devină un sistem 
sigur şi clar pentru contractanţii potenţiali .

3. problemele fiscale
sistemul fiscal actual nu este orientat către stimularea activităţii antreprenoriale, deşi este 

cunoscut faptul că politica fiscală raţională reprezintă unul dintre factorii cei mai importanţi 
pentru funcţionarea normală a structurilor de afaceri . Legislaţia fiscală a regiunii noastre este 
caracterizată prin introducerea diverselor modificări, care sunt efectuate fără o analiză detaliată 
şi o prognozare a consecinţelor posibile, precum şi fără o discuţie prealabilă . Lipsesc un şir de 
principii, instrucţiuni, explicaţii pentru determinarea plăţilor fiscale, este prezentă o interpretare 
echivocă şi o formulare confuză a definiţiilor . toate aceste lipsuri sunt completate, cu întârzieri 
permanente, de instrucţiuni şi explicaţii ale inspectoratului fiscal . politica fiscală nu asigură în-
deplinirea funcţiilor de stimulare a unei produceri eficiente şi a dezvoltării antreprenoriatului, 
echilibrării cererii şi ofertei pe piaţa internă, ci mai degrabă exercită funcţia de asigurare a nevoilor 
statului . impozitele pun o presiune semnificativă asupra structurilor de afaceri, ceea ce naşte un 
spectru întreg de fenomene negative (extinderea sectorului informal; diminuarea artificială a bazei 
fiscale în documentele de evidenţă; aplicarea diverselor „surogate” băneşti, majorarea datoriilor 
şi incapacitatea de plată a întreprinderilor; „spălarea” mijloacelor circulante) .

intensificarea poverii fiscale în impozitare conduce la impas, pentru că aceasta nu determină 
eliminarea motivului principal al crizei fiscale din ţară – restrângerea constantă a bazei fiscale din 
cauza diminuării continui a producţiei şi majorării numărului de întreprinderi nerentabile, fapt 
care este, la rândul său, determinat de o linie economică destul de rigidă a guvernului .

problema-cheie este cota de impozitare . cercetătorii americani, studiind cotele de impozi-
tare şi volumele încasărilor fiscale la buget, au ajuns la concluzia privind dependenţa lor strânsă, 
cunoscută ca fiind curba lui Laffer . cota de impozitare optimă, care asigură cel mai mare volum 
de impozite, este de 35-50 % . cotele mari au o influenţă negativă asupra stării economiei, pentru 
că au drept consecinţă restrângerea câmpului fiscal şi reducerea sumei obţinute din încasarea 
impozitelor . 
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sistemul fiscal al Republicii moldova este destul de competitiv pe plan internaţional . cea 
mai înaltă cotă a impozitului pe venit pentru persoanele fizice constituie doar 18 % . Este cu mult 
mai mică decât nivelul internaţional al cotei respective, care reprezintă 30 %, şi este competitivă 
în comparaţie cu majoritatea statele post-sovietice . Aceste afirmaţii se găsesc într-o cercetare a 
Agenţiei statelor Unite pentru Dezvoltare internaţională (UsAiD) . Raportul precizează de ase-
menea că această cotă a impozitului pe venit pentru persoanele fizice din moldova este, la fel, 
mai scăzută decât cota medie din ţările Europei centrale şi de sud-Est şi cu mult mai mică decât 
cota de 50 % din slovenia sau cea de 40 % din polonia .

Analiştii UsAiD au constatat că o cotă de 20 % a impozitului pe venit pentru persoanele 
juridice în Republica moldova este mai mică decât media cotei în statele lumii . În acelaşi timp, 
raportul menţionează că taxa pe valoarea adăugată (tVA) de 20 % este puţin mai mare decât ni-
velul mediu internaţional, totuşi, aceasta nu influenţează semnificativ competitivitatea mondială 
a Republicii moldova, fiindcă nu afectează valoarea comparativă a factorilor de producţie a ţării 
şi nu majorează în mod direct cheltuielile de afaceri4 .

transnistria se plasează după nivelul veniturilor pe cap de locuitor în categoria ţărilor de 
pe ultimele locuri în lume, însă după nivelul scutirilor fiscale se află în apropierea statelor bine 
dezvoltate . totodată, ponderea veniturilor în produsul intern Brut scade din an în an .

impozitele mari conduc, în cele din urmă, la falimentarea contribuabililor care se supun legii, 
la concedierea personalului şi la trecerea lui în categoria şomerilor, în timp ce plata indemnizaţiilor 
pentru ei solicită cheltuieli suplimentare din partea statului . totodată, cei care nu se supun legii 
încep să se eschiveze de presiunea fiscală şi se retrag în economia subterană . Realităţile trans-
nistrene conţin din belşug asemenea experienţe . cele mai comune modalităţi de eschivare de la 
plata impozitelor sunt: practicarea unei contabilităţi duble, nedeclararea unei părţi din profit prin 
majorarea costurilor şi a volumelor de producţie, încasarea banilor în numerar pentru realizarea 
mărfurilor şi neluarea lor la evidenţă, utilizarea unei documentaţii fictive (în primul rând, a fac-
turilor) la livrarea bunurilor în unităţile de desfacere cu amănuntul, trecerea în cont a încasărilor 
băneşti pe conturi străine în baza unui acord comun . Astfel este obţinutăAcestea sunt câteva 
metode de nedeclarare a profitului, care conduc la scăderea încasărilor în buget . prin cotele mari 
de impozitare statul îi încurajează pe întreprinzători să se retragă în economia subterană .

Economia subterană reprezintă o activitate de antreprenoriat, efectuată în afara câmpului 
legal . potrivit unor diverse date, economiei subterane îi revin astăzi până la 40 % din volumele 
de producţie în transnistria . Exodul întreprinzătorilor către sectorul informal al economiei este 
determinat nu doar de evaziunea fiscală . Acesta se constituie într-un răspuns firesc la instabilitatea 
financiară . migrând către economia subterană, oamenii de afaceri evită oarecum riscul de pierdere 
a capitalului acumulat în timpul inflaţiei sau odată cu falimentul băncii care-i deserveşte . pe de 
altă parte, extinderea sectorului informal datorită completării acestuia cu noi structuri antrepre-
noriale influenţează, la rândul său, în mod negativ sistemul financiar şi bancar al transnistriei, şi 
aşa distrus, căci în acest sector mijlocul universal de plată este considerat dolarul, şi nu rubla .

Este absolut evident că pentru asigurarea unei creşteri durabile este necesară o transfor-
mare fundamentală a sistemului fiscal, consolidând acţiunea ei stimulatorie asupra activităţii 
antreprenoriale . pentru atingerea acestui scop pare potrivită determinarea nivelului maxim al 
presiunii fiscale . Reducerea sumei totale a impozitelor va conduce la o creştere importantă a 
competitivităţii mărfurilor transnistrene, atât pe pieţele externe, cât şi pe piaţa internă, fapt ce va 
asigura realizarea politicii de substituire a importurilor (înlocuirea unei părţi a mărfurilor străine 
pe piaţa autohtonă) . Aceasta de asemenea va permite o creştere a cerinţelor faţă de contribuabili, 
fiindcă îi va priva de posibilitatea de a explica eschivarea de la plata impozitelor, făcând referire 
la mărimea lor exagerată .

sistemul fiscal de perspectivă trebuie să garanteze o îndeplinire optimă a sarcinilor urmă-
toare:

a . asigurarea cu resurse financiare a capitolului de venituri al bugetului
b . stimularea activităţii economice
c . asigurarea unui nivel maxim posibil de echitate socială
d . caracterul simplu al calculării şi colectării eficiente a impozitelor
e . fiscalitatea stabilă .

În scopul apropierii intereselor economice publice, corporative şi personale, trebuie asigurată 
o discuţie largă a principiilor de bază ale concepţiei cu privire la impozitare în literatura ştiinţifică 
şi în mass-media . o asemenea abordare va permite întocmirea unui nou document de compro-
mis (bazat pe consens) şi motivat, care va contribui la creşterea piB şi la soluţionarea eficientă a 
problemelor de stat şi sociale .

Deosebit de importantă se prezintă necesitatea elaborării şi aplicării unui sistem de măsuri, 
direcţionate spre legalizarea capitalului informal . În acest caz, trebuie să se ţină cont de faptul 
că aplicarea modalităţilor punitive celor care activează în economia de subterană va fi lipsită 
de perspective şi poate conduce la pierderea irecuperabilă a resurselor investiţionale în acest 
domeniu . Eliberarea resurselor din circuitul informal poate fi posibilă exclusiv în baza creării 
unui sistem relevant de garanţii legale şi stimulente economice pentru agenţi (participanţi ai 
capitalului informal) .

4. politica de creditare şi financiară
În procesul reglementării de stat, împreună cu sistemul fiscal, un loc important îl ocupă 

politica de creditare şi financiară .
potrivit statutului, Banca republicană a Republicii moldoveneşti nistrene trebuie să con-

troleze şi să coordoneze activitatea băncilor comerciale . scopul principal al Băncii republicane 
este controlul rezervei monetare în republică şi a creditelor . Acest control trebuie exercitat prin 
intermediul politicii de creditare şi financiare . Atunci când sectorul antreprenorial se confruntă 
cu dificultăţi, Banca republicană trebuie să majoreze volumul de bani aflat în circulaţie şi să fa-
ciliteze accesul la credite . Însă, atunci când preţurile încep să crească prea repede, banca trebuie 
să facă tot posibilul pentru ca să încetinească procesul, diminuând masa monetară şi limitând 
creditele . totuşi, practica demonstrează că soluţionarea acestor probleme nu este efectuată la un 
nivel corespunzător .

sectorul bancar al transnistriei este interesat astăzi mai mult de proiecte mari cu recuperare 
rapidă . În ciuda faptului că multe bănci dispun de bani mulţi şi îşi declară disponibilitatea de 
creditare a businessului mic, în realitate asta nu se întâmplă . obligarea spaţiilor financiare dis-
ponibile să lucreze în favoarea consolidării businessului mic este extrem de complicată datorită 
următoarelor motive:

întreprinderile mici nu dispun de o garanţie sigură pentru credite . Este cunoscut faptul  –
că businessul mic s-a creat de jos în sus ca rezultat al iniţiativei private a cetăţenilor . Acest 
sector, de regulă, nu a fost implicat în privatizări şi nu a obţinut mijloace ale fostelor 
întreprinderi de stat .
preţul mare al resurselor creditare . –
asigurarea creditului prin gaj, care în condiţiile actuale poate fi redobândit destul de greu,  –
datorită bazei legale în vigoare şi condiţiilor de examinare a dosarelor de către curţile 
de arbitraj . 

Este de asemenea îngrijorător faptul că întreprinzătorii transnistreni înşişi nu se grăbesc să 
solicite împrumuturi . mulţi dintre ei se plâng nu doar pe procentele mari, chiar şi pentru sumele 
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mari, plus complicaţiile legate de asigurarea unui gaj . Întreprinzătorii nu riscă să depună drept 
gaj proprietatea personală – automobilele şi apartamentele, explicând aceasta prin caracterul 
imprevizibil al vieţii .

Întreprinzătorii individuali, care obţin credite în mod periodic, de asemenea se plâng din 
cauza dificultăţilor . concluziile lor sunt simple: un om de afaceri din transnistria poate câştiga 
în medie de la 5 până la 15 % pe an, iar rata dobânzii pentru credite nu este mai mică de 14-15 %, 
plus impozite, plata pentru închiriere . totodată, creditele sunt acordate pe termen scurt, timp în 
care este complicat să reuşeşti să întreprinzi ceva . De asemenea, băncile oferă bani întreprinzăto-
rilor care au o cifră de afaceri stabilă şi permanentă, iar acest fapt trebuie demonstrat . Banca are 
nevoie de indicatori buni, dar întreprinderile mici adesea, şi acesta nu este un secret, sunt obligate 
să nu-şi declare veniturile, iată de ce banca nu se grăbeşte să le ofere un credit . 

problema deficitului de resurse pentru întreprinderile mici devine mai complicată şi datorită 
faptului că acestea nu pot să utilizeze în măsură deplină modalităţile existente de asigurare a 
resurselor . În particular, întreprinderile din sectorul businessului mic nu pot deveni (mai ales la 
etapa iniţială de constituire) participanţi ai tranzacţiilor bursiere .

pentru antreprenoriatul din transnistria una dintre marile dificultăţi constă în lipsa unui 
mediu de piaţă . Acest mediu ar reuni instituţii care contribuie la o circulaţie continuă a resurselor 
şi fondurilor (burse, pieţe de valori, piaţa de capital, piaţa forţei de muncă, firme de inovaţie şi de 
consultanţă, birouri de brokeraj, companii de asigură, holdinguri şi companii fiduciare, sistem 
de transport, unităţi de depozitare şi unităţi cu materiale de ambalaj, organizaţii de aprovizionare 
şi de realizare etc .) .

