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MODELE DE DEZVOLTARE ALE  MOLDOVEI ŞI TRANSNISTRIEI ÎN 
PERIOADA POST-CONFLICTUALĂ  

Elena Bobcova  
 

O dezvoltare post-conflictuală stabilă poate fi realizată în condiţiile creării unei 
societăţi noi, o precondiţie esenţială a căreia este transformarea radicală a 
dimensiunii valorico-ideologice a  vieţii. O astfel de transformare este, la rîndul său,  
de neconceput în afara unui proiect sociologic de reconstrucţie a conţiinţei omului.  
Ne ciocnim, aşadar, cu problema definirii priorităţilor şi reperelor conceptuale ce 
corespund specificului noii etape post-conflictuale de relaţii moldo-transnistrene.  
 
În opinia majorităţii populaţiei de pe malul drept al Nistrului, cele două decenii de 
lipsă a reglementării relaţiilor dintre Moldova şi Transnistria s-a dovedit a fi „în 
detrimentul ambelor părţi”, opinie împărtăşită  şi de mai mult de jumătate din 
transnistrienii intervievaţi (56,1%). Merită a fi menţionat şi faptul că   21,5% din 
populaţia Transnistriei consideră că situaţia creată „a fost una benefică pentru 
Transnistria, dar în detrimentul Moldovei”, pe cînd în Moldova această opinie este 
împărtăşită de  8,2%  din populaţie.  
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Un factor esenţial ce determină particularităţile modelului de dezvoltare 
socială este evaluarea realităţilor şi perspectivelor dezvoltării economice ale 
ţării. Respondenţii  de pe ambele maluri ale Nistrului au manifestat o unanimitate în 
aprecierea factorilor ce influenţează situaţia economică a populaţiei. Printre 
transnistrieni, ca şi printre respondenţii din Moldova predomină percepţia negativă a 
situaţiei economice.  Majoritatea copleşitoare a intervievaţilor (aproape 90%)  
caracterizează situaţia economică în ţară drept „dificilă” şi „insuportabilă”.  
 Atît în Moldova, cît şi în Transnistria, a scăzut considerabil solvabilitatea populaţiei 
în general, precum şi s-a diminuat ponderea populaţiei cu venituri medii. Ponderea 
totală a persoanelor „înstărite” şi „bogate” constituie 5,0% în Transnistria şi 13,9%  în 
Republica Moldova. Procentul respondenţilor „cu venituri medii” este 21,3%  
(Transnistria) şi, respectiv, 31,2% (RM).  
 
                                                                                                                                                                                                     
Rata populaţiei „cu venituri joase” a crescut din contul diminuării procentului 
populaţiei „cu venituri medii”. Este vorba de respondenţii veniturile cărora sunt 
suficiente pentru procurarea produselor alimentare şi a mărfurilor de primă 
necesitate. Ponderea totală a acestei categorii reprezintă  56,1% în Transnistria şi  
43,1%  în Republica Moldova. Ponderea populaţiei sărace, adică cei cărora nu le ajung 
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bani nici pentru minimul necesar, reprezintă 17,3% în Transnistria şi 11,3%  în 
Moldova.  
 
Există o diferenţă esenţială în strategiile comportamentale ale respondenţilor de pe 
cele două maluri în condiţiile crizei economice. O linie comportamentală prioritară 
pentru populaţia din Moldova este căutarea unui loc de muncă  suplimentar – 24,8%, 
pe cînd transnistrienii în această situaţie preferă să-şi încerce norocul în străinătate– 
19,3% . Acest fapt este demonstrat şi printr-o dorinţă mai mare de a pleca peste 
hotarele ţării - 17,8% din populaţia transnistreană faţă de 9,9% din moldoveni.  De 
asemenea, există o diferenţă esenţială în ceea ce ţine de activitatea politică. Astfel  
16,5%  din populaţia Moldovei sunt deschişi pentru participare în acţiuni de protest, 
faţă de 5,7% din populaţia transnistreană.  
 
