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Newsletter-ul este elaborat în baza emisiunii radiofonice din 
10 aprilie 2015, realizate de Asociaţia pentru Politică Externă 
(APE) în comun cu Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Emisiunea 
este difuzată de postul public Radio Moldova şi de Radio 
Vocea Basarabiei. Emisiunea radio și Newsletter-ul sunt 
parte a proiectului FES şi APE „Dialoguri de politică externă”. 
Conţinutul poate fi preluat liber cu menţionarea sursei.

TEMELE EMISIUNII:
1.  Relansarea dialogului Chișinău-Tiraspol. Victor Osipov: Discuțiile la toate nivelele trebuie reluate, însă soluționarea conflictului transnistrean 

este o sarcină pe termen lung.
2.  Vladimir Iastrebciak: Discuțiile privind extinderea Zonei de liber schimb cu UE pentru Transnistria nici nu au început. 
3.  Transnistria: scădere economică, creștere geopolitică. Un editorial de Ernest Vardanean.
4.  Victor Chirilă: Sper că Tiraspolul va valorifica deschiderea din partea Chișinăului și a partenerilor internaționali.

Ultima perioadă a fost marcată de o serie de evenimente 
importante pentru Republica Moldova. 
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Materialele sunt realizate de Lina Grâu – expert pe politică externă și relaţii internaţionale, coordonator de programe APE. 

Bundestagul Germaniei a ratificat în 
lectură finală Acordul de Asociere dintre 
Republica Moldova și Uniunea Europeană. 
Germania este a 14-a țară care a ratificat 
documentul. 

Cabinetul de miniștri al Ucrainei a adoptat 
pe 18 martie o decizie prin care interzice 
importul de mărfuri accizabile – alcool 
și tutun – prin punctele vamale de pe 
segmentul transnistrean al frontierei moldo-
ucrainene Cuciurgan și Platonovo. Decizia, 
care redirecționează fluxul de mărfuri 
accizabile către punctele de trecere de la 
frontiera Ucrainei cu Republica Moldova, 
intră în vigoare de la 1 mai. Tiraspolul a cerut 
Chișinăului să intervină pe lângă autoritățile 
de la Kiev pentru a anula această decizie. 

Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei 
Lavrov, a declarat că autonomia găgăuză va 
beneficia de o atenție sporită a Kremlinului, în 
contextul procesului de integrare europeană 
a Moldovei. Alegerile pentru funcția de 
bașkan al autonomiei Găgăuz-Yeri au fost 
câștigate, pe 22 martie, de Irina Vlah, 
susținută de Partidul Socialiștilor. În campania 
Irinei Vlah s-au implicat activ politicieni și 
artiști din Federația Rusă.  

Pe 16 martie la Bruxelles a avut loc prima 
reuniune a Consiliului de Asociere Republica 
Moldova - UE, în cadrul căreia a fost evaluat 
mersul aplicării Acordului de Asociere. 
Partenerii europeni au salutat progresele 
realizate în 2014 și și-au exprimat speranța 
că noul cabinet Gaburici va continua 
reformele. Prioritare rămân reforma justiției, 
combaterea corupției și stabilitatea sectorului 
bancar. 

Aflat la București, ministrul de externe 
german Frank-Walter Steinmeier a asigurat 
că Uniunea Europeană nu-și retrage nici 
sprijinul, nici ofertele făcute Republicii 
Moldova, dar că depinde de guvernul de la 
Chișinău dacă va continua și cât de repede cu 
reformele menite să aducă țara mai aproape 
de UE. Steinmeier a spus că Germania 
dorește să sprijine R.Moldova în drumul său 
de reforme, același lucru fiind valabil și în 
abordarea conflictului transnistrean. Șeful 
diplomației germane a subliniat că țara sa 
se angajează deja de multă vreme și se va 
implica în continuare în procesul de pace în 
formatul 5+2.

Regiunea transnistreană a Republica 
Moldova se confruntă cu o gravă 

criză economică, care, potrivit estimării 
experților, este una fără precedent în 
ultimii 25 de ani. În ianuarie în bugetul 
regiunii au intrat venituri de patru ori 
mai mici decât în 2014, iar veniturile 
în urma activității comerciale externe 
au scăzut de 13 ori. Pentru ianuarie-
februarie autoritățile au raportat 
o acumulare de doar 40 la sută a 
încasărilor la bugetul regiunii. Exportul 
în această perioadă a scăzut cu 20 

la sută, iar importul – cu 25 la sută. 
Dacă ritmul se va menține, bugetul 
transnistrean va înregistra în acest 
an pierderi de un miliard de ruble 
transnistrene, exact suma necesară 
pentru acoperirea cheltuielilor sociale. 

În doar câteva luni au scăzut dramatic 
exporturile și importurile, la fel ca și 
nivelul producției, iar autoritățile de la 
Tiraspol sunt puse în fața imposibilității 
de a-și onora obligațiile față de bugetari. 
Începând cu luna februarie salariile sunt 

Transnistria, în plină criză
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achitate doar în proporție de 70 la sută, 
restul de 30 la sută fiind trecute în acte 
drept datorii ale statului către cetățeni. 

La fel, de la începutul anului, pensionarii 
transnistreni au aflat că nu vor primi, 
cel puțin o perioadă, suplimentul rusesc 
la pensii, în valoare de 15 dolari, și 
că suplimentul pe care îl primeau din 
partea administrației transnistrene, în 
valoare de 100 de ruble, a fost redus în 
jumătate. După trei luni, ajutorul rusesc 
a venit totuși, însă pensionarii au aflat 
că acum, din cauza deprecierii rublei 
rusești, nu vor mai primi lunar 165, ci 
doar câte 100 de ruble transnistrene, 
adică nu 15, ci 9 dolari. În plus, tot 
de la începutul anului, a fost anulată 
gratuitatea la circulația pensionarilor în 
transportul public. 

Pe fundalul crizei, pe care administrația 
transnistreană o pune pe seama 
conflictului din Ucraina, a deprecierii 
hrivnei ucrainene și a rublei rusești, dar 
și a întârzierii ajutorului din Federația 

Rusă, mai multe întreprinderi din regiune 
au ajuns în situații dificile, iar o parte din 
investitori s-au retras din Transnistria. 
Astfel, oligarhul rus Alișer Usmanov, 
proprietarul companiei Metalloinvest, a 
transmis pachetul de control de acțiuni 
a Uzinei Metalurgice din Râbnița către 
administrația de la Tiraspol și a scos la 
vânzare și combinatul de ciment și ardezie 
din localitate. La o lună de la acest anunț 
presa transnistreană a scris că Uzina 
metalurgică a fost preluată de investitori 
din Emiratele Arabe Unite, mai mult, că 
aceasta a primit o linie de creditare care 
îi permite să cumpere materie primă (fier 
vechi) nu doar din Ucraina, Moldova și 
România, dar și din porturile din Turcia și 
din Germania. 

Pe de alta parte însă, fabrica de 
textile Tirotex, a patra pe lista marilor 
contribuabili la bugetul regiunii, a 
anunțat că, din cauza pierderilor de 
peste 10 milioane dolari, din 1 aprilie 
închide producția, își trimite angajații 
în concediu forțat pe trei luni, iar din 1 

iulie va fi nevoită să concedieze aproape 
toți cei trei mii de angajați. Analiștii 
din regiune spun însă că la mijloc ar fi 
nu doar raționamentul economic, ci 
și conflictul de interese și de imagine 
dintre administrația lui Evghenii Șevciuk 
și grupul economic Sheriff, care are 
mai mulți exponenți în Sovietul suprem 
(legislativul transnistrean).

În această situație de criză, liderul 
transnistrean, Evghenii Șevciuk, a avut 
mai multe vizite la Moscova, în cadrul 
cărora a încercat să convingă Kremlinul 
să continue finanțarea Transnistriei, dar 
se pare că acestea nu au avut niciun 
efect. Susținerea Moscovei însă este 
oricum menținută în Transnistria prin 
proiectele sociale pe care aceasta le 
derulează acolo, prin suplimentele la 
pensii, deși reduse, dar și prin faptul că 
banii acumulați în Transnistria pentru 
consumul de gaze nu sunt transferați 
Gazpromului, ci rămân în administrarea 
Tiraspolului, ca sursă de completare a 
bugetului. 