5. Barierele administrative
În scopul creării condiţiilor pentru dezvoltarea antreprenoriatului în transnistria, privit ca 

un factor important ce asigură creşterea economică şi angajarea în muncă a populaţiei, au fost 
elaborate următoarele măsuri pentru eliminarea barierelor administrative în vederea dezvoltării 
sectorului întreprinderilor mici:

1 .  stabilirea drept sarcini-cheie ale organelor administraţiei publice în republică în domeniul 
realizării politicii de stat de dezvoltare a antreprenoriatului în ţară:

reducerea barierelor administrative în desfăşurarea activităţii de antreprenoriat –
micşorarea numărului organelor de stat care au funcţia de licenţiere a activităţii de  –
antreprenoriat şi micşorare reglementării exclusivă a activităţii de licenţiere de către 
organele superioare ale puterii de stat
delimitarea clară a funcţiilor de licenţiere, control şi reglementare de stat între diferite  –
organe ale puterii executive .

2 .  neadmiterea de către organele puterii executive şi organele care exercită funcţia de li-
cenţiere a anumitor tipuri de activităţi a reducerii termenelor de valabilitate a licenţelor 
eliberate, termene stabilite de legislaţie, decretele preşedintelui Rmn şi deciziile organelor 
puterii de stat .

În relaţiile dintre organele de stat şi subiecţii întreprinderilor mici există deja de mai mult 
timp o tensiune socială şi psihologică, determinată de nivelul scăzut al cunoştinţelor juridice şi 
economice ale reprezentanţilor cercurilor de afaceri, legată de accesul restrâns al persoanelor care 
realizează activităţi de antreprenoriat la informaţii în domeniul normativ, ce reglementează con-
diţiile de administrare a afacerilor . În cadrul anchetei sociologice, principalele surse de obţinere 
a informaţiei despre activitatea legislativă a organelor de stat privind subiecţii businessului mic, 
majoritatea respondenţilor (61,9 % din numărul total al persoanelor chestionate)* au menţionat 

* Aici şi în continuare este indicat în paranteze raportul procentual faţă de numărul total al persoanelor 
intervievate .

schimbul reciproc de zvonuri în interiorul mediului de afaceri ca singură sursă de informaţie, 
ceea ce reprezintă cu 7 % mai mult decât în anul 2006 . La mass-media fac referire 33,3 % şi doar 
o parte nesemnificativă a oamenilor de afaceri încearcă să fie la curent cu toate noutăţile legate de 
antreprenoriat prin intermediul dialogului permanent cu funcţionarii de stat şi prin participarea 
la conferinţe şi seminarii de afaceri, de altfel foarte puţine (7,7 %) .

Unul dintre motivele acutizării contradicţiilor era ignorarea de către organele de stat a in-
tereselor antreprenoriatului mic şi lipsa informaţiilor obiective despre situaţia întreprinderilor 
mici în republică . 

Accentul pus pe obţinerea informaţiei de la prieten, vecin, persoană cunoscută denaturează 
informaţia veridică, iar multe dintre actele legislative sunt tratate nu raţional, ci prin prisma emo-
ţiilor proprii sau străine . Fiecare al doilea respondent nu are idee despre baza legislativă în vigoare 
privind antreprenoriatul mic, fapt ce confirmă nevoia de creare a unui sistem de stat de asigurare 
informaţională a reprezentanţilor întreprinderilor mici, ce va permite obţinerea unei tratări 
corecte a legislaţiei actuale . Datele obţinute arată că în ultimii doi ani situaţia privind asigurarea 
informaţională a antreprenoriatului mic nu s-a ameliorat, dar dimpotrivă s-a înrăutăţit .

starea actuală a procesului de elaborare a legilor în domeniul întreprinderilor mici este 
percepută negativ de reprezentanţii acestuia, adică de persoanele asupra cărora se aplică această 
legislaţie .

situaţia de conflict, creată între reprezentanţii structurilor de stat şi ai întreprinderilor mici, 
este legată în mod organic de starea de tranziţie şi de contradicţiile societăţii actuale . conflictele 
sociale s-au agravat în principal datorită procesului de tranziţie la relaţiile de piaţă . constituirea 
noilor grupuri sociale, a segmentului de întreprinzători şi deţinători de proprietăţi, inegalitatea 
care se aprofundează creează împreună o bază pentru apariţia unor noi conflicte . În societate se 
formează o nouă contradicţie socială între elită, care reprezintă diverse grupuri de proprietari 
noi, şi marea parte a populaţiei, care a fost exclusă de la accesul la proprietate şi la putere . Datorită 
extinderii situaţiei de criză a societăţii, care conduce la ciocnirea diferitelor forţe şi comunităţi, se 
acutizează contradicţiile sociale, fapt ce determină activizarea conflictelor locale dintre grupuri 
sociale (în acest caz, între funcţionari de stat şi oameni de afaceri) .

majoritatea respondenţilor (92,3 % din numărul total al persoanelor chestionate) nu sunt 
satisfăcuţi de legislaţia actuală în domeniul întreprinderilor mici şi, în opinia lor, este necesară 
introducerea unor modificări şi completări în baza legală, îndreptate spre accelerarea dezvoltării 
antreprenoriatului mic . Şi în acest caz iniţiativa legislativă trebuie să aparţină nemijlocit asociaţii-
lor de întreprinzători, care ştiu mai bine decât oricine care sunt punctele vulnerabile ale sistemului 
legislativ actual . prin intermediul actelor normative şi juridice în vigoare, în opinia persoanelor 
intervievate, statul încearcă, în primul rând, să-şi apere propriile interese decât pe cele ale între-
prinzătorilor, în documente se ţine cont mai degrabă de obligaţiile subiecţilor antreprenoriatului 
mic şi într-o măsură mai mică de drepturile lor (89,3 %) . ca dovadă a caracterului „slab” şi 
„îngust” al sistemului legal actual în domeniul întreprinderilor mici respondenţii menţionează 
nivelul scăzut al securităţii sociale a reprezentanţilor antreprenoriatului mic (85,8 %) . În timpul 
interviurilor realizate de sociologi, întreprinzătorii mici au remarcat în repetate rânduri lipsa 
protecţiei sociale (indemnizaţii şi înlesniri, calcularea pensiei) a subiecţilor antreprenoriatului 
mic . Aproximativ aceeaşi situaţie s-a creat şi în Rusia . conform unei cercetări efectuate în 2006, 
pentru obţinerea unei securităţi pentru micul antreprenoriat este necesară asigurarea egalităţii 
tuturor cetăţenilor în faţa legii .

În ceea ce priveşte elaborarea proiectelor de lege ce determină dezvoltarea antreprenoria-
tului mic în transnistria, majoritatea persoanelor chestionate consideră că funcţionarii de stat, 
responsabili pentru întocmirea actelor normative şi juridice, nu respectă principalele cerinţe la 
elaborarea actelor legale în domeniul dezvoltării antreprenoriatului mic . Adesea proiectele de lege 
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elaborate nu sunt absolut clare (81,4 %), mulţi întreprinzători nu înţeleg actele legislative propuse 
pentru discuţie şi, în consecinţă, le interpretează greşit . Unele documente, mai ales cele privind 
înregistrarea întreprinderii individuale, obţinerea autorizaţiei pentru comerţ, sunt considerate 
lipsite de temei şi dublându-se unele pe altele (83,3 %) . Atunci când examinează detaliat docu-
mentaţia normativă, mulţi dintre respondenţi mărturisesc faptul că remarcă lipsa mecanismului 
de obligaţii reciproce între stat şi subiecţii businessului mic (82,4 %) . mai întâi, sunt stipulate 
obligaţiunile întreprinzătorilor, fără să vizeze responsabilitatea structurilor de stat, în calitate 
de organe de control publice, care urmăresc interpretarea corectă a tuturor actelor normative şi 
juridice . majoritatea persoanelor chestionate consideră că piatra de temelie a sistemului legislativ 
actual o constituie lipsa informaţiei obiective, pe care să o deţină organele de stat despre situaţia 
prezentă a clasei de întreprinzători (92,2 %) . Esenţa proiectelor de lege curente este majorarea 
tarifelor sau impozitarea suplimentară a afacerilor . Înainte de elaborarea unor asemenea docu-
mente, este necesară stabilirea unui diagnostic al situaţiei politice actuale a întreprinzătorilor, 
pregătirea unei prognoze social-economice pentru dezvoltarea antreprenoriatului mic în cazul 
intrării în vigoare a actelor legislative, legate de cheltuielile materiale suplimentare suportate de 
micii întreprinzători . 

Lipsa unor canale sigure pentru schimbul de informaţii are drept urmare înstrăinarea psiholo-
gică tot mai mare între reprezentanţii structurilor de stat şi antreprenoriatului mic . Reprezentanţii 
antreprenoriatului mic îşi formează o imagine negativă despre funcţionarul de stat ca despre o 
persoană indiferentă faţă de nevoile şi interesele întreprinzătorilor, în timp ce colaboratorii de-
partamentelor publice au faţă de oamenii de afaceri o atitudine ca faţă de criminali, escroci, care 
îşi obţin profitul prin mijloace ilegale . 

În opinia lui Robert merton5, în aceeaşi societate, sentimentele şi tradiţiile sociale pot fi 
funcţionale pentru anumite grupuri şi disfuncţionale pentru altele, pentru că nu sunt luate în 
considerare consecinţele unor fenomene sociale şi culturale pentru grupuri sociale diferite şi 
pentru membrii acestor grupuri . Robert merton propune să se ţină cont în mod real de totalitatea 
unităţilor sociale, pentru care fenomenul social sau cultural respectiv se dovedeşte a fi funcţional . 
trebuie prevăzută în mod special posibilitatea ca fenomenele sociale să aibă consecinţe diferi-
te – funcţionale şi disfuncţionale – pentru persoane şi subgrupuri diferite, precum şi pentru un 
context social şi cultural mai larg .

Rezultatele obţinute în cadrul cercetării sunt confirmate de datele furnizate de sociologii ruşi . 
Gradul încrederii reciproce depăşeşte semnificativ gradul de încredere a întreprinzătorilor faţă 
de organele de stat . Astfel, se poate vorbi despre o deosebire calitativă în caracterul raporturilor 
dintre oamenii de afaceri ruşi şi funcţionarii publici .

majoritatea persoanelor intervievate din transnistria (48,6 %) consideră că reprezentanţii 
structurilor de stat manifestă o rezistenţă permanentă şi mereu pun piedici în activitatea între-
prinzătorilor . poziţia exprimată în atitudinea organelor publice depăşeşte cu 11,6 % răspunsurile 
la aceeaşi întrebare din 2006 . Dacă acum doi ani mulţi oameni de afaceri remarcau prezenţa, într-o 
măsură egală, atât a sprijinului, cât şi a rezistenţei, acum întreprinzătorii şi-au schimbat atitudi-
nea faţă de organele de stat, mai ales pe fundalul conflictului dintre comercianţi şi autorităţile 
transnistriei privitor la instalarea caselor de marcat . condamnarea vehementă a politicii de stat 
actuale în domeniul antreprenoriatului mic a determinat scăderea încrederii întreprinzătorilor 
faţă de organele publice . În prezent, faţă de structurile de afaceri doar o treime din intervievaţi 
menţionează un grad scăzut de încredere, iar structurile de stat sunt apreciate negativ de 85,8 % 
din respondenţi, ceea ce reprezintă cu 11 % mai mult decât în 2006 .

Datele statistice obţinute indică drept motiv al tensiunii psihologice existente atitudinea indi-
ferentă a funcţionarilor de stat faţă de soarta antreprenoriatului mic . În opinia întreprinzătorilor, 

nepăsarea se manifestă prin lipsa unei dorinţe de soluţionare a majorităţii problemelor cu care se 
confruntă oamenii de afaceri în activitatea lor .

Faptul este confirmat şi de rezultatele anului 2002, obţinute în timpul cercetării sociologice, 
realizată în regiunea samara, unde s-a constatat că atitudinea oamenilor de afaceri faţă de au-
torităţi se formează în baza experienţei lor de relaţionare în interes de serviciu cu funcţionarii 
de diferite nivele şi departamente . printre cei mai mulţi întreprinzători ruşi există un punct de 
vedere consecvent, potrivit căruia funcţionarii sunt interesaţi doar de scopuri meschine . numai 
a treia parte dintre intervievaţi au apreciat drept bune condiţiile de dezvoltare ale întreprinderilor 
mici în regiunea samara, ceilalţi consideră că nivelul de dezvoltare al antreprenoriatului mic este 
scăzut . Dispoziţii similare printre întreprinzători se observă şi în transnistria .