Situaţia economică precară de pe ambele maluri ale Nistrului, precum şi din 
economia mondială în general, îşi are o amprentă vizibilă asupra aşteptărilor 
populaţiei. Doar o pătrime dintre respondenţi şi-au exprimat mai mult sau mai puţin 
încrederea în ziua de mîine, populaţia Republicii Moldova avînd o viziune de viitor 
mai optimistă decît cei din Transnistria (33,2% faţă de  23,2%).  
 
Respondenţii din ambele regiuni au o viziune preponderent pesimistă asupra 
perspectivelor de îmbunătăţire a vieţii în general. 36,5% dintre respondenţi se 
aşteaptă la o ameliorare a situaţiei curente abia peste 5-10 ani, iar fiecare al cincilea 
respondent (21,5 %) nu speră la vreo ameliorare în viitorul apropiat. Doar 2,9% din 
respondenţi speră la schimbări pozitive în anul care vine.  
 
Opiniile respondenţilor din ambele regiuni cu privire la perspectivele cooperării 
economice reflectă, într-o măsură oarecare, aprecierile acestora a probabilităţii 
soluţionării conflictului moldo-transnistrean. 35,4% din respondenţi consideră 
posibile anumite aspecte ale cooperării economice, pe cînd cealaltă jumătate s-a 
divizat egal în cei care sunt categoric convinşi de posibilitatea cooperării şi cei care 
neagă o astfel de posibilitate. De asemenea, merită de menţionat că procentul 
moldovenilor prevalează în ambele cazuri.   
 
Deşi posibilitatea cooperării economice este apreciată  în mod diferit de către 
respondenţii de pe ambele maluri, totuşi aprecierea generală a acestui fenomen este 
una optimistă. S-a atestat o unanimitate surprinzătoare în aprobarea acestui 
fenomen de către ambele categorii de respondenţi. 81% din respondenţi au o viziune 
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pozitivă asupra perspectivelor de cooperare între cele două maluri ale Nistrului, iar 
78% dintre eceştia manifestă o atitudine pozitivă faţă de cooperarea economică între 
Moldova, Transnistria şi regiunea Mării Negre din Ucraina. Doar  8,7% şi-au 
exprimat viziunea negativă în acest sens în primul caz şi 9,4% în cel de-al doilea caz.  
 
Respondenţii au dat răspunsuri pozitive şi în ceea priveşte influienţa cooperării 
economice asupra perspectivelor soluţionări diferendului moldo-transnistrean. 63,1%  
şi-au manifestat încrederea într-o influienţă pozitivă a cooperării economice dintre 
Moldova şi Transnistria asupra acestui aspect. 50,5% din respondenţi consideră 
existenţa cooperării între Moldova şi Transnistria drept faptor ce va accelera  
procesul de negociere.  
 
De asemenea, cea mai mare parte a participanţilor la sondaj speră la o îmbunătăţire a 
nivelului de viaţă, considerînd aceasta a fi într-o legătură nemijlocită cu relaţiile 
economice între cele două regiuni. 55,5% şi-au exprimat convingerea că existenţa 
unor relaţii de cooperare dintre Moldova şi Transnistria va avea o influienţă directă 
în acest sens.  
 
Cît priveşte principiile pe care trebuie să se bazeze cooperarea economică, 
respondenţii acordă preferinţă normelor internaţionale curente (34,7% şi, respectiv, 
33,5%. Procentul celor nostalgici după principiile sovietice de cooperare economică  
reprezintă 21,7% în privinţa relaţiilor dintre moldova şi Transnistria, şi 23,1% în 
privinţa relaţiilor dintre Moldova, Tranansnistria şi regiunea Mării Negre din 
Ucraina.  O cincime din respondenţi sunt de părere că orice cooperare urmează a fi 
realizată în baza principiilor de integrare europeană. 
 