Relansarea dialogului Chișinău-Tiraspol 
Pe acest fundal de criză, 
după învestirea la Chișinău a 
Guvernului condus de Chiril 
Gaburici, a avut loc, pe 14 
martie, o primă întâlnire dintre 
noul prim-ministru și liderul de 
la Tiraspol, Evghenii Șevciuk. În 
cadrul acestei întâlniri, prima 
în ultimii un an și jumătate, 
s-a convenit simplificarea 
circulației persoanelor în 
timpul sărbătorilor de Paști 
și a fost extinsă valabilitatea 
protocolului privind circulația 
feroviară între cele două 
maluri ale Nistrului până 
la sfârșitul anului 2016. În plus, a fost convenită reluarea 
activității grupurilor de lucru Chișinău-Tiraspol, la nivel de 
experți pe diferite domenii, grupuri care au avut mai multe 
întâlniri pe parcursul perioadei care a urmat. Au urmat și 
mai multe întâlniri între șefii grupurilor de negociatori – 

vicepremierul Victor Osipov 
și șefa departamentului de 
externe de la Tiraspol, Nina 
Ștanski. În cadrul unei astfel 
de întâlniri a fost semnat și 
protocolul de recunoaștere 
reciprocă a asigurărilor auto. 
Astfel, șoferii vor deține 
o singură asigurare auto, 
recunoscută pe ambele maluri 
ale Nistrului.

Conferința de presă care a 
urmat după întâlnire dintre 
primul ministru de la Chișinău 
și liderul de la Tiraspol a fost 

vizibil dominată de răspunsurile ample ale lui Evghenii Șevciuk, 
care a subliniat de mai multe ori că Transnistria este o entitate 
separată de Republica Moldova, în timp ce Chiril Gaburici 
părea depășit de subiect, cu răspunsuri scurte și foarte 
generale. 
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Chiril Gaburici: Scopul Chișinăului 
este menținerea dialogului

Chiril Gaburici: „În primul rând s-a decis 
continuarea protocolului adițional de 
prelungire a mecanismului reluării circulației 
trenurilor și mărfurilor prin Transnistria. 
Acest protocol a fost semnat în martie 2012 
și astăzi a fost prelungit până la sfârșitul 
anului 2016. Considerăm că această decizie 
este una importantă nu doar pentru 

activitatea economică, dar și pentru consolidarea încrederii. 

De asemenea, am convenit asupra necesității executării lucrărilor 
de demontare a telefericului dintre orașele Râbnița și Rezina. 
Anul trecut o parte a acestui teleferic, de pe malul drept, a fost 
demontat, urmează să fie demontată și cealaltă parte, de pe malul 
stâng al Nistrului. 

La moment, scopul nostru de bază este de a transmite un 
impuls suplimentar dialogului dintre Chișinău și Tiraspol și de 
a asigura un climat pozitiv pe toate platformele de dialog. S-a 
discutat și despre nevoia continuării negocierilor în format 
5+2, problema accesului fermierilor moldoveni din raionul 
Dubăsari la terenurile lor agricole, libera circulație în zona de 
securitate, reluarea legăturii telefonice directe dintre cele două 
maluri ale Nistrului, precum și situația din zona de securitate. 
Am discutat și despre aspecte ce țin de situația economică 
și despre problemele cu care se confruntă locuitorii de pe 
ambele maluri ale Nistrului. Vreau să reiterez că noi ne dorim 
foarte mult să trecem la un dialog constructiv, un dialog activ, 
un dialog care ne-ar permite să obținem progrese și să găsim 
soluții pentru problemele existente”.

Evghenii Șevciuk: Trebuie să putem face 
comerț în regim preferențial și cu piața 
rusească, și cu cea europeană
La rândul său, chiar dacă a apreciat pozitiv rezultatele discuției, 
șeful administrației transnistrene Evgheni Șevciuk a subliniat că 
Tiraspolul va reveni la negocierile în format 5+2 după eliminarea 
a ceea ce Tiraspolul numește „blocada economică impusă de 
Moldova și Ucraina” regiunii transnistrene. 
Evghenii Șevciuk a cerut și clasarea necondiționată a dosarelor 
penale deschise în ultimul an de Chișinău mai multor 
reprezentanți ai administrației separatiste de la Tiraspol. 
Liderul de la Tiraspol a mai declarat că este gata să discute cu 
autoritățile de la Chișinău implementarea Acordului de Liber 
Schimb cu Uniunea Europeană, afirmând că, din cauza politicii 
Chișinăului, Transnistria a fost pusă în situația de a avea un comerț 
orientat către UE, în timp ce de fapt își dorea să fie prezentă mai 
mult pe piața rusă. 

Evgheni Şevciuk: Economia transnistreană se 
află în condițiile care i-au fost fixate și care 
determină imposibilitatea dezvoltării dinamice 
a relațiilor cu piețele estice. Sunt condiții 
create artificial. În aceste condiții Transnistria 
face comerț prin intermediul schemei care 
există. Noi pledăm pentru ca potențialele 
economiilor noastre să nu mai fie limitate 

prin diferite mecanisme artificiale. Considerăm că este prostesc 
să ne blocăm astfel reciproc potențialul. Cred că dacă aceste 
limitări vor fi anulate – iar noi sperăm că vom găsi un compromis 
– economia transnistreană ar avea un potențial serios de creștere. 
Am expus poziția noastră – din punct de vedere economic trebuie 
să purtăm discuțiile în așa fel încât să putem face comerț în regim 
preferențial și cu piața rusească, și cu cea europeană. 

Victor Osipov: Discuțiile la toate nivelele trebuie reluate, însă 
soluționarea conflictului transnistrean este o sarcină pe termen lung
„Vom discuta atâta cât este necesar 
pentru a ajunge la o soluție care să 
asigure că Republica Moldova va rămâne 
un stat viabil, democratic, european.”

V iceprim-ministru pentru Reintegrare, 
Victor Osipov, spune că sarcina cea mai 

importantă pentru următoarele luni este 
restabilirea mecanismelor de dialog dintre 
Chișinău și Tiraspol, identificarea unor soluții 
pentru implementarea Acordului de liber 
schimb cu UE în regiunea transnistreană 

și soluționarea a măcar câteva probleme 
concrete cu care se confruntă oamenii, 
cum ar fi de exemplu restabilirea legăturii 
telefonice directe dintre cele două maluri ale 
Nistrului. 

 Lina Grâu: Cum apreciați perspectiva 
reluării negocierilor la nivelul grupurilor de 
lucru, dar și în formatul 5+2, după ce anul 
trecut acestea au fost blocate? Vă așteptați 
la ceva rezultate concrete? 



Sinteze şi Dezbateri de Politică Externă
APRILIE 2015

Buletin lunar, Nr. 3 (108), aprilie 2015
64, Sciusev str. MD-2012, Chisinau, Republic of Moldova, Tel-Fax: +373 22 21 09 86

Website: www.ape.md E-mail: office@ape.md

4
 Victor Osipov: La prima etapă, în mod 

firesc, a fost pusă sarcina de a dinamiza 
toate aceste platforme de interacțiune 
și de negocieri. Și noi, într-adevăr, am 
reușit acest lucru. Însă nici eu nu încerc 
să exagerez rezultatele activității noastre 
în prima lună de la învestire a Guvernului, 
și nici alții nu ar trebui să le aprecieze 
altfel decât ca dinamizare, restabilire a 
contactelor. Am avut deja câteva întâlniri 
în formatul 1+1 în cadrul dialogului dintre 
Chișinău și Tiraspol, am organizat întâlnirea 
prim-ministrului de la Chișinău cu liderul 
transnistrean, întâlnire care a fost 
importantă atât prin rezultatele sale, cât și 
prin semnalul transmis celorlalte formate 
de lucru, în special structurilor de pe 
ambele maluri ale Nistrului. Acest semnal 
a dus deja la activizarea grupurilor de lucru 
pentru consolidarea încrederii – în ultimele 
două săptămâni au avut loc deja câteva 
ședințe ale acestor grupuri și ele continuă. 