Evaluând perspectivele de progres ale antreprenoriatului, majoritatea persoanelor chestionate 
şi-au exprimat opţiunea pentru asocierea oamenilor de afaceri în uniuni, care sunt capabile, ex-
primând opinia majorităţii, să soluţioneze problemele vitale legate de dezvoltarea întreprinderilor 
mici: oferirea de consultanţă juridică, lansarea unor iniţiative legislative, apărarea drepturilor 
şi intereselor întreprinzătorilor . mulţi au conştientizat că o dezvoltare individuală şi izolată nu 
reprezintă o soluţie pentru situaţia creată . În esenţa sa, întreprinzătorul rămâne singur faţă în 
faţă cu problemele pe care nu le poate rezolva de sine stătător . Şi rezultatele sociologice confirmă 
tendinţa de formare a unor uniuni de întreprinzători puternice . Dacă în anul 2006 majoritatea 
respondenţilor s-au pronunţat pentru o dezvoltare individuală (44 %), atunci astăzi optează 
pentru dezvoltare individuală doar 18,8 % . Şi abia 16,5 % privesc perspectivele de dezvoltare ale 
întreprinderilor mici prin intermediului unei colaborări strânse cu statul .

cei mai mulţi respondenţi (64,8 %) declară că ameliorarea raporturilor dintre structurile de 
stat şi cele antreprenoriale este posibilă cu condiţia respectării obligaţiunilor reciproce, ţinând 
seama de interesele ambelor părţi . 43 % din numărul total al persoanelor intervievate privesc statul 
în calitate de garant juridic al dezvoltării întreprinderilor mici şi antreprenorilor individuali . În 
ciuda unei acţiuni negative a statului împotriva oamenilor de afaceri, doar un număr nesemnifi-
cativ de persoane chestionate s-au pronunţat pentru o intervenţie limitată a structurilor publice 
în dezvoltarea businessului mic . mulţi deţinători de proprietăţi private înţeleg că un stat puternic, 
ce promovează o politică rezonabilă, echilibrată faţă de sectorul privat al economiei, contribuie la 
dezvoltarea lor eficientă, iar ca rezultat se consolidează clasa de mijloc a societăţii care favorizează 
stabilitatea politică şi economică .

De asemenea, trebuie remarcată unanimitatea comună în ce priveşte mai ales aprecierea 
negativă practic a tuturor întreprinzătorilor vizavi de subiectele asociate cu activitatea statului în 
domeniul sectorului privat . Acest fapt indică asupra necesităţii operării unor schimbări în poli-
tica de stat faţă de subiecţii antreprenoriatului mic . Este nevoie, în primul rând, de o revizuire a 
principiilor de elaborare a actelor normative şi juridice ce determină dezvoltarea antreprenoria-
tului individual . Reprezentanţii structurilor private trebuie să propună, împreună cu funcţionarii 
publici, iniţiative legislative . statul trebuie să acorde o atenţie deosebită dezvoltării unui sistem de 
asigurare informaţională a întreprinzătorilor în toate subiectele ce vizează dezvoltarea lor .

Dinamica de ascensiune a businessului mic cunoaşte ponderea cea mai mare în comerţ – 55,2 
% din numărul total al întreprinderilor, fapt explicat de circulaţia mare a capitalului şi de resti-
tuirea mijloacelor investite . creşterea numărului de întreprinderi individuale a fost de la 10,2 % 
până la 15,7 % timp de doi ani . Are loc reducerea numărului de întreprinderi mici în sectorul de 
construcţii şi agricol . principalele probleme cu care se confruntă antreprenorii agricoli sunt: ne-
rentabilitatea producţiei agricole, capacitatea de plată redusă a populaţiei, insuficienţa mijloacelor 
pentru susţinerea şi renovarea bazei materiale, întârzierea plăţilor reciproce, precum şi caracterul 
incomplet al transformărilor instituţionale şi funciare . Antreprenoriatul este dezvoltat neuniform 
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în regiunile transnistriei . sectorul businessului mic a cunoscut cea mai mare ascensiune în oraşele 
tiraspol, Bender şi în raionul Rîbniţa, fapt determinat de nefuncţionarea prelungită şi solicitarea 
mică a întreprinderilor industriale .

Întreprinzătorul de astăzi este îngrijorat, după cum s-a constatat, mai mult de perspectivele 
de dezvoltare ale afacerii decât de obţinerea profitului imediat . Antreprenorii se evidenţiază prin 
preferinţa acordată valorilor profesionale, care răspund pentru formarea motivaţiei de afaceri . 
Întreprinzătorii privaţi au acordat întâietate nu banilor sau bogăţiei, ci „posibilităţii de a avea o 
afacere proprie, de a fi stăpânul propriului destin” . Dorinţa de a găsi „o nouă aplicare a cunoş-
tinţelor, abilităţilor şi capacităţilor proprii” a fost menţionată de 27 % (ponderea de 7,5 %), iar 
„independenţa adevărată în viaţă şi în activitate” – de 35 % (ponderea de 9,7 %) .

oamenii de afaceri pun valoare mare, de asemenea, pe capacitatea de a soluţiona situaţiile 
de risc – 31 % (ponderea de 8,6 %) . Recunoscând propria pricepere de a ieşi din împrejurări 
dificile, întreprinzătorii adesea situează propriul drept la eroare mai sus decât dreptul străinilor 
la reuşită .

Banii şi bogăţia, ca valoare şi scop principal în viaţă, ocupă doar poziţia a 8-a (ponderea de 
5,5 %) . De altfel, banii şi bogăţia, ca atare, nici nu reprezintă un ideal . Este cu totul altceva atunci 
când vine vorba de bunurile care pot fi obţinute cu ajutorul acestora: libertate, sentimentul de 
siguranţă, sentimentul de stăpân al propriului destin .

orientările legate de statut ca şi motivare de viaţă ocupă abia locul 9 – 19 % (ponderea de 5,2 
%) . Ambiţia de putere, ca valoare, s-a dovedit lipsită de popularitate, aceasta a fost citată de 8 % 
din respondenţi (ponderea de 2,2 %) . 

Fără îndoială, un loc deosebit pentru antreprenori ocupă valorile asociate cu familia, secu-
ritatea personală şi mediu . De la 54 până la 73 % dintre intervievaţi au declarat că pentru ei este 
foarte important să se simtă în siguranţă, să nu resimtă ameninţarea violenţei, să trăiască într-un 
mediu curat, să aibă o familie puternică şi să ofere copiilor o educaţie bună .

În baza informaţiilor statistice, la capitolul evaluării factorilor ce asigură viabilitatea antre-
prenoriatului mic, sunt examinate condiţiile subiective şi obiective ale antreprenoriatului, în 
particular, reacţia oamenilor de afaceri faţă de factorii nefavorabili ai mediului şi caracteristicile 
comportamentului lor moral şi legal . 

condiţiile de activitate a întreprinzătorilor sunt clasificate de noi ca fiind 1) de macrosituaţie, 
2) de producere industrială şi 3) interne (psihologice) . condiţiile ce vizează macrosituaţia includ 
genul relaţiilor economice din ţară şi orânduirea socială şi politică . interacţiunea omului de 
afaceri cu macromediul este mijlocită de legi obiective şi factori externi: acte legislative, politica 
economică a guvernului, activitatea organelor puterii locale şi regionale (Tabelul 6) .

macro-condiţiile, al căror conţinut este determinat de acţiunea autorităţilor, cuprind cererea şi 
oferta pentru produse şi servicii, presiunea grupărilor criminale . condiţiile de producere internă 
(din interiorul firmei) conţin furnizarea de materiale, accesorii şi piese de schimb, situaţia privind 
investiţiile, calitatea producţiei, profesionalismul în administrare, caracteristicile personalului . 
Acestea sunt derivate atât din condiţiile de macrosituaţie, cât şi din factorii individuali .

premisele interne de activitate, care îi permit unei persoane să facă afaceri, adică toate calităţile 
personale şi de afaceri ale întreprinzătorului, formează cel de-al treilea grup de condiţii . Aici se 
includ parametri, precum abilităţile de comunicare ale omului de afaceri, relaţiile lui personale 
cu reprezentanţii autorităţilor, cu alţi participanţi ai procesului de piaţă . 

Valoarea subiectivă a acestor condiţii a fost determinată conform gradului indicat de res-
pondenţi a influenţei lor asupra viabilităţii afacerilor . În ultima coloană a tabelului este inclus 
indicatorul sumar al gradului de influenţă – valoarea condiţiilor .

potrivit datelor obţinute, factorul cel mai puternic pentru viabilitatea antreprenoriatului este 
cererea şi oferta pentru producţia întreprinderii . Este firesc . Fiind piatra de temelie a economiei 

de piaţă şi reprezentând o condiţie macroeconomică generală, aceasta integrează acţiunea altor 
factori: de producere internă, când este vorba de nomenclatorul producţiei fabricate, publicitate, 
desfacere; de personalitate, când este vorba de o persoană, un conducător şi organizator al afa-
cerii . nu este întâmplător faptul că factorul intern, precum calităţile personale şi de antreprenor 
ale oamenilor de afaceri, ocupă poziţia a doua, după conjunctura pieţei . Aici se alătură condiţiile 
de microsituaţie, formând un „sindrom de factori” specific, ce influenţează în mod semnificativ 
viabilitatea afacerii . Dintre acestea se evidenţiază legile aflate în vigoare şi activitatea legată de 
acestea a organelor autorităţii locale şi republicane . Deşi, se pare, multe legi şi acte normative 
sunt elaborate anume pentru a susţine dezvoltarea antreprenoriatului, în realitate există legi care 
nu acţionează şi o lipsă de iniţiativă a autorităţilor: absenţa asigurării financiare, caracterul slab 
al controlului asupra executării, dezvoltarea insuficientă a bazei legale . 

o analiză a răspunsurilor formulate de respondenţi în ceea ce priveşte condiţiile de produ-
cere interne relevă că influenţa lor asupra caracterului viabil al businessului este mai mică a celor 
psihologice şi, cu atât mai mult, a celor social-economice (valoarea condiţiei de 2,2) .

Condiţii (factori)* Gradul 
decisiv

Gradul 
semnifi-

cativ

Gradul 
mic

nu au 
deter-
minat

non-
răspuns Total

valoarea 
condiţiei 
(factoru-

lui)
Legislaţia în vigoare 37 18 22 19 4 100 2,7
Activitatea organelor publice 34 30 14 19 3 100 2,7
cererea pentru producţia Dum-
neavoastră 39 39 14 6 2 100 3,1

presiunea elementelor criminale 15 29 32 18 6 100 2,3
Relaţiile dintre concurenţi 16 32 41 9 2 100 2,5
situaţia privind furnizorii de ma-
teriale 21 31 23 15 10 100 2,4

situaţia privind investiţiile 14 23 13 29 21 100 1,8
organizarea producţiei 18 28 25 16 13 100 2,2
calităţile personale şi de afaceri 
ale personalului 31 36 14 7 12 100 2,7

calităţile Dumneavoastră perso-
nale şi de afaceri 37 37 14 11 1 100 3,4

Relaţiile personale cu funcţionarii 
de stat 19 20 23 18 20 100 2,0

Relaţiile personale cu alţi între-
prinzători 18 22 26 22 12 100 2,1

* 1-4 – comune (de macrosituaţie); 5-8 – de producere internă; 9-12 – interne (psihologice).

pentru reprezentanţii întreprinderilor mici, odată cu constituirea persoanei juridice, unele 
condiţii de macrosituaţie reprezintă factorii cei mai importanţi de viabilitate a micului antrepre-
noriat . Fiecare al doilea conducător de întreprindere mică, apreciind factorii ce determină viabi-
litatea businessului mic, mărturiseşte că într-o măsură decisivă asupra activităţii sale comerciale 
influenţează legislaţia în vigoare (50 %) şi activitatea organelor publice (52,5 %) .

Dezvoltarea antreprenoriatului mic depinde, în particular, de modul în care oamenii de afa-
ceri apreciază capacităţile proprii la soluţionarea problemelor cu care se confruntă şi la depăşirea 
dificultăţilor .
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cercetarea relevă că doar 12 % dintre întreprinzători evaluează propriile capacităţi la „nivel 
înalt”; marea majoritate însă (55 %) se împarte între cei care consideră că posedă capacităţi „medii” 
(3-5 puncte); şi cei care socotesc că au capacităţi „limitate” (1-3 puncte), reprezentând 33 % . Deşi 
majoritatea oamenilor de afaceri se împart în două categorii (cu abilităţi medii şi limitate de a 
soluţiona propriile probleme) – 45 % dintre aprecieri se situează la limita dintre 4 şi 5 puncte . În 
acelaşi timp, se conturează o oarecare asimetrie de distribuire a aprecierilor în favoarea valorilor 
mici, de aceea valoarea medie a aprecierilor (3,95) se deplasează puţin spre stânga faţă de mijlocul 
gradaţiei . prin urmare, o parte mai mare dintre persoanele chestionate îşi apreciază capacităţile 
proprii de rezolvare a problemelor mai degrabă ca fiind „limitate” decât „largi” .

