Etnické složení Podněstří v %

Válečný konflikt -Defacto od 2.září 1990, kdy Podněstří vyhlásilo nezávislost na tehdy
ještě Moldavské socialistické republice. Vznik Moldavska 27.8. 1991 – jako Moldavská
republika včetně Podněstří. 2.3.1992 začlenění Moldavska do OSN – okamžitá vojenská
akce proti povstaleckým silám. Rebelové s podporou 14. ruské armády upevnili kontrolu
nad většinou oblasti . V červenci 1992 podepisují představitelé Moldavska a Ruska
dohodu, která ukončila konflikt (dnes zamrzlý konflikt).

Důvody konfliktu - Podněstří historicky nikdy
nebylo součástí Moldavska. Až po 2. sv válce
násilně připojeno k Moldavské SSR. Prakticky
jsou Moldavané Rumuni a obyvatelé
Podněstří Rusové. V lidech zakořeněno
proruské smýšlení.

MoldavskoPodněstří

Ekonomika = umělá ekonomika. Dovoz bezplatné
energie(Gazprom) z Ruska (dluh za plyn z Ruska
činí 2,8 mld. dolarů a v případě sjednocení s
Moldavskem jej bude vyžadovat zpět). ,,Ruské“
příspěvky na důchody, jistota práce (Sheriff),
obchod se zbraněmi (Hizballáh, Hamás), lidmi.
Nepotvrzené zprávy o pašování štěpného a
radioaktivního materiálu. Paradoxně větší
blahobyt než v Moldavsku, 40% průmyslové
výroby koncentrováno na 10% populace.

Vývoj HDP v Moldavsku a Podněstří v letech 1991-2006
v porovnání se stavem před rozpadem SSSR
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Igor Smirnov - prezident 1991-2011 ,
společnost Sheriff – ovládal v Podněstří
ekonomické aktivity, monopoly
(supermarkety, TV, připojení k internetu),
obchod se zbraněmi - napojení na
teroristické organizace, ke konci vlády
pro Rusko již nepotřebný (Tlak EU) .

Budoucnost – Snaha o řešení ,,zamrzlého
konfliktu“ – probíhají jednání 5+2.
Moldavsko je potenciální kandidát pro
vstup do EU. Podněstří by v tomto případě
zůstala určitá míra autonomie. Ve volbách v
roce 2011 zvítězil Jevgenij Ševčuk, který je
ochoten vylepšit vztahy s Kišiněvem a EU.
Politika Podněstří - Unikát =
neobolševický nacionalismus – směr
vzývající imperiální mýtus SSSR(x dnes v
praxi respektuje pluralitní demokracii), 6
politických stran. Od začátku 90.let snaha
o uznání za nezávislý stát nebo začlenění
do Ruské federace. Náklonnost k Rusku i
přesto, že oficiálně Kreml odmítá uznat
Podněsterskou rep. jako samostatný stát.
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