Iată de ce nu vreau să folosesc termenul 
„s-au blocat” când vine vorba despre 
negocierile sau dialogul dintre Chișinău 
și Tiraspol. Ele au fost suspendate. Și au 
existat anumite motive inclusiv obiective 
pentru asta – mă refer la alegerile din 
Republica Moldova, care nu erau perioada 
cea mai oportună pentru a purta negocieri 
într-o asemenea chestiune sensibilă. A 
durat formarea Guvernului... Dar totuși noi 
considerăm – și am testat acest lucru acum 
– că toate aceste platforme de dialog sunt 
viabile, sunt funcționale și deja lucrează. 

Acum, ceea ce urmează din punctul de 
vedere al dinamizării procesului este 
formatul 5+2. Într-adevăr, acesta este 
formatul menit să găsească o soluție 
politică a conflictului transnistrean, chiar 
dacă o asemenea soluție nu este încă 
previzibilă pentru viitorul apropiat. 

Este incorect să creăm așteptări exagerate 
față de activitatea formarului 5+2. 
Problema transnistreană se negociază de 
23 de ani și oricine s-ar apuca să promită 
acum o soluție într-un an cred că ar face 
un lucru hazardat. Este mai înțelept și mai 
corect față de oameni și față de realități să 
recunoaștem că problema este dificilă și că 
vom discuta atâta cât este necesar pentru 
ca să ajungem la o soluție care să fie în 

stare să asigure viitorul statului Republica 
Moldova în granițele lui internațional 
recunoscute, în calitate de stat viabil, 
democratic, dezvoltat și cu potențial de 
dezvoltare, european, civilizat și funcțional. 
Asta este extrem de important. O soluție 
care ar distruge statul Republica Moldova 
nu poate fi o soluție, ea nu poate fi 
acceptată.

Formatul și negocierile în cadrul 5+2 este 
o chezășie, dacă se poate spune așa, a 
păstrării stabilității în Republica Moldova, a 
asigurării securității între cele două maluri 
ale Nistrului, care se află într-o divergență 
profundă în momentul de față. Să păstrăm 
calea dialogului și să ne protejăm în fața 
unor riscuri ca situația să degenereze sau 
să meargă pe calea reescaladării este, de 
asemenea, un obiectiv foarte important. 

Și eu nu cred că există, mai ales în Zona de 
securitate, și pe malul drept, și pe malul 
stâng al Nistrului, oameni normali care ar 
spune: „Renunțați la dialog, întrerupeți 
aceste negocieri!”. Pentru că acest lucru 
ar duce la riscuri de izbucnire a unor 
provocări și a unor conflicte care pot afecta 
siguranța și chiar viața oamenilor. De aceea 
însuși procesul de discuții și negocieri pe 
cale pașnică este o garanție a stabilității și 
securității în regiune. Sau cel puțin un efort 
de a minimiza riscurile. Iar riscuri există. 
Dacă până acum doi ani era destul de greu 
de închipuit riscuri militare în zona noastră, 
acum toată lumea vede că ele pot deveni 
reale într-un anumit moment și noi nu 
trebuie să admitem acest lucru. De aceea 
este important să continuăm activitatea în 
formatul 5+2. 

Eu pot să vă anunț cu această ocazie că 
noi am convenit practic asupra următoarei 
întâlniri în formatul 5+2. Doar că ea nu va 
reprezenta o rundă oficială de negocieri, 
ci având în vedere pauza destul de lungă 
care a fost în activitatea formatului, va fi 
o întâlnire închisă, de lucru, în care vom 
discuta mecanismele de activitate și vom 
vedea cum ne programăm activitatea 
în continuare. La sfârșitul lunii aprilie o 
primă întrunire după o pauză îndelungată 
a mediatorilor, observatorilor și a părților 
– Chișinăul și Tiraspolul – va avea loc la 
Viena. 

Lina Grâu: Credeți că până la sfârșitul anului 
se va reuși negocierea și punerea la punct 
a mecanismelor de aplicare a prevederilor 
Zonei de liber schimb cu UE pentru agenții 
economici din regiunea transnistreană?  

 Victor Osipov: Eu aș considera că aceste 
discuții trebuie duse la nivel tehnic, de 
către experți în domeniul comerțului și 
administrării și autorizărilor necesare 
pentru a face comerț, între Chișinău, 
Tiraspol și Uniunea Europeană. Pentru 
că discuția se poartă legat de aplicarea 
regulilor de comerț atât pe malul drept, cât 
și pe malul strâng, în raport cu UE. 

În ceea ce privește termenul când ne 
așteptăm să ajungem la o claritate în 
această problemă eu sunt convins că nu 
este cazul să așteptăm sfârșitul anului. Noi 
practic avem ca obiectiv de timp mijlocul 
anului, cam începutul verii – momentul 
către care ar trebui să avem o claritate atât 
asupra potențialelor mecanisme, cât și 
asupra abordărilor în general. 

Pentru că dacă abordarea va fi favorabilă 
și se vor găsi mecanisme de implementare 
acceptabile, va fi nevoie de timp pentru 
a le implementa. Dacă abordarea va fi 
nefavorabilă, în special – așa a fost până 
acum – din partea administrației de la 
Tiraspol, acest lucru creează o cu totul altă 
situație, care pune sub semnul întrebării 
dacă agenții economici din stânga Nistrului 
vor putea să beneficieze atât de Acordul de 
liber schimb cu UE, care intră în vigoare de 
la 1 ianuarie 2016 pentru Transnistria, cât 
și de preferințele comerciale autonome, 
valabile până la acel moment. Și având 
în vedere volumul comerțului regiunii 
transnistrene cu UE, acest lucru va 
schimba radical situația producătorilor și 
exportatorilor, dar și a importatorilor din 
această regiune cu piețele europene. 

Lucrul acesta este bine să fie clar către 
mijlocul acestui an, pentru că în ambele 
cazuri va fi nevoie de ajustat sau de 
pregătit către următoarea etapă, fie că 
ea va fi în favoarea sau în defavoarea 
Acordului de liber schimb cu UE. Oricum 
anumite pregătiri trebuie să fie făcute, 
astfel încât comunitatea de afaceri să știe 
ce o așteaptă începând cu 1 ianuarie 2016. 
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 Lina Grâu: Deci, începând cu 1 ianuarie 

2016 mărfurile transnistrene nu vor mai 
avea regim de intrare fără taxe pe piețele 
europene și vor fi impozitate, ceea ce le va 
face mai scumpe și deci necompetitive pe 
aceste piețe. Acesta este scenariul cel mai 
negativ. Credeți că în aceste condiții – și 
Tiraspolul mizează pe acest lucru – se pot 
prelungi preferințele comerciale autonome 
pentru Transnistria?  

 Victor Osipov: Aceasta nu este o 
decizie care depinde de Chișinău, este o 
decizie care depinde de Bruxelles. Însă în 
momentul de față Bruxellesul stă foarte 
ferm pe poziția că a oferit o vacanță 
suficientă de pregătire pentru etapa 
următoare și nu are de gând să facă acest 
lucru în continuare. Aceasta este poziția 
cunoscută la moment. 

 Lina Grâu: Cum credeți că va reacționa 
Federația Rusă la acest dialog aprofundat 
al Tiraspolului cu Chișinăul și cu partenerii 
europeni? Vedem că acum Rusia și-a redus 
substanțial finanțarea în regiune, pe de 
altă parte știm că controlul Moscovei la 
Tiraspol este destul de mare și poate ușor 
impune anumite decizii, chiar dacă în 
defavoarea interesului economic. 

 Victor Osipov: Care este atitudinea și 
poziția generală a Federației Ruse față 
de procesele de integrare europeană noi 
cunoaștem. Federația Rusă conduce alte 
procese integraționiste și este interesată să 
atragă parteneri în propriile uniuni pe care 
încearcă să le creeze în spațiul eurasiatic. 