Apreciind reuşita activităţii antreprenoriale, o parte semnificativă a respondenţilor (24 %) 
este înclinată să-şi ofere note medii . 64 % au situat propria reuşită între 3 şi 5 puncte . totodată, 
proporţia întreprinzătorilor care îşi apreciază succesele peste medie (5-7 puncte) reprezintă 31 
%, cu puţin mai redusă decât proporţia oamenilor de afaceri care îşi evaluează reuşitele destul de 
modest (1-3 puncte) – 45 % .

conform sondajului pe care l-am efectuat, majoritatea reprezentanţilor antreprenoriatului mic 
se consideră într-o măsură sau alta lipsiţi de protecţie pe plan juridic . În opinia respondenţilor, 
la formarea politicii sale în domeniul micului antreprenoriat, statul urmăreşte, în primul rând, 
apărarea propriilor interese (51,3 %) . Actele normative iau în considerare mai degrabă obligaţiile 
întreprinzătorilor şi într-o măsură mai mică drepturile lor (47,4 %) . Din multe puncte de vedere, 
situaţia de criză creată în raporturile dintre cele două grupuri sociale examinate este determinată 
de lipsa unui consens şi a înţelegerii reciproce în chestiuni ce reglementează activitatea antrepre-
norială la etapa actuală .

intrarea în normalitate a acestor relaţii este posibilă prin consolidarea puterii legislative şi 
organizaţiilor antreprenoriale pentru elaborarea unei platforme juridice optimale pentru a răspun-
de aşteptărilor oamenilor de afaceri . În ultimul timp, în această direcţie s-au conturat schimbări 
pozitive semnificative . noul corp legislativ al transnistriei, ales în decembrie 2005, şi-a exprimat 
îngrijorarea profundă privind situaţia actuală a bazei legale în domeniul antreprenoriatului mic . 
chiar în primele luni de activitate au fost examinate amendamente la Legile „cu privire la patenta 
de întreprinzător individual” şi „cu privire la efectuarea controalelor neplanificate”, orientate 
spre simplificarea înregistrării întreprinzătorilor individuali şi apărarea drepturilor legitime ale 
reprezentaţilor structurilor de afaceri . Apariţia unor noi subiecţi ai întreprinderilor şi firmelor şi, 
în special, a întreprinzătorilor şi angajaţilor, determină o configuraţie absolut nouă de adminis-
trare şi de organizare a firmelor . sunt frecvente şi aici manifestările de rezistenţă crescândă şi de 
aprofundare a tensiunii în cadrul antreprenoriatului şi în societate în general .

În cazul dat este vorba despre stabilitatea economică a întreprinderii şi asigurarea materială a 
propriilor lucrători, despre situaţia socială a angajaţilor, bunăstarea lor psihologică, participare la 
viaţa socială a întreprinderii etc ., despre onestitatea şi decenţa întreprinzătorului faţă de propriii 
angajaţi şi partenerii externi şi aşa mai departe . Responsabilitatea socială autentică a sectorului 
de afaceri se rezumă la eliminarea contradicţiilor sociale, care se înmulţesc în perioada de tran-
ziţie la economia de piaţă, pentru a evita consecinţele negative, care includ creşterea şomajului, 
a sărăciei, poluarea mediului etc .6 .

situaţia actuală a antreprenoriatului mic este determinată în mare măsură de funcţionarea 
sistemului organelor de control publice . În prezent, majoritatea întreprinzătorilor au o atitu-
dine în general negativă faţă de activitatea serviciilor de control şi afirmă că serviciul fiscal, 
vama, Departamentul de combatere a crimelor Economice şi alte instituţii influenţează negativ 
dezvoltarea întreprinderilor mici (63,3-89,6 %) . În mare parte, această atitudine este legată de 
orientările negative sociale şi psihologice ale persoanelor responsabile de astăzi, care, după pă-

rerea respondenţilor, sunt îndreptate spre dezorganizarea procesului antreprenorial şi obţinerea 
câştigurilor personale . 

problema serviciilor publoce este asociată, în principal, de faptul că ideea unei birocraţii „re-
ceptive” pe plan social şi limitate deocamdată nu a intrat în conştiinţa publică şi nici în practica 
spaţiului post-sovietic . Astăzi dispunem de un corporativism birocratic evident şi de pretenţii 
pentru un control nelimitat asupra economia şi viaţa publică7 .

Există două motive-cheie ale apariţiei unor consecinţe sociale negative ale deciziilor adoptate 
de funcţionarii de stat . Este vorba, în primul rând, de insuficienţa de cunoştinţe şi informaţie des-
pre procesele din mediul antreprenorial pe care o au funcţionarii . În plus, devierile de la scopurile 
cu valoare socială ale organizaţiei au loc din cauză că nu coincid intereselor individual-egoiste, 
de grup, corporative şi publice . contradicţiile dintre aceste interese constituie miezul tuturor 
problemelor social-economice şi politice ale societăţilor umane pe tot parcursul istoriei .

procesul de asimilare a eticii de către activitatea de stat şi administrativă este deosebit de 
complicat şi contradictoriu . Este necesară, mai întâi, eliminarea din legislaţia privind politica 
fiscală şi tarifară a tuturor barierelor pentru activităţile de afaceri oneste, astfel încât funcţionarul 
de stat să nu fie obligat, în interesul unei funcţionari libere a societăţii, să „corecteze” din mers 
legile şi tarifele pentru diverse activităţi ale clienţilor săi, rectificând totodată prin mijloace ilegale 
remunerarea propriei munci .

trebuie menţionat faptul că aspectele economice şi politice ale producţiei sunt interdepen-
dente . Întreprinzătorul, ghidat de dorinţa obţinerii unui profit, găseşte combinaţii de unificare a 
factorilor de producţie, fabrică produse (aspecte economice), iar în procesul activităţii de muncă 
se reproduc condiţiile de viaţă ale oamenilor, oamenii înşişi şi relaţiile sociale (aspecte sociale) . 
Şi aici trebuie să se ţină cont de faptul că pentru soluţionarea problemelor sociale sunt necesare 
resurse, care pot fi obţinute doar pe bază „economică” . Adesea, rămânerea în urmă a dimensiunii 
sociale a producţiei nu permite obţinerea unor rezultate economice mai mari . prin urmare, iată 
care este dialectica: atingerea scopurilor sociale se bazează pe creştere economică, iar aceasta, la 
rândul său, depinde de utilizarea eficientă a factorilor sociali .

Este necesară nu doar simpla îmbinare a cheltuielilor pentru extinderea activităţii antrepre-
noriale cu cheltuielile pentru „capitalul uman”, ci asigurarea unei interacţiuni strânse între factorii 
eficienţei economice şi sociale, orientată spre consolidarea lor reciprocă . conştientizarea relaţiei 
dintre economic şi social în afaceri, a esenţei funcţiilor sociale ale antreprenoriatului de către 
reprezentanţii structurilor publice şi, mai ales, a acţiunii lor reale de pe poziţia responsabilităţii 
sociale va permite eliminarea mai rapidă a imaginii negative a întreprinzătorului, pe care o are 
populaţia, şi va crea condiţii mai favorabile pentru dezvoltarea relaţiilor de piaţă8 .

În pofida unei opinii unanime a persoanelor chestionate în cadrul sondajului, exprimată 
despre încălcarea permanentă a drepturilor şi libertăţilor în mediul de afaceri, doar 1,7 % s-au 
adresat în instanţă atunci când drepturile lor au fost încălcate . principalul motiv menţionat aici 
este lipsa de încredere în justiţie şi în caracterul imparţial al sistemului judecătoresc autohton (38,9 
%), în timp ce unii antreprenori se tem de presiuni din partea organelor de stat (18,1 %) . printre 
motive se numără de asemenea procesul lung şi obositor al procedurilor judecătoreşti (15,3 %) şi 
lipsa mijloacelor pentru serviciile unui avocat (12,5 %) . În multe privinţe, distribuirea statistică 
reflectă sistemul actual al raporturilor sociale şi psihologice dintre subiecţii publici şi privaţi, care 
se confruntă cu dificultăţi serioase şi nutresc un sentiment de neîncredere unii faţă de ceilalţi .

Întreprinzătorii intervievaţi apreciază propria situaţie socială ca fiind catastrofală: 91 % din 
numărul total al acestora consideră că reprezentanţii businessului mic şi mijlociu dispun de un 
nivel jos de securitate socială . mulţi fac referire la baza normativă modestă, ce reglementează 
sistemul de protecţie socială a reprezentanţilor întreprinderilor mici şi angajaţilor, care lucrează în 
sectorul privat . sunt indicate, în primul rând, lipsa unei asigurări reale cu pensii a întreprinzăto-
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rilor individuali (33,7 %), fiindcă reforma realizată a pensiilor nu contribuie la luarea în calcul cu 
adevărat a vechimii în muncă a reprezentanţilor structurilor antreprenoriale, diminuând şansele 
unei susţineri calitative din partea statului pentru oamenii la bătrâneţe, în ciuda muncilor grele 
îndeplinite de întreprinzătorii individuali în situaţia economică actuală . printre problemele cele 
mai acute care influenţează negativ dezvoltarea antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor 
mici, se numără securitatea personală a oamenilor de afaceri, a membrilor familiilor acestora şi 
a proprietăţii lor în faţa actelor criminale . 

În legătură cu aceasta, setul de măsuri, realizate de organele de menţinere a ordinii de drept 
şi de alte instituţii în combaterea crimei organizate, racketului, corupţiei şi crimelor economice, 
trebuie să includă acordarea de sprijin pentru dezvoltarea şi activitatea firmelor de securitate 
specializate şi servicii de securitate . trebuie creată o bază juridică şi materială, trebuie extinsă 
reţeaua de firme ce asigură integritatea bunurilor aparţinând întreprinzătorilor (parcări, de-
pozite, magazine etc .), precum şi a celor care produc mijloace de а pază şi securitate speciale 
(semnalizări, alarme, sisteme video etc .) . De asemenea, este necesară constituirea unui sistem 
de arbitraj pentru întreprinzători şi a unor unităţi speciale ale executorilor judecătoreşti, care să 
asigure îndeplinirea rapidă şi eficientă a hotărârilor judecătoriilor populare şi de arbitraj9 . toate 
acestea vor permite fortificarea semnificativă a securităţii întreprinzătorilor şi a protecţiei sociale 
a angajaţilor din întreprinderile mici, precum şi transformarea activităţii antreprenoriale într-o 
ocupaţie mai atractivă pentru diverse grupuri de populaţie . ca urmare a acestor măsuri, se va 
mări numărul noilor locuri de muncă, a subiecţilor antreprenoriatului mic, ieşirea lor din zona 
economiei informale, majorarea contribuţiei întreprinzătorilor mici la soluţionarea problemelor 
social-economice ale societăţii . Dezvoltarea antreprenoriatului mic presupune efectuarea unor 
măsuri de asigurare a securităţii şi protecţiei sociale pentru întreprinderile mici . Îndeplinirea 
acţiunilor menţionate va contribui la ameliorarea sistemului de pensii, de asigurări sociale şi 
medicale în interesul întreprinzătorilor mici . Urmează a fi rezolvate problemele securităţii sociale 
a angajaţilor din întreprinderile mici, de protecţie a muncii şi tehnică a securităţii, ţinând cont de 
riscul sporit caracteristic pentru acest domeniu de activitate . 

Avansarea democraţiei, delegarea atribuţiilor către nivelul „de jos” în ierarhia de serviciu ex-
tind zona opţiunilor libere . În acest proces este deosebit de important ca suplinirea socială adecvată 
a spaţiului moral individual să servească drept barieră internă în conştiinţa funcţionarului public, 
ce împiedică utilizarea statutului de serviciu în scopuri individuale înguste şi anti-sociale .

pentru sporirea eficienţei susţinerii oferite de către stat pentru antreprenoriatul mic trebuie 
elaborat un complex de măsuri îndreptate spre depăşirea tendinţelor negative în acest sector . Şi 
aici trebuie evidenţiate trei direcţii principale de acţiune: în primul rând, restabilirea unei ordini 
elementare în mediul extern al antreprenoriatului mic; în al doilea rând, exercitarea unei acţiuni 
regulatorii asupra mediului intern, mai ales prin intermediul unei susţineri directe cu resurse 
(financiare, în mod prioritar) a întreprinderilor mici; în al treilea rând, auto-perfecţionarea or-
ganizatorică a sistemului de susţinere de către stat .