Cît despre aprecierea rolului Ucrainei în facilitarea cooperării economice , o jumătate 
din populaţia de pe ambele maluri ale Nistrului consideră influienţa vecinului 
geografic drept una benefică. Această opinie este împărtăşită de 42,9% 
dinrespondenţi din Transnistria şi 55,4% din respondenţii moldoveni.  21,3% şi, 
respectiv, 14,4% consideră rolul Ucrainei drept unul negativ.   
 
Din punct de vedere al modelului statalităţii, atît Moldova cît şi Transnistria 
balansează între două poluri magnetice – Rusia şi ţările occidentale, cu simpla 
deosebire: Moldova este orientată mai mult spre Occident, iar Transnistria către 
Rusia.   Astfel, de exemplu, aproape o jumătate din populaţia Republicii Moldova se 
orientează la modelul economic, cultural şi politic occidental, şi doar o treime din 
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populaţie consideră vectorul estic de dezvoltare economică, politică şi culturală 
drept unul de perspectivă pentru ţară. Pe malul stîng situaţia este total opusă: cea 
mai mare parte a populaţiei (73,2%) consideră vectorul pro-rus de dezvoltare 
economică, politică şi mai ales culturală drept unul de perspectivă.    
 
72,3% din populaţia transnistriei şi 71,1%  din populaţia Moldovei consideră drept cel 
mai bun model de dezvoltare a ţării „consolidarea instituţiilor democratice, 
extinderea libertăţii mass-media; libertatea antreprenoriatului şi egalitatea tuturor în 
faţa legii”. În acelaşi timp, 24,1%  din populaţia Moldovei şi a Transnistriei consideră 
drept o necesitate „consolidarea statatlităţii, introducerea cenzurii, înăsprirea 
legislaţiei”.  
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Populaţia din Transnistria este mai puţin deschisă ideilor liberale, marea majoritate 
din aceasta (63,4%) pronunţîndu-se pentru o îmbinare moderată dintre libertatea 
antreprenoriatului şi control din partea statului.  Printre populaţia Republicii 
Moldova sunt mai pronunţate viziunile extreme , atît de dreapta cît şi de stînga (cîte 
26,9%), deşi o parte semnificativă are viziuni moderate, echilibrate (42,6%). 
 
În ceea ce  priveşte preferinţele pentru un anumit model de dezvoltare a ţării, 
modelul Rusiei a fost pus pe primul loc de către populaţia din ambele regiuni (69,2% 
în Transnistria şi 43,5% în Moldova).  Modelul de dezvoltare al Uniunii Europene 
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este considerat drept unul preferabil de către 35,6% din populaţia Moldovei şi  18,3% 
din populaţia Transnistriei.  
 
Un alt aspect important confirmat în cadrul sondajului de faţă reprezintă faptul că 
situaţia geopolitică a regiunii, care la momentul actual determină politica de 
balansare dintre Occident şi Est, este completamente reflectată în poziţia populaţiei 
la acest capitol.  
 
Pe fundalul susţinerii generale a ideii integrării europene, orientarea pro-rusă nu-şi 
pierde din actualitate.  Conform datelor sondajului, o parte semnificativă (31,8%) a 
populaţiei de pe malul drept al Nistrului consideră relaţiile cu Federaţia Rusă drept 
cele de perspectivă pentru Moldova.  În acelaşi timp, 25,5% din populaţie consideră 
Uniunea Europeană drept un partener de bază, iar procentul total al populaţiei 
Republicii Moldova care văd o perspectivă în dezvoltarea relaţiilor cu partenerii 
occidentali (UE sau state europene separate) depăşeşte procentul populaţiei 
orientate către Federaţia Rusă.  Situaţia este diferită în Transnistria, unde un procent 
mult mai mare din populaţie consideră relaţiile cu Rusia drept cele de bază – 58,5%, 
pe cînd cei care se pronunţă în favoarea relaţiilor cu UE reprezintă doar 16,7%.  A 
treia ţară după importanţa relaţiilor este considerată a fi Germania atît de către 
populaţia Moldovei, cît şi de cea din Transnistria (14,3% şi, respectiv, 11,6%). Practic 
fiecare al zecelea respondent de pe ambele maluri ale nistrului acordă importanţă 
relaţiilor economice cu Marea Britanie.  Respondenţii de pe malul stîng al Nistrului 
consideră drept mai puţin importante relaţiile cu Ucraina (5,3%) şi Polonia (3%).  
Dintre respondenţii de pe malul stîng ala Nistrului doar 2% şi, respectiv, 1,4% văd o 
perspectivă în dezvoltarea relaţiilor cu aceste ţări. 
 