Republica Moldova are o alegere făcută 
și asumată prin Acordul de Asociere, are 
avantaje pe care piața europeană i le oferă 
și pe care deja le valorifică. Și opțiunile 
noastre în continuare trebuie să se 
conducă de beneficiile pentru comunitatea 
de afaceri din Republica Moldova și pentru 
populație. Am impresia că nici nu avem ce 
discuta din acest punct de vedere. 

Faptul că există procese foarte puternice 
și foarte motivate în contextul integrării 
europene a Republicii Moldova eu cred 
că este bine cunoscut și la Moscova, la fel 
cum am spus, la rândul meu, că înțeleg 
foarte bine care sunt procesele din spațiul 

eurasiatic conduse de Federația Rusă. Și eu 
sper foarte mult că înțelegerea reciprocă a 
intereselor va prima în această relație și în 
această atitudine. 

Dacă vorbim despre cum este prins Tiraspolul 
în această contradicție dintre vectori, eu nu 
văd situația ca pe una fără soluții. Fiecare 
producător, fiecare întreprindere, aplică 
standardele cerute de piața de desfacere. 
Dacă faci produse destinate pieții europene, 
atunci ești obligat să aplici standardele 
cerute de piața europeană. 

Deci, eu înțeleg afirmația de ultimă oră a 
reprezentanților de la Tiraspol că ei sunt 
interesați de dezvoltarea comerțului și cu 
piețele din est, și cu cele din vest, anume 
prin această prismă – este o necesitate 
de a diversifica piețele de desfacere și 
asta înseamnă că trebuie să-ți diversifici 
standardele de producere. Nu este 
ușor – și întreprinderile, și oamenii de 
afaceri au nevoie de mai multă asistență 
tehnică, de modernizare, de investiții în 
sporirea calității produselor la nivel de 
reglementare, avem nevoie de standarde 
care să fie aliniate, armonizate cu 
standardele pieței de desfacere. 

Acest lucru este necesar și noi trebuie să 
găsim modalitatea în care am putea să ne 
racordăm la cerințe cât mai repede. Este 
o chestiune care cere investiții, asistență, 
iar partenerii noștri sunt gata să ne ofere 
această asistență și noi doar trebuie să 
avem o înțelegere clară, corectă a lucrurilor 
și să fim pregătiți să conlucrăm cu europenii 
în cazul în care ne gândim să le vindem 
marfa. Pentru că este un non-sens să vreai 
să-i vinzi marfa în condiții preferențiale 
europeanului și să-i ignori cerințele de 
calitate. Așa ceva la piață nu există.  

 Lina Grâu: Eu înțeleg că obiecția 
Tiraspolul ține nu atât de standarde, cât 
de controlul Chișinăului asupra proceselor 
de producție, care implică accesul 
organelor de control de pe malul drept la 
întreprinderile din Transnistria. Cum vedeți 
Dvs. soluționarea acestei probleme? 

 Victor Osipov: Nu este simplu, dar 
eu cred că soluții există. Există inclusiv 
precedente și practici din anii trecuți, în 

care anumite întreprinderi au fost asistate 
de organele de specialitate autorizate 
la nivel internațional, pentru a-și putea 
desface produsele pe piețele europene. 
Tocmai acesta este obiectul de lucru 
pentru lunile următoare. Trebuie să vedem 
cum dezvoltăm mecanisme de interacțiune 
care să permită îndeplinirea cerințelor. 

 Lina Grâu: În concluzie, cum vedeți Dvs. 
ajungând această problemă transnistreană 
la sfârșitul anului 2015? Unde vedeți 
zonele de progres și dacă vor exista aceste 
zone? 

 Victor Osipov: Eu îmi doresc întâi de 
toate să continuăm negocierile pentru 
soluționarea politică, fiind conștienți de 
faptul că nu ne putem trasa obiective 
pentru acest an și nu știu dacă și pentru 
anii apropiați. Dar aceste negocieri sunt 
esențiale pentru a păstra stabilitatea și 
securitatea în această regiune a Republicii 
Moldova și a Europei de Est în general 
– lucru important mai ales pe fundalul 
conflictului armat din Ucraina. Aceste 
negocieri sunt necesare și pentru că doar 
pe o asemenea platformă, atunci când 
vor fi condiții mai favorabile și când toți 
participanții vor fi gata – se poate genera 
o soluție. Soluția nu poate să apară în lipsa 
unei platforme. Deci, aceasta este una 
dintre așteptări – să activizăm negocierile 
în formatul 5+2, oricât de greu ar fi asta. 
Altă așteptarea și scop pe care ni-l 
propunem în comun – și cred că și 
Tiraspolul, și Chișinăului are acest interes – 
este să susținem dezvoltarea economică pe 
ambele maluri, inclusiv, și poate în primul 
rând, în contextul în care avem această 
oportunitate exclusivă de a beneficia de 
zona de liber schimb cu UE. În acest an va 
exista o finalitate la această întrebare și eu 
îmi doresc, evident, să fie una pozitivă. 

Aș vrea ca, chiar dacă avem în grupurile 
de lucru probleme foarte sensibile, 
dureroase și greu de soluționat, să nu 
ne blocăm în schimburi de replici și 
polemici conflictuale, dar să reușim să ne 
ocupăm și de alte teme care pot aduce 
beneficii populației pe fiecare dintre 
domenii – sănătate, cultură, economice, 
transporturi, telecomunicații... Aș vrea să 
avem rezultate concrete și să alocăm timp 
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și efort pentru a lucra la proiecte comune 
în beneficiul populației. 

Vom continua să discutăm problemele 
complicate pe care avem divergențe, 
vom continua să le discutăm pentru că 
nu putem să le evităm și va trebui să ne 

ocupăm de rezolvarea lor. Dar trebuie 
să facem totuși acele lucruri care pot fi 
făcute împreună, de exemplu pentru a 
găsi soluții în domeniul telefoniei fixe. În 
continuare să faci un simplu apel telefonic 
de pe un mal pe altul te costă enorm 
de mult, și această chestiune ar fi un 

paradox banal dacă oamenii nu ar plăti 
din buzunarul lor și dacă nu ar împiedica 
comunicarea dintre membrii aceleiași 
familii, dintre vecini, dintre prieteni. Dacă 
rezolvăm măcar o asemenea chestiune în 
2015 eu am să consider că anul acesta noi 
am avut rezultate.  

Vladimir Iastrebciak: Discuțiile privind extinderea Zonei de liber 
schimb cu UE pentru Transnistria nici nu au început 

Fostul negociator-șef din partea 
Tiraspolului, Vladimir Iastrebciak, 

spune că în actualele condiții de criză 
administrația transnistreană va fi 
nevoită să caute mai multe soluții 
interne pentru a face față dificultăților 
din sfera socială, dar va fi interesată și 
de menținerea comerțului preferențial 
cu UE după 1 ianuarie 2016, lucru care 
va fi posibil doar dacă se va alătura 
Zonei de liber schimb prevăzute de 
Acordul de Asociere dintre Republica 
Moldova și Uniunea Europeană. 
Identificării mecanismului prin care 
se va face acest lucru trebuie să fie 
consacrate lunile care urmează, spune 
Vladimir Iastrebciak.   

 Lina Grâu: Care sunt cauzele crizei 
din Transnistria? Are aceasta legătură 
cu faptul că, în urma conflictului din 
Ucraina, Rusia nu mai are mijloace 
financiare libere ca să susțină regiunea 
transnistreană, iar Kievul este mult mai 
interesat să-și controleze frontiera? 

 Vladimir Iastrebciak: Situația este, într-
adevăr, foarte complicată. În legătură cu 
această criză conducerea noastră a fost 
nevoită să adopte un șir de decizii sociale 
nepopulare, cum ar înghețarea a 30 la 
sută din plățile bugetarilor, înghețarea 
suplimentelor la pensii, eliminarea 
unor facilități, în particular a gratuității 
la călătoria în transportul public. 
Aceste măsuri, bineînțeles, au trezit 
nemulțumirea populației. 

raport cu dolarul – pe unde administrativ, 
pe unde prin pârghii de piață, în timp ce 
în Ucraina atât procesele inflaționiste, cât 
și devalorizarea monedei naționale au 
atins cote mari și în consecință produsele 
noastre sunt ceva mai scumpe pe piața 
ucraineană în comparație cu aceleași 
produse din alte țări. 