Astfel, în scopul unei funcţionări normale şi a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii este 
necesară asigurarea unor condiţii economice, juridice, organizaţionale, psihologice etc . odată 
cu acordarea unei susţineri pentru întreprinderile mici, trebuie exercitată o influenţă din partea 
societăţii şi a instituţiilor ei asupra acestui grup social în scopul ameliorării caracteristicilor ei 
calitative, optimizării componenţei şi funcţionării . Aceasta înseamnă că trebuie eliminate din 
cadrul ei şi din activităţile realizate toate elementele disfuncţionale şi trebuie asigurate schimbări 
progresive în aspectul profesional şi moral-spiritual al întreprinzătorilor . 

trebuie să constatăm cu mare părere de rău că anume sectorul întreprinderilor mici a fost 
afectat cel mai mult de transformările economice desfăşurate în republică . nu există un sistem 
funcţional de stimulare a formării întreprinderilor mici, precum nu există nici un mecanism 

economic de susţinere a acestui sector . nu a fost elaborat programul de stat pentru dezvoltarea 
acestui sector important al economiei de piaţă . 

Întreprinderile mici şi mijlocii au nevoie astăzi de o securitate socială deplină şi de o trans-
formare a sistemului asigurărilor sociale etc . 

Dezvoltarea antreprenoriatului mic presupune efectuarea unor măsuri de protecţie şi secu-
ritate socială în sectorul afacerilor mici . Realizarea acţiunilor anunţate va îmbunătăţi sistemele 
de pensii şi de asigurări sociale şi de sănătate în interesul antreprenoriatului mic şi a societăţii în 
general . Urmează a fi soluţionate problemele securităţii sociale a angajaţilor din întreprinderile 
mici, de securitate a muncii şi protecţie a muncii, ţinând cont de riscul sporit caracteristic pentru 
acest domeniu de activitate . 

situaţia creată subminează stimulentele pentru activitatea antreprenorială, care de altfel pot 
conduce la transformarea structurală şi, în consecinţă, la depăşirea recesiunii economice . Este 
evident că în situaţia actuală nu este suficientă o singură iniţiativă, aparţinând întreprinderilor 
mici . Doar acţiunile corecte în domeniul reformelor economice pot conduce la dezvoltarea an-
treprenoriatului mic, fapt ce va stimula dezvoltarea economiei de piaţă în general .

trebuie menţionată de asemenea influenţa conflictului moldo-transnistrean asupra dezvoltării 
antreprenoriatului . Lipsa unei reglementări şi instabilitatea politică şi social-economică asociată 
cu aceasta încetinesc realizarea măsurilor necesare pentru dezvoltarea eficientă a întreprinderilor 
mici şi mijlocii şi determină lipsa de încredere în ziua de mâine a întreprinzătorilor de pe ambele 
maluri ale râului nistru şi creează temeri pentru dezvoltarea propriilor afaceri . 
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MoLdoVa şi TransnisTria:  
diMensiunea eConoMiCă regionaLă 

Scopul acestui articol este analiza impactului “factorului” Transnistriei asupra dinamicii de dezvol-
tare a Moldovei din punctul de vedere a: (i) tranzitului fluxului de mărfuri din ţările CSI spre Europa de 
Sud-Est şi vice-versa; (ii) comerţului “moldo – moldovenesc” dintre Moldova şi Transnistria, inclusiv re-
exportul; (iii) fluxurilor comerciale ale economiei informale de pe ambele maluri ale Nistrului. În articol 
este justificată necesitatea sincronizării acţiunilor economice şi politice în elaborarea formulelor reciproc 
acceptabile de soluţionare a conflictului. Interesele economice reciproce, acţiunile consecutive pentru 
crearea spaţiului economic comun şi depăşirea în comun a barierelor de dezintegrare existente sunt 
cercetate ca bază pentru depăşirea durabilă şi cu succes a stării conflictuale ale celor două economii. 
În articol sunt folosite documente oficiale, discutate în cursul diferitor etape ale procesului de negocieri, acorduri sem-
nate de către părţile angajate în negocieri, materialele diferitor studii cu privire la aspectele economice ale problemei 
moldo-transnistrene, dar şi datele serviciilor de statistică ale Moldovei, Transnistriei, Rusiei şi Ucrainei. 

***
Aproape două decenii starea “îngheţată” a conflictului în relaţiile moldo-transnistrene afec-

tează în mod direct formarea, dezvoltarea şi însăşi existenţa Republicii moldova, consolidarea 
statalităţii sale, transformarea economiei şi societăţii . 

Pe parcursul anilor de “dezvoltare în paralel” sunt în continuuă schimbare atât forma, cât şi 
substanţa relaţiilor dintre Moldova şi Transnistria: de la confruntare deschisă şi conflictul militar 
din primăvara-vara anului 1992 până la dezvoltarea pozitivă relativă din 1996-2000 şi noul val de 
de tensiune (începând cu anul 2001). Dialogul atât de imprevizibil, desigur, a afectat şi afectează 
stabilitatea şi calitatea dezvoltării social-economice de pe ambele maluri ale Nistrului.

După ce a apărut ca un fenomen local de confruntare, conflictul moldo-transnistrean păşeşte 
sigur dincolo de relaţiile bilaterale dintre malul stâng şi drept, căpătând dimensiuni regionale 
proeminente .

tradiţional, comunitatea internaţională (Europa, sUA, csi, în primul rând Rusia şi Ucraina) 
participă şi încearcă să promoveze unirea moldovei printr-o soluţie politică fără să ia în consi-
derare şi, uneori, ignorând dimensiunea economică a problemei . În timp ce, noile provocări, 
evoluţiile şi soluţiile ultimilor ani, care s-au manifestat în primul rând prin înăsprirea relaţiilor 
economice între moldova şi transnistria (aşa numita “blocada economică”, activizarea procesu-
lui de privatizare şi întrebările cu privire la legitimitatea lor din punctul de vedere al moldovei 
şi comunităţii internaţionale, sporirea autonomiei infrastructurii în regiune), din nou şi în mod 
clar scot în evidenţă problemele de natură pur economică, care intensifică importanţa regională a 
relaţiilor între Moldova şi Transnistria . 

Într-o perioadă de timp relativ scurtă moldova şi transnistria, care până acum nu au avut 
tradiţii de independenţă, au reuşit să construiască bazele statalităţii (recunoscute şi nerecunoscute) 
şi o economie de piaţă, încă nu foarte matură după unele caracteristici, cu distorsiuni structurale 
şi instituţionale „proprii” .

Astfel, în ciuda diferenţelor în natura transformărilor economiilor şi a condiţiilor de dezvol-
tare mai dificile decât în moldova (nerecunoaşterea, lipsa de credite/împrumuturi), traiectoria 
indicatorilor principali ai transnistriei este foarte apropiată fazelor de evoluţie a economiei 
moldovei: adaptarea la piaţă şi avansarea până la apogeul anului 1997; recesiunea sub influenţa 
crizei financiare din Rusia a anului 1998; apoi, la fel ca şi în moldova, o nouă renaştere a activităţii 
economice şi şapte ani de creştere economică . Aceasta se explică atât prin menţinerea ascunsă a 

interdependenţei dintre două economii, cât şi prin orientarea comună de export-import în direcţia 
csi (Rusia, Ucraina) şi Uniunea Europeană (Germania, italia şi România) .

Menţionăm că anii 2000-2007 au fost, din punct de vedere statistic, benefici în linii generale 
pentru economia şi populaţia moldovei şi transnistriei: 

Creşterea dublă a PIB-ului în Moldova şi Transnistria, în comparaţie cu anul 2000 � ;
Veniturile bugetelor naţionale ale Moldovei şi Transnistriei pentru aceeaşi perioadă au  �
crescut aproape de 5 ori, ceea ce a favorizat ridicarea salariilor lucrătorilor sferei bugetare 
şi a pensiilor;
trebuie să menţionăm că în moldova creşterea veniturilor la buget au dus la reducerea  �
datoriilor externe . În transnistria, în contrast, s-a consolidat tendinţa de acumulare a 
datoriei publice (aproape dublu); 
ritmurile creşterii anuale medii  � ale investiţiilor în capitalul de bază (în moldova – 12%, 
în transnistria – 13%) întreceau ritmurile creşterii piB-ului (în moldova – 6%, În trans-
nistria – 10%);
în ciuda complexităţii,  � creşterea semnificativă a exportului, în comparaţie cu anul 2000: 
triplu în moldova şi dublu în transnistria . s-a consolidat orientarea lui pro-europeană: de 
la 35% până la 51% – în moldova, şi corespunzător, de la 19% la 35% – în transnistria;
a crescut  � rata medie a salariilor lunare a angajaţilor în economie: de 2,5 ori în moldova 
şi de 2 ori în transnistria . s-a redus zona şi profunzimea sărăciei .

cu toate acestea, evoluţiile pozitive de pe ambele maluri ale nistrului s-au echilibrat în mod 
constant având la bază circumstanţe negative, de altfel, foarte similare:

economia s-a restabilit în mare măsură datorită conjuncturii favorabile de pe pieţele  �
externe şi creşterii consumului, stimulat de creşterea remitenţelor lucrătorilor de peste 
hotare, şi de creşterea salariilor;
crearea noilor locuri de muncă nu a crescut rata de ocupare în câmpul muncii a populaţiei  �
(în cursul anilor 2000-2007 cu 18% în moldova şi 21% în transnistria), iar mai mult de 
40% din populaţia economic activă a lucrat în străinătate;
lipsa cronică de investiţii a împiedicat modernizările în industrie, agricultură, sectoarele  �
infrastructurii (energetică, drumurile şi transportul, aprovizionarea cu apă etc .);
Dezechilibrul tot mai mare a plăţilor externe: în anul 2007 de trei ori în moldova, de  �
două ori în transnistria, avansarea importului faţă de export, deficitul contului curent 
s-a ridicat până la 10%, şi respectiv 40% din piB;
lupta continuă cu inflaţiei, cu mai mult succes în moldova şi mai puţin eficientă în  �
transnistria . 

trăsătura caracteristică a economiei Republicii moldova şi transnistriei, ce determină în 
mare măsură succesul şi stabilitatea dezvoltării, este dependenţa mare atât de exporturi (sursa 
importantă, şi aproape unică, în cazul transnistriei, de formare a rezervei valutare), cât şi de 
importuri (resursele proprii de materie primă, resursele energetice şi cele tehnico-materiale sunt 
practic absente) . La fel, aceeaşi factori explică în mare măsură economia excesiv de deschisă a 
întregii moldove faţă de ţările partenere, în special în cazul transnistriei (Tabelul 1) . 

prin această realitate evidentă – de dependenţă economică foarte mare a moldovei şi trans-
nistriei faţă de stabilitatea şi fiabilitatea modalităţilor de aprovizionare de export-import – în 
mare măsură se explică şi impactul restricţiilor în acest domeniu asupra nivelului de completare 
a bugetelor, agenţilor economici şi populaţiei de pe ambele maluri ale nistrului . 

Astăzi există destule indicii ale faptului că, în schimbul orientării comerţului extern a moldo-
vei-transnistriei spre Est (csi), apare nevoia de a găsi noi parteneri, a diversifica relaţiile externe 
şi de a ieşi spre noi pieţe . 
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 Tabela 1 
nivelul de deschidere a economiilor Moldovei şi Transnistriei  

(balanţa comercială externă în % faţă de piB)

1996 2000 2005 2006 2007
moldova 110 97 117 112 114
transnistria 161 393 277 198 230
Rusia 31 53 45 38 45
Ucraina 72 91 85 81 78

Surse: Anuarul statistic al RM, 2002, Chişinău, 2002; Anuarul statistic al RM, 2008, Chişinău, 2008, 
Anuarul statistic al RMN din anul 1990, 1995-1997, Tiraspol, 1998; Anuarul statistic al RMN din anul 1990, 
2003-2007, Tiraspol, 2008; Serviciul Federal al Statisticii de Stat al FR, http://www.gks.ru; Comitetul Statisticii 
de Stat al Ucrainei, http://www.ukrstat.gov.ua/ 

În ultimii ani, a avut loc un “succes” al exporturilor moldo-transnistrene în regiunea medi-
teraneană şi balcanică . În această direcţie, importanţa centrală şi vitală pentru export aparţine 
porturilor odessa – ilyichevsk . Există speranţa că obţinerea de către moldova a propriului acces 
la mare – portul Giurgiuleşti, nu numai va crea condiţii suplimentare pentru extinderea relaţiilor 
economice de parteneriat a agenţilor economici ai moldovei-transnistriei cu ţările regiunii mării 
negre, dar şi va stimula parteneriatul cu ele în condiţii favorabile .

Extinderea UE spre Est, politica „noii vecinătăţi” şi, mai important, extinderea constantă a 
preferinţelor pentru accesul atât a mărfurilor moldoveneşti, cât şi transninstrene pe piaţa europea-
nă, asigură caracterul atrăgător al malurilor drept şi stâng ale nistrului (fig. 1) . Bineînţeles, trebuie 
luate în calcul diferenţele dintre structura bazei exporturilor moldovei (70% din ea – produsele 
industriei uşoare şi alimentare) şi cea a transnistriei (prelucrarea metalului uzat – 60%, maşini 
şi utilaje, textil) .