În Moldova respondenţii care susţin ideea integrării cu Rusia se bazează, de regulă, 
pe nostalgia pentru fosta Uniune Sovietică.  Adepţii integrării cu Rusia aparţin 
următorului grup social: vîrstă medie şi înaintată (57,1%), pensionari (59,2%) şi 
vorbitori de limbă rusă.  Acordă importanţă majoră relaţiilor cu UE: tineretul 
(47,9%), persoanele cu studii medii sau liceale (47,6%), şomerii/casnicele (45%), 
studenţii (42,4%), reprezentanţi ai naţiunii titulare (43,6%). 
 
Pe lîngă faptul că în Transnistria orientarea pro-rusă este mai pronunţată decît pe 
malul drept al Nistrului, în rîndurile populaţiei vîrstnice din această regiune se atestă 
o reticenţă faţă de relaţiile cu Germania, ceea ce este, probabil, determinat de factorii 
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istorici.  Caracteristicile demografice ale susţinătorilor ideii eurointegrării practic nu 
depind de regiunea din care provin respondenţii, aceştia încadrîndu-se cu 
preponderenţă în următoarele grupuri: tineret (26,4%), populaţia vîrstnică (36,8%), 
bărbaţi (27,9%), persoane cu nivel înalt de educaţie (studii medii/liceale sau 
superioare) şi studenţii (33,3%), moldoveni de origine (30,4%). 
 
Rezultatele prezentate ale cercetărilor sociologice denotă o diferenţiere a vizunilor 
asupra perspectuivelor de dezvoltare economică şi politică a ţării şi a societăţii pe 
cele două maluri ale Nistrului.  În acelaşi timp s-au atestat anumite tendinţe în 
preferinţele respondenţilor. Astfel societatea moldovenească este în egală măsură 
orientată atît către Rusia cît şi către Uniunea Europeană, cu o atitudine egal pozitivă 
faţă de ambele direcţii.  Cea mai mare parte a populaţiei din Transnistria  în mod 
tradiţional susţine vectorul pro-rus vazînd cele mai bune perspective în dezvoltarea 
relaţiilor cu Rusia; în acelaşi timp aceşti respondenţi manifestă o atitudine extrem de 
negativă faţă de SUA.  Polarizarea opiniilor în acest sens este evidentă şi reflectă cu 
exactitate politica externă multivectorială a ţării.  
 
Aproximativ o jumătate din populaţia Moldovei se orientează către modelul 
economic, politic şi cultural occidental şi doar o treime din populaţie consideră 
vectorul estic a fi mai avantajos.  Majoritatea populaţiei de pe malul stîng al Nistrului 
acordă prioritate vectorului pro-rus de dezvoltare economică, politică si, mai ales, 
culturală.   
 

 
 

Graficul 1 
 
 
Oare lipsa soluţionării conflictului este benefică sau în detrimental ambelor părţi? 
 
Benefică pentru ambele părţi 
 
În detrimentul ambelor părţi 
 
Benefică pentru Moldova, dar în detrimentul Transnistriei 
 
Benefică pentru Transnistria, dar în detrimentul Moldovei 
 
Nu ştiu/n-au răspuns 
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Graficul 2 
 
Cel mai avantajos model de dezvoltare a statului 
 
Consolidarea instituţiilor democratice, extinderea libertăţii mass-media; libertatea 
antreprenoriatului şi egalitatea tuturor în faţa legii 
 
consolidarea statatlităţii, introducerea cenzurii, înăsprirea legislaţiei 
 
Nu ştiu/n-au răspuns 
 