Un alt aspect care influențează 
economia transnistreană - și care se 
menține încă din perioada crizei din anul 
2006 – este faptul că nu există reguli de 
joc clare, transparente, iar activitatea 
noastră comercială externă nu depinde 
de înțelegerile la care se ajunge cu 
participarea noastră, ci de deciziile 
politice care sunt adoptate de statele 
participante la procesele regionale. 
De exemplu, așa s-a întâmplat în cazul 
deciziei autorităților din Republica 
Moldova de introducere a taxei ecologice 
sau a accizelor. Desigur, agenții noștri 
economici sunt recunoscători pentru 
faptul că ulterior aceste decizii au fost 
anulate, dar întrebarea este dacă chiar 
era nevoie de creat probleme pentru ca 
ulterior acestea să fie depășite în mod 
eroic. Ar fi mai bine să fie elaborate 
reguli de joc clare, transparente, de 
lungă durată – cred că aceasta este calea 
de urmat, în așa fel încât să încercăm și 
ieșim din criză cu toții împreună, fără a 
ne afecta reciproc interesele. 

În ceea ce privește asistența Rusiei, 
importanța acesteia pentru sfera socială 

Factorul extern este unul destul de 
important în această situație și este 
în mare legat de evenimentele din 
Ucraina. Situația de acolo îngreunează 
posibilitățile logistice, transnistrenii 
trebuie să se gândească la variante 
noi de tranzitare a mărfurilor, în plus, 
periodic apar cerințe noi legate de 
actele care trebuie să însoțească 
mărfurile transnistrene. Și acest lucru 
are un impact negativ important asupra 
economiei Transnistriei. 

În plus, trebuie să menționăm și faptul că 
piața ucraineană deținea cam 10 la sută 
din exporturile noastre, și chiar dacă nu 
este un procent foarte mare, contractarea 
acestei piețe se face oricum simțită. 
Puterea de cumpărare a populației din 
Ucraina a scăzut. În plus, în Transnistria 
este menținut cursul valutei locale în 
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a Transnistriei este foarte mare. Dar în 
afară de asistența pentru pensionarii 
transnistreni, care s-a redus un pic din 
cauza deprecierii rublei rusești, trebuie 
să ținem cont și de faptul că Transnistria 
continuă să beneficieze de condiții 
preferențiale la achitarea gazelor rusești. 
Până recent, sumele colectate pentru 
consumul de gaze mergeau într-un cont 
special, de unde erau folosite în scopuri 
bugetare. După anumite acțiuni ale 
executivului de la Tiraspol transparența 
folosirii acestor bani s-a pierdut, astfel 
încât eu nu aș susține ideea că criza se 
datorează faptului că Rusia a început 
să aloce mai puțini bani sau că de 
vină ar fi doar factorul extern. Sunt 
destule rezerve și resurse interne, care, 
optimizate, ar putea acoperi o parte 
dintre problemele sociale. 

 Lina Grâu: Ați spus că există 
anumite rezerve interne pentru 
depășirea situației. Pe de altă parte, 
știm că la Tiraspol există o anumită 
confruntare între reprezentanții puterii 
executive și celei legislative, care acum 
încearcă să pună unii pe seama altora 
responsabilitatea pentru criză. Credeți 
că se vor putea adopta în aceste condiții 
măsurile anticriză necesare, sau vom 
asista la o confruntare dintre cele două 
tabere în perspectiva următoarelor 
alegeri?

 Vladimir Iastrebciak: În Transnistria 
vor avea loc nu doar alegeri prezidențiale 
în decembrie 2016, dar și alegeri pentru 
Sovietul Suprem (legislativul de la 
Tiraspol – n.n.) și pentru consiliile locale, 
în aceeași zi, în luna noiembrie 2015. 
Practic peste câteva luni consiliile locale 
și Sovietul suprem vor merge în vacanță, 
ceea ce înseamnă de facto o intrare în 
campania electorală, iar menținerea 
status-quo-ului deja mi se pare destul 
de problematică. Cred că se va încerca 
o anumită conservare sau stabilizare a 
situației. Dar în condițiile în care lucrurile 
se schimbă la nivel regional, sunt 
anumite momente care, chiar pentru 

a fi stabilizate, necesită o anumită 
coordonare la nivelul autorităților. Și mă 
refer de exemplu la o decizie cu privire 
la Preferințele Comerciale Autonome 
în comerțul cu UE. Este o realitate 
obiectivă faptul că aceste preferințe vor 
expira la 1 ianuarie 2016. Dacă se va 
reuși amânarea acestui termen cu un an 
sau cu șase luni, va fi bine, dar situația 
oricum se schimbă. 

În ceea ce privește coordonarea dintre 
partea executivă și partea legislativă a 
puterii, acestea au demonstrat de mai 
multe ori capacitatea de a găsi ieșire 
din situație în cazul în care chiar e 
nevoie de așa ceva. Acum ar fi prioritară 
elaborarea unor decizii comune în primul 
rând în domeniul economic. Și aici piatra 
de încercare va fi desigur chestiunea 
legată de Taxa pe Valoare Adăugată 
(TVA). Această chestiune în aparență 
în principal tehnică ne creează totuși 
probleme atunci când lucrăm pe alte 
piețe. Puterea executivă și cea legislativă 
trebuie să lucreze aici pentru a elabora 
o soluție, cu cât mai mult cu cât aceasta 
este posibilă. Întreprinderilor trebuie 
să li se dea posibilitatea de a lucra în 
sisteme fiscale diferite, adică cine are 
nevoie – să lucreze în sistemul cu TVA, 
cine nu – să mențină sistemul actual. Nu 
cred că ar fi bună o decizie categorică 
în favoarea sistemului TVA, pentru că 
acest lucru ar putea fi respins de Sovietul 
suprem, având în vedere interesele de 
acolo și faptul că TVA-ul nu este prea 
convenabil marilor importatori.

Evident că situația pre-electorală are 
un impact important asupra procesului 
de luare a deciziilor – nimeni nu vrea să 
reducă din cheltuielile sociale, nimeni 
nu vrea să poarte responsabilitatea în 
fața populației pentru destabilizarea 
socială. Dar din moment ce deciziile 
nepopulare deja au fost adoptate, 
toată lumea ar trebui să se gândească 
cum să minimizeze consecințele pentru 
categoriile cele mai vulnerabile ale 
populației. Și nu am niciun fel de îndoială 

că premize pentru un astfel de consens 
intern există.  

 Lina Grâu: Ați amintit despre 
Acordul de Asociere cu UE. Care este 
perspectiva în acest moment – se va 
alătura Tiraspolul acestui document 
până la sfârșitul anului? Tiraspolul 
oficial declarat categoric anul trecut 
că nu se va alinia la acest document. 
Cu toate acestea, situația economică 
devine tot mai complicată și anularea 
preferințelor comerciale cu UE pentru 
agenții economici transnistreni ar avea 
consecințe grave pentru regiune. 

 Vladimir Iastrebciak: Acum situația 
e un pic ciudată, deși explicabilă – la 
Chișinău s-a cam lungit formarea 
noii coaliții, Tiraspolul este mai mult 
preocupat de depășirea crizei, încearcă 
să găsească resurse interne sau să ceară 
ajutor din Federația Rusă sau Ucraina. 
Și pe acest fundal chestiunile legate de 
regimul de comerț liber dintre Republica 
Moldova și UE au trecut pe planul doi. 
Am impresia că ambele părți consideră 
că e abia luna martie și până la sfârșitul 
anului ar mai fi timp. Dar cred că este o 
iluzie periculoasă, pentru că la Tiraspol 
va începe campania electorală pentru 
Sovietul suprem și acest lucru lasă și mai 
puțin timp și resurse umane pentru a 
soluționa această problemă cu adevărat 
serioasă. 