 Fig. 1 
dinamica comerţului extern al Moldovei şi Transnistriei
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Sursele: Anuarul statistic al RM, 2008, Chişinău, 2008; Anuarul statistic al RMN din anii 1996-2001, 
Tiraspol, 2002; Anuarul statistic al RMN din anii 2003-2007, Tiraspol, 2008.

Este remarcabil faptul că acest succes considerabil pe plan externa avut loc pe fondul con-
solidării stării conflictuale interne în relaţiile economice şi comerciale interne între moldova şi 
transnistria . Vom menţiona doar că în ultimii ani ponderea moldovei în balanţa comerţului 
extern al transnistriei, rămânând relativ stabilă în activitatea de export (aproximativ 10%), a 
scăzut brusc în import, de la 10% în anul 2000 până la 2% în anul 2007, astfel, fluxul comercial 
oficial din moldova spre transnistria a fost redus în realitate la minim . practic, moldova a părăsit 
în mod “voluntar” piaţa transnistreană .

Comerţul Moldo-moldovenesc (Moldova-Transnistria). Relaţiile economico-comerciale între 
moldova şi transnistria sunt departe de a fi transparente . Aceste relaţii sunt menţinute în principal 
pe baza intereselor agenţilor economici, prin ocolirea acţiunilor oficialilor chişinăului şi tiraspo-
lului, precum şi de multe ori – a normelor de drept în vigoare pe ambele maluri ale nistrului .

Remarcabil este faptul că începând cu anul 1990, relaţiile moldo-moldoveneşti au devenit 
destul de variate: 

„Faceţi ce doriţi – negociaţi cu cine doriţi”. În conformitate cu protocolul deciziei privind 
„soluţionarea problemelor apărute în sfera activităţii serviciilor vamale ale Republicii moldova 
şi transnistriei”, din martie 1996 până în august 2001, perfectarea actelor privind mărfurile ce 
urmau a fi transportate din/în transnistria se efectua prin folosirea serviciilor vamale ale Repu-
blicii moldova .

“Legalizarea” activităţii de export-import a întreprinderilor transnistrene: Republica moldo-
va introduce noi proceduri vamale la frontierele sale, concomitent, transnistria este lipsită de 
posibilitatea folosirii serviciilor vamale moldoveneşti . După care are loc obligarea înregistrării 
certificatelor întreprinderilor transnistrene la camera Înregistrării de stat a Rm şi conturarea pro-
blemelor apărute “brusc” cu aprobarea documentelor pentru mijloacele de transport transnistrean 
internaţional etc . În consecinţă, şi transnistria introduce contra-măsuri – se aprobă taxa specială 
în valoare de 100% pentru mărfurile moldoveneşti şi controlul migraţiei, taxa de transport (10% 
din preţul mărfii) pentru transporturile auto, care nu sunt înregistrate pe teritoriul transnistriei . 
Unilateral, se introduce comerţul liber cu Ucraina etc .

 Tabelul 2 
structura comerţului exterior între Moldova şi Transnistria (%)
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2000 2007 2000 2007 2000 2007 2000 2007 2000 2007 2000 2007 2000 2007 2000 2007
Export

moldova 35,06 50,63 21,68 26,42 58,56 41,01 44,53 17,34 7,52 12,51 6,49 11,15 10,56 1,65 6,38 8,36

transnistria 19,04 35,27 10,14 10,81 38,34 55,45 22,7 42,93 2,08 4,36 13,55 8,16 9,49 6,46 42,62 9,28
import

moldova 53,22 45,56 29,1 25,64 33,46 36,15 15,38 13,51 13,47 18,62 4,6 4,01 3,94 1,27 13,32 18,29

transnistria 33,97 18,94 19,81 12,86 54,64 67,64 27,3 32,38 13,75 20,92 8,79 12,38 10,78 1,96 11,39 13,42
Sursele: Anuarul statistic al RM, 2008., Chişinău, 2008
Anuarul statistic al RMN din anii 1996-2001, Tiraspol, 2002
Anuarul statistic al RMN din anii 2003-2007, Tiraspol, 2008
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Evident, toate aceste încercări reciproce de a rezolva problemele politice prin măsuri “co-
ercitive”, de fapt, nu sunt favorabile pentru libera circulaţie a mărfurilor şi serviciilor între cele 
două maluri .

cu toate acestea, persistenţa legăturilor comerciale tradiţionale şi a contactelor personale 
între agenţii economici, care lucrează pe ambele maluri ale nistrului, este bazată pe interesele 
personale, datorită cărora comerţul bilateral, deşi redus, nu a dispărut . 

cu toate că ponderea moldovei în balanţa comerţului extern a transnistriei se reduce con-
siderabil (de la 10% – în anul 2000 până la 4% – în 2007), piaţa moldovenească continuă să fie 
importantă pentru producătorii transnistreni: volumul mărfurilor direcţionat spre moldova din 
transnistria înregistrat de vama transnistreană a constituit 47 mil . dolari în anul 2007 (aproxi-
mativ 7% din volumul total al exportului) . În comparaţie – volumul exportului către toate statele 
membre “vechi” ale Uniunii Europene (UE-15) a constituit 79 mil .$ sau 11% din exportul total . 
De menţionat faptul că în timpurile dificile ale “embargoului vinurilor” mai mult de 50% din 
coniacurile şi vinurile produse în transnistria au fost exportate anume pe piaţa moldovenească . 
Din păcate, piaţa transnistreană este în ultimii ani aproape închisă pentru mărfurile moldoveneşti . 
În anul 2000 moldova ocupa locul „de onoare” sub numărul patru în import, fiiind devansată de 
Rusia, Ucraina şi Germania . În prezent, conform statisticii anului 2007, malul drept încheie topul 
celor zece parteneri ai transnistriei în materie de import .

Este paradoxală, dar participarea Ucrainei la îndeplinirea procedurilor de export-import 
stabilite de moldova pentru a legaliza operaţiunilor de export-import ale agenţilor economici 
transnistreni, nu a avut impact negativ asupra relaţiilor comerciale externe între Ucraina şi trans-
nistria . mai mult decât atât, începând cu anul 2003 este în vigoare regimul de comerţ liber cu 
Ucraina (mărfurile vândute şi cumpărate pe teritoriul Ucrainei, cu excepţia celor accizate, nu 
sunt supuse taxelor vamale) .1 ca rezultat are loc reducerea volumului de mărfuri moldoveneşti 
pe piaţa transnistreană pe fonul creşterii de patru ori (!) în comparaţie cu anul 2000 a comerţului 
cu Ucraina . 

Reacţia atât de iritată a economiei transnistrene la încercările moldovei de a ordona regulile 
vamale, deşi acţiunile partenerilor Ucraineni sunt percepute relativ calme, poate fi explicată prin 
neîncrederea constantă faţă de chişinăul oficial, în ce priveşte disponibilitatea îndeplinirii consec-
vente a obligaţiilor lui . Reamintim că memorandumul moscovit cu privire la bazele normalizării 
relaţiilor dintre Republica moldova şi transnistria (1997) prevede că, transnistria are dreptul 
să stabilească şi să menţină contacte internaţionale în domeniul economic, tehnico-ştiinţific şi 
cultural,2 iar recunoaşterea transnistriei drept agent economic autonom a confirmat legalitatea 
activităţii economice externe a malului stâng în momentul aderării moldovei la organizaţia 
mondială a comerţului .

pragmatismul economic în luarea deciziilor, care afectează sfera de comerţ atât de sensibilă 
pentru moldova şi transnistria, ar putea servi drept bază pentru rezolvarea multor probleme 
economice importante: unificarea cerinţelor pentru înregistrarea întreprinderilor, evitarea taxei 
duble pe venit percepute de la agenţii economici etc . În acest context, crearea şi implementarea 
registrului comun a agenţilor economici pentru ambele economii ar putea deveni nu “piatra po-
ticnirii”, ci “o cărămidă” în procesul de reconstrucţie a spaţiului economic comun . Ulterior poate 
fi examinată ideea cooperării industriale în interiorul moldovei, în sfera producţiei autovehicu-
lelor, industriei uşoare, mobilei şi alimentaţiei, ceea ce poate duce la o promovare mai eficientă a 
mărfurilor pe piaţa internă şi externă . 

Atenţia Rusiei faţă de Moldova este tradiţională, însă în istoria moldovei independente ea s-a 
manifestat cel mai vizibil, în primul rând, în cadrul evenimentelor desfăşurate în transnistria 
în 1992 – în ce priveşte încetarea ostilităţilor; în 2003 – propulsarea planului lui D . Kozac de 
federalizare a moldovei; în 2006 – privind depăşirea „blocadei economice” a transnistriei după 

instituirea procedurilor vamale restrictive la frontiera moldo-ucraineană şi, în sfârşit, astăzi, în 
căutarea formulelor convenabile pentru reglementarea transnistreană, inclusiv prin intermediul 
contactelor personale directe ale liderilor moldovei şi transnistriei .
Federaţia Rusă este partenerul strategic al Moldovei-Transnistriei. Parteneriatul se realizează stabil pe câteva direcţii:

a) Rusia acţionează ca ţara garant în negocierile pentru rezolvarea pe cale politică a “conflic-
tului transnistrean” . În transnistria, începând cu anul 1992, este prezent contingentul rus 
de menţinere a păcii, Grupul operativ al forţelor ruse şi infrastructura corespunzătoare 
(aerodrom, depozite de armament, facilităţi de acomodare);

b) cooperarea economică strânsă se observă nu doar în comerţul exterior (în anul 2007 
cota-parte a Rusiei în volumul total al comerţului exterior al moldovei şi transnistriei 
constituia respectiv 14,5% şi 36,5%), însă la fel şi în sfera financiară, investiţii (propri-
etarilor ruşi le aparţin întreprinderile viticole şi de construcţii de maşini de pe ambele 
maluri ale nistrului), cooperare industrială etc .;

c) poziţia geo-economică a moldovei-transnistriei (vecinătatea cu zona Balcanică, Dună-
rea şi odesa – ilyichevsk, unul din cele mai mari porturi din zona mării negre) implică 
interesele Rusiei în economia regiunii noastre, în special, reieşind din beneficiile de 
transportare de gaze naturale şi de electricitate . Astfel, amplasarea crucială a moldovei 
în tranzitul regional spre Balcani poate fi folosită în mod efecient doar prin omiterea 
unei situaţii de forţă majoră în problema moldo-transnistreană: transnistria este un fel 
de “element central” pentru posibilităţile de tranzit ale moldovei;

d) piaţa muncii din Rusia oferă locuri de muncă pentru o parte semnificativă (mai mult de 
50%)3 a migranţilor lucrători din toată moldova, transferurile băneşti ale căror întreţin 
semnificativ veniturile gospodăriilor moldovei-transnistriei .

e) Datorită sistemului dublei cetăţenii, după datele Recensământului populaţiei din anul 
2004 în transnistria mai mult de 10% a populaţiei (56 mii locuitori) sunt cetăţeni ai Fe-
deraţiei Ruse . În moldova de pe malul drept doar circa 6 mii de locuitori deţin cetăţenii 
ale ţărilor csi şi celor Baltice (0,2% din populaţiei);

schimbul comercial extern între Rusia şi moldova din stânga şi dreapta nistrului se dezvol-
tă în mod diferit, atât după volum, cât şi după structura mărfurilor . tradiţional, până în 2005, 
moldova înregistra un sold pozitiv în schimbul comercial extern cu Rusia (mai mult de 100 mil . 
dolari) . În anul 2006, situaţia s-a schimbat dramatic: restricţiile privind livrările către piaţa rusă, 
în primul rând, a produselor vegetale, apoi “embargoul vinurilor” au afectat la fel şi balanţa co-
merţului extern (Tab. 3) . 

 Tabelul 3 
relaţiile de export-import a Moldovei, Transnistriei şi rusiei, mil. dolari sUa

2000 2005 2006 2007
Moldova Trans-

nistria
Moldova Trans-

nistria
Moldova Trans-

nistria
Moldova Trans-

nistria
Export 210,0 73,2 347,5 231,5 182,0 195,2 232,7 312,1
import 119,4 126,1 267,8 189,3 417,0 199,9 498,6 366,4
Balanţa comer-
cială

90,5225 -52,9 79,6476 42,2 -235,0087 -4,7 -265,9097 -54,3

Sursele: Anuarul statistic ql RM, 2008., Chişinău, 2008; Anuarul statistic al RMN din anii 1996-2001, 
Tiraspol, 2002; Anuarul statistic al RMN din anii 2003-2007, Tiraspol, 2008
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În transnistria, în schimb, balanţa comercială externă este în mod tradiţional negativă . De 
facto, Rusia oferă anual credite comerciale Rmn-ului în volum de 50-90 mil . dolari sUA, care oferă 
regiunii posibilitatea păstrării controlului situaţiei macroeconomice . mai mult decât atât, bilanţul 
pozitiv în schimbul mărfurilor între transnistria-Rusia înregistrat în anul 2005 doar subliniază 
specificul relaţiilor ruso-transnistrene: anume Rusia a ajutat transnistria în condiţiile agravării 
exportului metalelor (implementarea controlului dublu a exportului) pe piaţa europeană . nu poate 
fi ignorată şi atitudinea loială constantă a ruşilor faţă de modul în care transnistria efectuaează 
plata, sau mai degrabă nu o fac, pentru consumul de gaze naturale de către industrie şi polulaţie 
(în anul 2008, de exemplu, valoarea împrumutului de „gaz” constituia aproximativ 250 mil . dolari 
sUA – ceea ce a depăşit veniturile bugetului transnistriei) .4

până nu demult (anul 2006) din Moldova către Rusia se exporta în principal producţia vini-
colă, mai mult de atât, trei sferturi (!) din volumul vinurilor şi coniacurilor moldoveneşti în mod 
tradiţional se vindeau anume pe piaţa rusă . ca urmare, în decurs de 15 ani, Rusia s-a afirmat cu 
fermitate în calitate de partener principal al moldovei în export . Evenimentele din anii 2006-2007 
au schimbat situaţia în mod radical: practic nu se mai efectuau livrări de vinuri în Rusia . În anul 
2008, situaţia s-a ameliorat, însă producătorii moldoveni de vinuri încă nu au reuşit să redobân-
dească poziţiile pierdute . pe primul loc în export a avansat România .