Provocarea cheie pentru Tiraspol 
continuă să rămână faptul că este foarte 
greu de separat capitolul 5 din Acordul 
de Asociere, care se referă la comerțul 
liber și aprofundat, de celelalte aspecte 
ale documentului. Prevederile capitolului 
5 sunt strâns legate de cele ale 
capitolului 4, care se referă al chestiuni 
economice comune, dar și la capitolele 
următoare care se referă la prevederile 
instituționale și tranzitorii. 

Un exemplu elocvent este ședința din 
16 martie a Consiliului de asociere 
dintre Republica Moldova și UE. În 
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acest Consiliu părțile sunt reprezentate 
în mod egal. Anume acest organ va 
decide cu privire la posibilitatea de a 
extinde Zona de liber schimb asupra 
Transnistriei. Iar Transnistria nu este 
reprezentată în acest organ. Deci, 
acesta este un exemplu despre cum 
Tiraspolul, chiar dacă va încerca să 
îndeplinească toate prevederile din 
capitolul 5, oricum va avea suficiente 
semne de întrebare despre cum vor 
funcționa mecanismele. Iar aceste 
mecanisme nu vor putea funcționa 
separat de celelalte prevederi ale 
Acordului de Asociere. Și acest lucru 
rămâne o provocare pentru Tiraspol – 
faptul că este greu de separat partea 
politică a Acordului de Asociere de cea 
economică. 

Și în situația noastră, când avem 
un referendum în 2006, iar cursul 
stabilit este către integrarea în spațiul 
eurasiatic și în Federația Rusă, partea 
politică a Acordului de Asociere este 
puțin probabil să fie îndeplinită de 
Tiraspol. Pentru ca acest lucru să se 
întâmple cred că ar trebui să se producă 
schimbări cu adevărat radicale în 
sistemul nostru politic, lucru care nu 
se întrevede în viitorul previzibil. Iată 
de ce, pentru a minimiza consecințele 
anulării preferințelor comerciale trebuie 
aplicat acest principiu al depolitizării. 

În plus, trebuie găsit un format de 
activitate. Evident că principalele 
decizii trebuie elaborate de Chișinău 
și Tiraspol, dar la discuții trebuie să 
participe și Uniunea Europeană și Rusia. 
În plus, ne învecinăm cu Ucraina, iată de 
ce cred ca s-ar impune și participarea 
ei la acest proces. Deci, cred ar 
trebui să fie un format pentalateral, 
depolitizat la maxim, cu participarea 
experților economici din UE, Rusia 
și Ucraina. Este nevoie nu doar de 
diplomați respectabili care reprezintă 
aici ambasade, dar în mod special de 
profesioniști capabili să se orienteze 
în regimuri comerciale. Deocamdată 
activități pe această direcție vedem 

doar din partea UE. Din partea Rusiei 
nu vedem un astfel de interes și din 
punctul meu de vedere ar fi foarte 
bine ca activitățile pe acest segment să 
înceapă. 

 Lina Grâu: A avut loc recent prima 
întâlnire dintre primul ministru 
moldovean Chiril Gaburici și liderul de la 
Tiraspol, Evghenii Șevciuk. Vă așteptați 
la restabilirea formatul 5+2, reluarea 
negocierilor, inclusiv în grupurile de 
lucru? Vă inspiră optimism aceste 
evoluții? 

 Vladimir Iastrebciak: În orice caz 
această primă întâlnire după mai bine de 
un an și jumătate inspiră optimism, deja 
este un factor optimist, este un semnal 
pozitiv și pentru conducătorii grupurilor 
de lucru care trebuie să se întâlnească 
și să reia activitatea. Există și un anumit 
optimism legat de faptul că nici domnul 
Osipov nu va trebui să ia de la zero 
subiectul – el l-a coordonat anterior, iar 
pe parcursul anilor trecuți a participat 
la mai multe forumuri de experți pe 
acest domeniu. Deci, oamenii cunosc 
foarte bine subiectul și factorul-cheie 
cred că este voința politică și dorința 
lor de a interacționa nu doar pentru a 
face declarații pe marginea pozițiilor pe 
care le ocupă, dar și pentru a identifica 
soluții. 

În ceea ce privește formatul 5+2, 
pauza într-adevăr s-a prelungit prea 
mult, iar pe de altă parte administrația 
de la Tiraspol vrea să evite întâlnirile 
sterile, încercând să umple activitatea 
formatului cu conținut real, în cadrul 
activității de pregătire a acestor întâlniri. 
Eu cred că nu ar fi foarte corect ca 
această pauză să fie prelungită excesiv, 
pentru că fără contacte și comunicare la 
diferite nivele va fi foarte greu de mișcat 
dialogul din loc, dar și de promovat 
propriile interese. 

 Lina Grâu: Experții au remarcat că în 
ultimul timp tonalitatea reprezentanților 
Tiraspolului a devenit ceva mai 

conciliantă. A devenit Tiraspolul mai 
dispus că accepte soluții, în legătură cu 
această criză? 

 Vladimir Iastrebciak: De fapt, retorica 
s-a liniștit din ambele părți. Chișinăul a 
fost ocupat mult timp cu alegerile sale 
parlamentare, Tiraspolul – cu criza. În 
plus, la Chișinău a venit o echipă nouă 
și ar fi fost contraproductiv și chiar 
nociv ca relația să înceapă imediat cu 
formularea unor critici. Iată de ce cred 
că mesajele legate de dialogul pozitiv 
venite de la Tiraspol pot fi interpretate și 
ca o îmblânzire a retoricii, dar în primul 
rând cred că este un mesaj către partea 
moldovenească de a mai încerca încă o 
dată identificarea unui consens, pentru 
ca să nu se meargă în continuare pe 
declarații care și așa au fost făcute foarte 
multe. Deci, văd în primul rând un apel 
către un dialog direct, în cadrul căruia 
Chișinăul și Tiraspolul trebuie să încerce 
să se vadă ca părți egale și ca subiecți 
reali care să fie capabili să se ajute în 
depășirea crizei actuale.   

 Lina Grâu: În câteva teze, ce evoluții 
vedeți pentru anul 2015 în subiectul 
transnistrean, în plan regional, în ceea ce 
privește ieșirea din criză? 

 Vladimir Iastrebciak: Anume 
componenta economică trebuie să 
devină o prioritate, pentru că acesta va 
fi un factor pozitiv și pentru populație, 
pentru asigurarea unei stabilități, dar 
va putea servi și ca bază pentru discuții 
ulterioare pe alte aspecte, inclusiv pe 
cele politice. Trebuie să fie pus măcar un 
cât-decât fundament economic pentru 
conlucrare sau măcar să nu fie periclitate 
legăturile care există deja. Pentru a nu 
înrăutăți situația accentul trebuie pus 
anume pe acest domeniu. Din punctul 
meu de vedere, experiența de afaceri a 
dlui Gaburici și activitatea de business 
și cea administrativă a dlui Șevciuk vor 
contribui semnificativ la acest lucru, iar 
declarațiile care au fost sonorizate oferă 
un anumit teren pentru optimism. 
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Evoluția situației în regiunea 
transnistreană manifestă o tendință 
alarmantă: reducerea bruscă a 
veniturilor bugetarilor ca rezultat al 
auto-izolării republicii autoproclamate. 

Începând din anul 2014, pensionarilor, 
angajaților publici, milițienilor și altor 
lucrători bugetari li se ”taie” pensiile și 
salariile cu 30 la sută. De la bun început 
autoritățile transnistrene afirmaseră 
că, aceste măsuri de austeritate ar fi 
fost implementate din cauza scăderii 
volumului ajutorului financiar din 
partea Federației Ruse, care, la rândul 
său, chipurile, avea mai multă grijă de 
Crimeea pe care a anexat-o în martie 
anul trecut. 

Însă în toamna s-au depistat motivele 
care par a fi mai veridice. Din sursele 
electronice din stânga Nistrului, surse 
care se opun administrației lui Evgheni 
Șevciuk, iar apoi și din presa rusească am 
aflat despre ”înghețarea” dramatică a 
relațiilor între Moscova și Tiraspol. Nu e 
vorba despre probleme politice, ci despre  
cooperarea la nivel financiar. Sursele 
demne de încredere afirmă că la Moscova 
au apărut dubii referitor la transparența 

distribuirii mijloacelor transferate la 
Tiraspol pentru bugetari. Se vorbește 
de lipsa de încredere în administrația 
transnistreană care ar fi cheltuit banii 
respectivi în mod fraudulos. 

Anul trecut, oficialii de la Tiraspol 
au spus că era vorba doar de niște 
dificultăți tehnice și temporare, iar 
afirmațiile despre faptul că Moscovei 
ar fi renunțat la programul de ajutor 
financiar ar fi fost ca și cum eronate. Mai 
mult ca atât, bugetarilor li s-a promis 
că le vor fi recompensate toate sumele 
”tăiate”. Însă, până acum nimic nu a 
fost recompensat și deocamdată nu se 
știe când vor fi restabilite toate plățile 
necesare. În februarie curent, pentru 
prima dată în ultimii 10 ani, și, așadar, 
pentru prima dată după schimbarea 
puterii în Transnistria, au avut loc acțiuni 
de protest. Bugetarii din Tiraspol și 
Râbnița și-au manifestat nemulțumirea 
față de scăderea nivelului de trai și au 
solicitat restabilirea salariilor și pensiilor 
în deplina măsură. 

Pe de altă parte, situația social-
economică nefavorabilă a devenit un 
”cadou” perfect pentru opoziția pe care 

o reprezintă partidul ”Obnovlenie”, dar 
și ”vechea gardă” a lui Igor Smirnov. 
Forțele anti-Șevciuk pregătesc un șir 
de acțiuni unde țin să atragă atenția 
societății transnistrene la eșecul politicii 
sociale și al cooperării cu Federația 
Rusă. Și aici trebuie să menționăm un 
lucru foarte important: într-adevăr, 
greșeală principală a echipei lui Șevciuk 
constă în miza exclusivă pe Dmitri 
Rogozin, emisarul special al Moscovei în 
Transnistria.

Totodată, potrivit câtorva surse bine 
informate, figura lui Rogozin provoacă 
râs în capitala Rusiei. Interlocutorii 
mei au afirmat cu certitudine că vice-
premierul rus nu este respectat nici la 
Kremlin, nici în Ministerul de Externe, 
nici în Ministerul Apărării, nici în 
serviciile speciale ale Rusiei. Faptul 
că Rogozin este ”curatorul” Moldovei, 
inclusiv al regiunii transnistrene, nu are 
nicio semnificație deosebită, pentru că 
vice-premierul este doar un măscărici 
care, din când în când, sensibilizează 
opinia publică din Chișinău cu declarații 
scandaloase și creează impresia ca și 
cum Moldova ar avea pondere serioasă 
în politica externă a Rusiei. 

Editorial

Transnistria: scădere economică, 
creștere geopolitică

de Ernest Vardanean



Sinteze şi Dezbateri de Politică Externă
APRILIE 2015

Buletin lunar, Nr. 3 (108), aprilie 2015
64, Sciusev str. MD-2012, Chisinau, Republic of Moldova, Tel-Fax: +373 22 21 09 86

Website: www.ape.md E-mail: office@ape.md

10
Respectiv, cei care mizează numai pe 
Dmitri Rogozin nu sunt bineveniți în 
culoarele ”înalte” ale Moscovei. Exact 
într-o astfel de situație a nimerit și 
liderul transnistrean. Lui Evgheni Șevciuk 
i s-au închis toate ușile importante, 
și dumnealui nu poate să convingă 
partenerii ruși să relanseze programul 
de ajutor financiar. Mai cu seama, 
oficialii ruși au observat de câteva ori 
că domnul Șevciuk și doamna Nina 
Ștanski călătoresc în străinătate, inclusiv 
pentru odihnă, din contul bugetului 
transnistrean, în plină criză financiară, 
ceea ce provoacă nedumeriri la 
Moscova. 

Toate cele spuse nu înseamnă că 
Federația Rusă nu se interesează de 
regiunea separatistă. În contextul crizei 
din Ucraina trupele rusești în stânga 
Nistrului reprezintă, deocamdată 

teoretic, un risc de deschidere a celui de-
al doilea ”front” contra Kievului. 

Pe de o parte, Transnistria pare a fi ”o 
valiză fără mâner” – săracă, condusă 
prost, cu oameni disperați care totuși 
rămân fideli Moscovei. Pe de altă parte, 
acest lucru nicidecum nu înseamnă că 
Moscova ar slăbi sprijinul politic pentru 
Tiraspol în cadrul negocierilor în formatul 
5+2. De aceea eu nu sunt de acord cu 
unii colegi care cred că administrația 
din stânga Nistrului ar putea deveni mai 
flexibilă sau chiar vulnerabilă în fața 
Chișinăului. Rezultatele negocierilor 
depind de voința politică a Rusiei și 
de formula interacțiunii acesteia cu 
Occidentul – deci, problemele financiare 
rămân totalmente în contextul relațiilor 
între Moscova și Tiraspol, așa că Moldova 
nu trebuie să aibă așteptări false în acest 
sens. 

Existența acestei regiuni creează condiții 
favorabile pentru o eventuală răspândire 
a teritoriilor din Ucraina care se află sub 
controlul forțelor pro-ruse. Deocamdată 
nu e timpul să facem pronosticuri 
referitor la modul în care Rusia ar putea 
să folosească Transnistria contra Ucrainei. 

Dar deja putem constata că în Republica 
Moldova Moscova și-a găsit o nouă direcție 
a aplicării intereselor geopolitice. Victoria 
doamnei Vlah la alegerile bașkanului 
Găgăuziei din 22 martie înseamnă eșecul 
total al Chișinăului, întrucât populația 
regiunii autonome are mai multă încredere 
în cei care pledează pentru integrarea 
eurasiatică. Găgăuzii resping, în mare 
măsură, aspirațiile Republicii Moldova 
spre Uniunea Europeană, și faptul acesta 
nu este mai puțin alarmant decât intenția 
ipotetică a Federației Rusă de a beneficia 
de rezultatele scrutinului în Găgăuzia.

Directorul executiv al Asociației 
pentru Politică Externă, Victor 

Chirilă, speră că Tiraspolul va valorifica 
deschiderea din partea Chișinăului 
și a partenerilor internaționali și va 
merge către implementarea regulilor 
de comerț cerute de Acordul de liber 
schimb cu UE. 

 Lina Grâu: Cum poate fi depășită 
criza din regiunea transnistreană, având 
în vedere că Rusia nu mai poate sau nu 
mai vrea să susțină financiar Tiraspolul 
în măsura în care o făcea anterior, 
Ucraina este mult mai interesată să-

și controleze mai bine frontiera pe 
segmentul transnistrean, iar Republica 
Moldova ea însăși este într-o situație 

destul de dificilă și nu este în măsură să 
susțină financiar malul stâng? Asta, în 
condițiile în care încasările bugetare în 
regiunea transnistreană au scăzut cu 40 
la sută?

 Victor Chirilă: Dacă tendința de 
descreștere a veniturilor bugetare va 
continua până la sfârșitul acestui an, 
atunci regiunea transnistreană nu va 
primi la buget aproximativ un milion de 
ruble transnistrene. Este exact suma de 
care are nevoie Tiraspolul pentru a face 
față cheltuielilor sociale. 

Victor Chirilă: Sper că Tiraspolul va valorifica 
deschiderea din partea Chișinăului și a 
partenerilor internaționali
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Evident că în aceste condiții presiunea 
social-economică asupra administrației 
de la Tiraspol este mare. E firesc să ne 
așteptăm că regiunea transnistreană ar 
putea să fie mai flexibilă în cooperarea 
și în discuțiile cu Chișinăul. Însă acest 
lucru nu este cert, am putea avea și o 
altă evoluție, când administrația de la 
Tiraspol va fi nevoită să strângă și mai 
mult șuruburile, să controleze și mai 
mult situația și să fie mai rigidă față 
de Chișinău. Or, exact această evoluție 
trebuie evitată. 