În structura exportului Transnistrean pe piaţa rusă predomină grupurile de produse: “metalele 
feroase şi articole din metal” (producţia Uzinei metalurgice din Rîbniţa) – aproximativ 70% şi 
“maşini şi utilaje” – 10% (anul 2007) . 

cu toate acestea, este remarcabilă asemănarea structurii mărfurilor importate de către Mol-
dova-Transnistria: din Rusia aici sunt livrate, în primul rând, carburanţi (mai mult de 50% din 
importul rusesc) . Însă, de jure preţul gazelor naturale pentru moldova şi transnistria începând cu 
anul 2001 este acelaşi, atunci când de facto doar malul drept al nistrului se apropie de preţul mediu 
pe plan european . pe parcursul istoriei, transnistria “se achită” pentru gazele naturale consumate 
la preţuri “acceptabile”, fapt care consolidează competitivitatea mărfurilor transnistrene pe pieţele 
externe, face mai ieftine serviciile structurilor statale şi achitarea populaţiei pentru gazul consumat 
(astăzi, de exemplu, locuitorii transnistriei achită taxele pentru gaze naturale la preţuri de cinci 
ori mai mici decât populaţia moldovei) . 

Este de menţionat faptul că în moldova şi transnistria cresc stabil livrările, inclusiv şi din 
Rusia, a mărfurilor „netradiţionale”, cum ar fi de produsele alimentare şi băuturile . se pare că 
putem doar să ne amintim cu nostalgie de timpurile când moldova, pe bună dreptate, se socotea 
livada întregii uniuni şi furnizorul “privilegiat” de produse alimentare! 

Relaţiile cu Ucraina – cel mai apropiat vecin, cu ţara de garant, cu principalul partener co-
mercial sunt prioritare pentru Моldova-transnistria şi în mare măsură determină dinamica 
relaţiilor dintre ele .

problema stabilirii ordinii la frontiera moldo-transnistreană (1222 km, inclusiv 470 km te-
ritoriul transnistrean) sunt importante pentru ambele state nu doar din punct de vedere politic, 
dar şi economic . 

Acordul privind frontiera de stat a fost semnat de către preşedinţii Ucrainei şi moldovei în 
anul 2000 . până în prezent două treimi din frontiera comună a Ucrainei şi moldovei a fost deja 
demarcată, mai este speranţa că în viitorul apropiat, părţile vor începe lucrările de delimitare şi 
pe sectorul lor central (transnistrean),5 ceea ce va permite pentru totdeauna să fie soluţionată în-
trebarea circulaţiei frontierelor între Ucraina şi moldova . progresul în domeniul dat este deosebit 
de important: partea moldoveneă „evita” din diferite cauze începerea procesului de delimitare a 
acestui segment, având temerea că aceasta va duce la apariţia pilonilor cu simboluri transnistre-
ne, ci nu moldoveneşti .6 se crede că asupra schimbării punctului de vedere anterior al moldovei, 

în mare măsură, au influenţat recomandările persistente şi suportul misiunii UE în cooperarea 
transfrontalieră . 

Reamintim că primele probleme prvind armonizarea legislaţiei vamale şi eliminarea postu-
rilor vamale interne între moldova şi transnistria au fost pus în discuţie încă în anul 1996 . tot 
atunci s-a ajuns la un acord privind înfiinţarea, pe baza unor înţelegeri interguvernamentale, a 
posturilor vamale comune de-a lungul frontierei cu Ucraina şi eliminarea posturilor vamale in-
terne de control la intrarea în transnistria de pe teritoriul moldovei . 7 cu toate acestea, măsurile 
date nu au devenit realitate, cu toate că au contribuit la dialogul eficient dintre serviciile vamale 
din dreapta şi stânga nistrului .

În mai 2001, părţile aproape au convenit asupra introducerii din 1 septembrie a punctului 
comun de control vamal (Moldova-Transnistria) în cadrul frontierei de stat dintre Republica Moldova 
şi Ucraina .8 Realitatea însă s-a dovedit a fi mult mai complicată: 1 septembrie 2001 a devenit, de 
fapt, “punctul de pornire” în acutizarea până în prezent a conflictului între economiile moldovei 
şi transnistriei . Şi cauzele acestei conflictualităţi sunt legate strâns de problema frontierei sau mai 
degrabă de regulile modificate9 şi periodic schimbătoare pentru agenţii econimici transnistreni 
în ce priveşte realizarea activităţii economice externe . 

Având în vedere că, accesul direct al transnistriei la pieţele externe este posibil doar prin 
intermediul Ucrainei, rezultatul schimbării de către moldova a regulilor de realizare a activităţii 
economice externe a fost determinată şi se determină prin implicarea sau neimplicarea Ucrainei 
în înfăptuirea lor . Faptele sunt ambiţioase: factorul ucrainean aici are o pondere mai mare decât 
cel rus . 

În primul rând, în ciuda protestelor transnistriei, eforturile chişinăului de a stabili ordinea la 
frontieră au fost sprijinite de Rusia şi sUA . comitetul Vamal de stat al Federaţiei Ruse a evidenţiat 
în mod special în scrisoarea sa adresată Guvernului Rm, că certificatele care nu sunt emise de 
organele autorizate ale chişinăului nu vor fi recunoscute şi autorizate spre înregistrare .10 Reacţia 
Ucrainei, în primul rând datorită implicării active a economiei sale în balanţa de mărfuri în regiu-
nea transnistreană (Ucraina ocupă consecvent primul loc în importul moldo/transnistrean) întâr-
zia vizibil să apară . În ciuda protestelor moldovei şi acuzărilor reciproce (!) privind neîndeplinirea 
acordurilor semnate anterior, segmentul de frontieră transnistreană continua să funcţioneze în 
regimul vechi . cu toate acestea, anume în anul 2001 a apărut noţiunea de „blocadă economică”, iar 
pierderile cauzate de ea după estimările transnistriei s-au ridicat la 170 mil . dolari sUA . Apropo, 
după unele estimări, din cauza înăspririi controlului vamal a tranzitului ucraineano-transnistrean, 
la frontiera ruso-ucraineană Ucraina “a pierdut” aproximativ 8 mil . dolari sUA .11

protocolul cu privire la „recunoaşterea reciprocă a documentelor de transportare a mărfii, 
celor comerciale şi vamale” a fost semnat de serviciile vamale ale moldovei şi Ucrainei doar peste 
doi ani (15 mai 2003) . tot atunci, Guvernul moldovei a stabilit pentru agenţii economici de pe 
malul stâng: (i) condiţiile înregistrării temporare la camera Înregistrării de stat a Rm, (ii) modul 
de primire a licenţei şi (iii) procedurile de recuperare a plăţilor pentru taxele vamale la import, 
exceptând perceperea taxelor pentru perfectarea vamală a mărfii . 12 Ucraina nu permite oficial 
transportarea pe teritoriul său a produselor cu perfectare vamală transnistreană . totuşi, ţinând 
cont de faptul că principalele puncte de trecere – cuciurgan şi slobodca, au continuat nu doar 
să funcţioneze „normal”, dar şi să se dezvolte în continuare (sub forma reconstruirii tronsonului 
de cale ferată din cuciurgan, la care partea ucraineană a contribuit cu 2 mil . dolari sUA), devine 
clar de ce acuzele privind „embargoul economic” răsunau doar la adresa moldovei .

În vara anului 2004, din cauza blocării „şcolare” (unei serii de şcoli care activau în baza 
programelor de studii aprobate de ministerul Educaţiei din Rm le-a fost interzisă înregistrarea 
transnistreană, ceea ce aproape a cauzat suspendarea procesului educaţional) regulile de realizare 
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a activităţii economice externe a suferit noi schimbări . odată cu 1 august 2004, toţi agenţii eco-
nomici de pe întregul teritoriu al ţării au fost obligaţi să efectueze operaţiunile de import-export 
în strictă conformitate cu legislaţia naţională şi actele normative internaţionale, la care este parte 
moldova . celelalte acte normative care contravin cadrului legal al moldovei au fost anulate . 13 Altfel 
spus, „regulile speciale” de realizare a activităţii comerciale externe de către agenţii economici 
de pe malul stâng au fost abrogate . interesele economice ale moldovei şi Ucrainei din nou nu au 
coincis: de la 1 august (!) Ucraina a sistat în mod unilateral executarea protoculului din 15 .05 .2003, 
iar deja pe 17 august 2004, moldova a informat oficial mAE al Ucrainei că, începând cu 20 august 
2004, transportarea mărfurilor prin cele 11 puncte de trecere de pe segmentul transnistrean al 
frontierei moldo-ucrainene este suspendată pentru persoanele fizice .

cu toate acestea, în pofida „blocadei economice”, datorită conjuncturii prielnice pe piaţa in-
ternaţională de metale şi pe fondul unei politici ucrainene nu întotdeauna coerente în problema 
transnistreană, perioada 2004-2005 a fost pentru transnistria destul de productivă: cel mai înalt 
ritm de creştere anuală a piB-ului (12%), sporirea spontană a exportului (23% – în 2004, plus 
8% – în 2005 ) şi fortificarea componentei lui europene, evoluţii în sfera socială .

Remarcabil este faptul că, de regulă, importul rusesc în transnistria a fost de 1,5-2 ori mai 
mare decât cel ucrainean . Însă ca de obicei există şi excepţii: în 2003-2005 creşterea fluxului de 
mărfuri în transnistria a fost asigurat în mare parte din contul importului ucrainean, care a fost 
de 1,5 ori mai mare decât cel din Rusia .

consultările pe marginea monitorizării segmentului central al graniţei moldo-ucrainene, 
chiar dacă cu anumite probleme, a continuat, în timp ce moldova practic a dispărut de pe piaţa 
transnistreană .

către vara anului 2005, prin intermediul sprijinului activ al partenerilor internaţionali, poziţia 
ucraineană faţă de transnistria s-a format în mare parte . Agenţii economici de pe malul stâng 
al nistrului au fost înştiinţaţi că în 2006 regulile de realizare a activităţii comerciale externe vor 
fi modificate . 14

În luna decembrie, în baza unei Declaraţii comune a prim-miniştrilor moldovei şi Ucrainei 
a fost confirmat faptul că, începând cu 25 februarie 2006, va fi reluată activitatea atât a mecanis-
melor de înregistrare simplificată a agenţilor economici din transnistria, cât şi procedurile de 
transportare a mărfurilor prin graniţa moldo-ucraineană, în conformitate cu protocolul din 15 
mai 2003 .

Declaraţia comună a coincis în timp cu inaugurarea misiunii Uniunii Europene pentru asis-
tenţă la frontiera comună a moldovei şi Ucrainei .

În mod surprinzător pentru partea transnistreană, cu toate că au fost câteva întârzieri, înce-
pând cu 3 martie 2006, Ucraina a început să execute angajamentele asumate, astfel, „noile” reguli 
au început să funcţioneze . cu toate acestea, tiraspolul şi moscova denumesc acest lucru drept 
blocadă economică, ocuparea paşnică a transnistriei, iar chişinăul, Kievul, oscE, UE şi sUA – 
instituirea unei transparenţe la frontieră .