Din acest punct de vedere, Chișinăul 
poate folosi această situație ca pe 
o oportunitate de a impulsiona 
cooperarea dintre grupurile de lucru 
care există deja, dar și discuțiile în 
formatul 1+1, la nivel de negociatori 
de la Tiraspol și Chișinău, dar și în 
formatul 5+2. 

Avem deja o evoluție încurajatoare 
– prim-ministrul Chiril Gaburici a 
avut o primă întâlnire cu liderul de la 
Tiraspol, Evghenii Șevciuk, s-a prelungit 
protocolul cu privire la legăturile 
feroviare dintre Chișinău și Tiraspol, 
ceea ce este un semnal încurajator 
pentru comunitatea de afaceri din 
regiunea transnistreană. Astfel de 
deschideri trebuie să fie create și în 
alte domenii. De aceea Chișinăul, din 
punctul meu de vedere, ar trebuie să 
aibă o atitudine mult mai pro-activă și 
să ia inițiativa – de fapt la acest lucru 
se așteaptă foarte mult partenerii 
europeni. 

Din câte știu, partenerii europeni 
sunt gata să ne asiste - și Chișinăul, 
și Tiraspolul – cu experiența și cu 
expertiza necesară, pentru a deschide 
mai multe platforme de cooperare, dar 
și cu asistență financiară, dacă se fac 
progrese în aceste domenii.  

 Lina Grâu: Ați spus că Tiraspolul 
ar putea deveni un pic mai flexibil 
în discuțiile cu Chișinăul. Credeți că 
această flexibilitate ar putea merge 

până la a accepta Acordul de Asociere 
și noile reguli de comerț care ar 
permite includerea Transnistriei 
în Acordul de liber schimb? După 
expirarea acestui an agenții economici 
transnistreni nu vor mai putea face 
comerț în regim preferențial cu UE 
și acest lucru va lovi și mai mult 
și veniturile bugetare, și situația 
economică a regiunii. 

 Victor Chirilă: Întâlnirea care a 
avut loc între prim-ministru Gaburici 
și liderul transnistrean Șevciuk este 
deja un semn al acestei deschideri și 
flexibilități și din partea Chișinăului, și 
din partea regiunii transnistrene. Știu 
că există și o mare dorință din partea 
Tiraspolului de a dezvolta cooperarea 
între regiunea transnistreană și 
donatorii externi. Dar acest lucru nu 
este chiar atât de simplu de realizat, 
mai ales când donatorii externi 
nu cunosc foarte bine care este 
situația, nu au acces la informații. De 
asemenea, regiunea transnistreană 
nu este gata să profite de această 
asistență pentru că nu are capacitățile 
necesare. 

De aceea, se impune o cooperare 
mult mai aprofundată atât la 
nivelul schimbului de informații, a 
analizei situației în diferite domenii 
– fie în comun cu autoritățile de la 
Chișinău, fie în comun cu donatorii 
și partenerii internaționali, pentru 
ca aceștia să înțeleagă mai bine care 
sunt necesitățile. De asemenea, 
regiunea transnistreană are nevoie 
să-și dezvolte capacitățile în diferite 
domenii. Acest lucru se poate face fie 
prin transfer de experiență în dialog cu 
Chișinăul, fie în dialog și cooperare cu 
organizațiile internaționale. 

Acest lucru cred că începe să fie înțeles 
și la Tiraspol de anumiți oficiali. Sigur, 
și situația economică îi forțează să 
înțeleagă acest adevăr. Urmează să 
vedem dacă va exista și dorința de a 
pune în aplicare o astfel de abordare. 

Sper că Tiraspolul va avea dorința de a 
valorifica această deschidere atât din 
partea Chișinăului, cât și a partenerilor 
internaționali de a face tot posibilul 
pentru a ajuta administrația de la 
Tiraspol să facă față problemelor cu 
care se confruntă. 

 Lina Grâu: În această ecuație noi nu 
am discutat despre interesele Rusiei în 
regiune. Credeți că Rusia va permite 
această apropiere a Tiraspolului de 
Chișinău, de acest dialog cu partenerii 
europeni? 

 Victor Chirilă: Moscova înțelege 
și ea foarte bine situația precară în 
care se află regiunea transnistreană. 
Însă în același timp Rusia nu este 
gata să contribuie cu resursele 
financiare necesare pentru a face față 
problemelor din regiune. Cu greu au 
transferat opt milioane dolari pentru 
a plăti pensiile și alte cheltuieli sociale 
în regiunea transnistreană. Mai mult, 
suplimentul pe care îl achita Federația 
Rusă fiecărui pensionar a fost redus 
de la 15 dolari la 9 dolari. Deci, un 
alt semn că regiunea transnistreană 
trebuie să se gândească și să identifice 
noi surse pentru a face față presiunilor 
social-economice pe care le are. 

Însăși Moscova este interesată 
ca regiunea transnistreană să fie 
autosuficientă din punct de vedere 
economic, să aibă acces la piețele de 
desfacere – fie a UE, fie a Federației 
Ruse, fie a Ucrainei. Cred că această 
disponibilitate poate fi valorificată 
de ambele părți, pentru a dinamiza 
cooperarea în domeniul economic și 
comercial. 

 Lina Grâu: În această situație, 
este o teză cunoscută faptul că 
Transnistria este ținută de Moscova 
ca o pârghie pentru a controla și a 
influența la nevoie situația din întreaga 
Republică Moldova. Cum poate face 
Chișinăul în așa fel încât acest lucru 
să nu se întâmple, să nu ajungă malul 
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drept la mâna Moscovei și la mâna 
administrației de la Tiraspol?  

 Victor Chirilă: Spre deosebire de 
anii 90, când Republica Moldova 
era dependentă de regiunea 
transnistreană din punct de vedere 
economic, energetic, al legăturilor 
feroviare acum lucrurile stau altfel. 
Regiunea transnistreană este mult mai 
dependentă de Republica Moldova 
decât Republica Moldova de regiunea 
transnistreană. Doar anul trecut 
așa-zisele exporturi ale regiunii 
transnistrene au fost preponderent, 
aproximativ 60 la sută, orientate 
către Republica Moldova. Malul 
drept consumă energia electrică pe 
care o produce termocentrala de la 
Cuciurgan. Republica Moldova oferă 
Transnistriei posibilitatea să exporte 
în Uniunea Europeană, datorită 
acordurilor pe care Chișinăul le-a 

semnat cu UE. Republica Moldova are 
acum un alt traseu feroviar pentru a 
exporta mărfurile sale către Ucraina 
și Federația Rusă, ocolind regiunea 
transnistreană. Acest protocol pe care 
l-au semnat Chiril Gaburici și Evghenii 
Șevciuk este mai mult o deschidere a 
noastră către regiunea transnistreană 
și către agenții economici de acolo. 

Deci, dependența Republicii Moldova 
de regiunea transnistreană a 
descrescut foarte mult în ultimii ani. 
Și acest lucru înseamnă că Federația 
Rusă nu poate folosi în deplină măsură 
Transnistria ca instrument de șantaj în 
raport cu noi. 

Însă în regiunea transnistreană există 
contingentul militar rus, există o 
armată transnistreană bine echipată 
de aproximativ 10 mii de soldați, 
care dispun și de 18 tancuri, dar și de 

armament militar greu mai bun decât 
cel pe care îl are Republica Moldova. 
Iată aceste lucruri reprezintă un risc, 
reprezintă un instrument pe care îl 
poate folosi Federația Rusă pentru a 
exercita o anumită influență politică 
asupra Republicii Moldova. 

Și, sigur, riscul unui potențial conflict 
violent întotdeauna provoacă anumite 
temeri la Chișinău, poate influența 
luările de poziție ale Chișinăului, fie 
de ordin intern, fie de ordin extern, 
și Federația Rusă înțelege foarte bine 
acest lucru. Atâta timp cât există acest 
conflict cu potențial violent mare, 
atâta timp va exista și o anumită 
reticență a Chișinăului în luarea unor 
decizii cardinale legate de viitorul său. 