Astăzi, după 3 ani de la aceste evenimente, economiile moldovei şi transnistriei s-au adaptat 
la „noile” reguli, dar continuă să păstreze o atmosferă conflictuală . problemele nu s-au schimbat: 
înregistrarea, taxele şi alte bariere regulatorii, divizarea infrastructurii . cu toate acestea, a crescut 
tensiunea, inclusiv în sfera economică, pe alte direcţii: transnistria-Ucraina, moldova-Rusia, 
moldova-Ucraina, Ucraina-Rusia, Rusia-Uniunea Europeană, ceea ce complică mult găsirea unei 
soluţii politice avantajoase pentru toţi .

situaţia se complică şi din cauza caracterului contradictoriu al acţiunilor moldovei cu privire 
la garanţiile politice şi economice atât în raport cu mediul de afaceri şi populaţia transnistreană 
(dreptul asupra proprietăţii, înregistrarea şi perceperea taxelor, relaţiile cu sistemul bugetar şi 
bancar al Rm etc .), cât şi cu regiunea per ansamblu (autonomia locală, autonomia financiară) .

În contextul unei mişcări formale de apropiere între părţi: reluarea contactelor directe între 
conducerile moldovei şi transnistriei, reanimarea grupurilor comune de lucru pentru soluţionarea 
problemelor acute în domeniul economiei, infrastructurii, social, oricum continuă distanţarea 
dintre moldova şi transnistria .

Din păcate, sincronizarea acţiunilor politice şi economice nu a reuşit . În continuare este 
actuală recomandarea elaborată de international crisis Group: „măsurile privind controlarea 
frontierelor şi cea vamală nu trebuie să blocheze comerţul legal al Transnistriei. Programul de 
reconstrucţie a Transnistriei, care urmează a fi implementat după încheierea unui acord cu privire 
la reglementarea definitivă a coflictului, trebuie să fie descris detaliat şi să fie prezentată publicului 
larg. Mai mult, locuitorii Transnistriei trebuie să fie încrezători în faptul că ei se vor putea implica 
în activităţi de antreprenoriat în mod legal şi de faptul că regiunea îşi va păstra o parte justă din 
veniturile colectate pe acest teritoriu.” 15

Economia informală – o problemă tipică pentru orice economie în tranziţie, care nu a ocolit 
moldova şi transnistria . cauzele sunt comune: slăbiciunea economiei, calitatea mediului de 
afaceri, agravarea nerecunoaşterii transnistriei, lipsa de încredere faţă de putere şi o inechitate 
socială considerabilă .

conform calculelor Biroului naţional de statistică, cota economiei nemonitorizate – legale, 
dar ascunse de stat, producţia (care în întregime sau parţial se eschivează de la achitarea taxelor 
şi plăţilor), şi a economiei informale (activitatea de producere a gospodăriilor pentru consumul 
propriu şi vânzare) – în prezent, cuprinde circa 25% din economia ţării (fără transnistria) . Dacă 
să aplicăm acelaşi principiu (1/4) şi pentru transnistria, atunci se va constata că volumul anual al 
economiei de subterană este în sumă de aproximativ 1 mld . dolari sUA .

o contribuţie majoră la miliardul „subteran” rezultă din contul fluxurilor de contrabandă, 
stimulate de poziţia de ţară tranzitoare a moldovei şi a statutului neobişnuit al transnistriei . 
marfa neînregistrată de organele vamale, cu toate acestea, ajunge pe piaţă (noi platim pentru ea) . 
spre deosebire de venituri, cheltuielile nu sunt ascunse . prin urmare, şi contrabanda face parte 
din piB .

Există o serie de scheme pentru realizarea exportului/re-exportului informal a producţiei 
din transnistria către moldova şi nu numai . majoritatea din acestea se bazează pe lacunele şi 
“prevederile ambigue” în documentele normative ale moldovei referitoare la relaţiile economice 
dintre moldova şi transnistria . De asemenea, are loc şi contrabanda directă cu participarea nu 
doar a agenţilor economici din moldova-transnistria, dar şi a ţărilor terţe .

cele mai mari, din punctul de vedere al fluxurilor de producţie financiar – produsele petroliere 
şi cele alimentare . Despre faptul că proporţiile acestora au crescut ne vorbeşte statistica moldovei: 
importul de combustibil lichid în Rm s-a redus de la 1,5 mil . tone în 1995 până la 800-900 mii 
tone în ultimii ani .

capacitatea pieţei de produse petroliere din moldova este în prezent de până la 1,0-1,2 mil . 
tone . principalul consumator de asemenea produse (benzină şi petrol diesel) sunt automobilele 
şi tehnica din sectorul agricol . În comparaţie cu anii ’90, numărul automobilelor înregistrate în 
Rm s-a dublat, de asemenea, a fost reînnoit şi parcul de tehnică în gospodăriile agricole . cu toate 
acestea, conform statisticii, consumul de produse petroliere de către transport s-a micşorat de 1,5 
ori, iar în gospodăriile agricole – mai mult de 4 ori (!) .16

Una din premisele cu privire la transportarea produselor petroliere din transnistria în mol-
dova a apărut încă în 2003, atunci când pe malul stâng au fost reduse accizele pentru benzină (40 
dolari/1 tonă) şi petrol diesel (20 dolari/1 tonă) . În moldova accizele pentru asemenea produse 
sunt practic de două ori mai mari .
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principalele grupuri de produse alimentare care „circulă” între cele două maluri – material 
vinicol, tutun, floarea soarelui, carne şi lapte din moldova, iar din transnistria în moldova – carne 
şi peşte importate, grâu, făină şi hrană pentru animale domestice (din Rusia, Kazahstan şi Ucraina), 
fructe şi legume (din turcia şi Grecia) .

Dat fiind faptul că, încercările individuale de a contracara propaganda nu au avut rezultate 
practice considerabile (interesele grupurilor de antreprenoriat au devenit mai puternice decât 
cele de stat), preşedinţii moldovei şi Ucrainei s-au adresat către comisia Europeană cu un apel 
de ajutor „cu privire la acordarea unei asistenţe pentru sporirea potenţialului de control a gra-
niţelor şi ajustarea procedurilor de gestionare a frontierelor la standardele internaţionale” . De la 
sfârşitul anului 2005, la frontieră activează minsiunea UE de asistenţă la frontieră în moldova 
şi Ucraina . pe lângă ajutorul profesional în vederea armonizării standardelor şi procedurilor de 
administrare a graniţelor în concordanţă cu normele care funcţionează pe teritoriul UE, misiunea 
europeană atrage constant atenţia părţilor (moldova şi Ucraina) asupra existenţei unor scheme 
ilegale de contrabandă (certificate false de origine a produselor, importul de maşini, contraban-
dă de carne, reducerea preţului la produse etc .), care cauzează pierderi considerabile bugetului 
ambelor state .17

cea mai mare îngrijorare semnalată de observatorii misiunii reprezintă segmentul central 
al frontierei moldo-ucrainene, care este controlat doar de către Ucraina . contacte de lucru cu 
organele corespunzătoare din partea transnistreană nu au fost încă stabilite . problema principa-
lă – lipsa de dialog dintre serviciile vamale ale moldovei şi transnistriei . Dar totuşi, asemenea 
experienţă există, doar că a fost „puţin” uitată .

pretenţiile experţilor europeni faţă de moldova şi transnistria sunt diferite .
Micşorarea preţurilor pentru produse şi certificatele false de origine – face parte din responsabi-

litatea Moldovei. Experţii europeni observă că în afară de afaceri dubioase în legătură cu stabilirea 
preţurilor pentru anumite produse în moldova, s-a mai conturat schema ce vizează falsificarea în 
masă a certificatelor moldoveneşti de origine a mărfurilor . 18 Aceasta se referă inclusiv la abuzul 
faţă de sistemul de preferinţe comerciale . se pune în aplicare schema în conformitate cu care 
produsele de consum sunt importate în moldova din ţări care nu fac parte din csi, după care sunt 
depozitate şi perfectate în baza unor certificate de origine artificiale, urmând apoi să fi exportate în 
Ucraina, în baza preferinţelor existente . În opinia experţilor europeni, combaterea unei asemenea 
fraude financiare necesită eforturi suplimentare din partea autorităţilor moldovene . 19

Contrabanda de ţigări, inclusiv mărcile de ţigări contrafăcute, sunt în atenţia specială a mi-
siunii, datorită faptul că ţintesc piaţa europeană . cauza – este diferenţa dintre preţurile locale şi 
cele europene pentru acest produs „nesănătos” . În acest tip de activitate sunt atraşi “oameni de 
afaceri” din moldova, Ucraina şi transnistria . 20

conform unor informaţii, 21 “Fabrica de tutun şi de fermentare din Dubăsari”, care oficial nu 
funcţionează de mult timp, produce ţigări de mărci renumite în toată lumea, precum şi în propor-
ţii destul de mari . La realizarea unor asemenea produse sunt atraşi şi programatorii – specialişti 
sEo (search Engine optimization), care pun bazele canalelor de comercializare a ţigărilor prin 
intermediul magazinelor-online proprii sau deja existente . Apropo, producţia combinatului de 
tututun din chişinău de asemenea poate fi găsită pe internet (http://www .cigarettesplace .net/
doina-cigarettes .html, sUA), şi reieşind din preţuri, ţigările au părăsit moldova pe căi nu chiar 
legale .

Contrabanda cu produse alimentare, în primul rând cu carnea de pasăre – care după părerea 
observatorilor Misiunii este problema transnistreană . Rentabilitatea acestei „afaceri cu carne” este 
mare: tariful vamal la importul de carne de pasăre este ridicat în Ucraina (30%), şi în moldova 
(20% + 100 euro/tonă) . conform estimărilor misiunii, numai începând cu octombrie 2005 şi 

până în aprilie 2006, bugetele moldovenesc şi cel ucrainean nu a contabilizat corespunzător 43 şi 
18 mil . euro, iar cel al transnistriei a profitat de un avans (?) de 7 mil . euro . 22

cu toate acestea, se observă că în 2007 spre deosebire de 2006 numărul de cazuri de identifi-
care a cazurilor de contrabandă cu carne din transnistria s-a micşorat, deşi volumul de carne de 
pui importată în transnistria nu a scăzut, ci ca şi anterior, a întrecut capacitatea reală de consum a 
populaţiei regiunii . Asemenea tipuri de “îmbunătăţire” a situaţiei ridică semne de întrebare printre 
observatorii misiunii . probabil din această cauză, „Misiunea a recomandat serviciilor partenere 
să-şi maximizeze atenţia în privinţa acestei probleme”. 23

Din rapoartele misiunii rezultă că principala cauză în apariţia permanentă a problemelor la 
graniţa moldo-ucraineană, inclusiv pe segmentul transnistrean, constă în „discordanţele” legisla-
tive şi instituţionale, precum şi dependenţa sistemului judecătoresc . chiar dacă în 2007, datorită 
recomandărilor misiunii, au şi fost atinse anumite succese, pentru „cultivarea” culturii europene 
de furnizare a serviciilor, lichidarea factorilor de abuz în funcţie, şi în special a corupţiei, va fi 
nevoie nu numai de timp, dar şi de „dorinţa mare a politicienilor de a excela în această sferă”.24

Fără îndoială, orice încercări de a folosi măsuri de presiune economică pentru activizarea 
procesului de negocieri sunt sortite eşecului, după cum au demonstrat şi ultimele evenimente . 
Astăzi, anume interesele economice reciproce pot şi trebuie să devină acea bază care să serveas-
că pentru „cristalizarea” unor soluţii politice . Reglementarea eficientă şi durabilă a problemei 
transnistrene depinde în mare parte de consecvenţa acţiunilor cu privire la formarea unui spaţiu 
economic comun, depăşirea în comun a barierelor care dezintegrează, şi nu mai puţin importantă, 
evaluării obiective atât a posibilelor riscuri/costuri, cât şi a avantajelor rezultate din formulele de 
soluţionare propuse .

Deja în prezent poate fi prognozat faptul că din punct de vedere economic cele mai sensibile 
probleme vor ţine de perfectarea juridică a bunurilor (a rezultatelor privatizărilor, iar în unele 
cazuri şi în ce priveşte întreprinderile noi create) şi organizarea comerţului extern . indiferent de 
formula de reglementare aplicată vor apărea inevitabil complicaţii în procesul bugetar şi „contra-
dicţii” între sistemele de impozitare . În mod diferit va fi abordată problema datoriei externe . o 
sursă posibilă de conflict ar putea fi problemele de natură socială: asigurarea cu pensii, asigurarea 
medicală, ocuparea forţei de muncă .

În special este important ca avantajele şi oportunităţile spaţiului economic comun: proiecte 
investiţionale comune, de exemplu, în sfera infrastructurii, cooperarea economică moldo-transnis-
treană, coordonarea cu ajutorul partenerilor internaţionali a acţiunilor de soluţionare a celor mai 
grave probleme sociale (susţinerea persoanelor nevoiaşe, extinderea ocupării forţei de muncă), să 
apară cât mai devreme, astfel, contribuind la diminuarea sau eliminarea posibilelor riscuri .

În mod evident, diversele acţiuni “de apropiere” dintre cele două economii vor fi desfăşurate 
cu viteze şi termene diferite, ceea ce nu exclude, ci din contra prioritizează, necesitatea unei co-
ordonări pentru a preîntâmpina acutizări nedorite de situaţii şi efecte negative .
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