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companiilor de pe întreg teritoriul UE. Fondurile utilizate pentru 

dezvoltarea economiilor naţionale din noile state membre creează în 

egală măsură oportunităţi de afaceri atât pentru vechile state membre, cât 

şi pentru cele noi. 

Perspectivele extinderii UE şi Republica Moldova 

Nu mai puţin problematic, ca perspectivă a extinderii UE, este cazul 

Republicii Moldova. În prezent Republica Moldova este inclusă în 

Politica Europeană de Vecinătate (PEV), ce are ca obiectiv principal 

garantarea stabilităţii, prosperităţii şi securităţii la hotarele externe ale 

Uniunii. Deşi PEV constituie un mecanism capabil să apropie ţările 

partenere de UE, totuşi nu conţine nici un angajament de aderare la 

Uniune. În acest sens, chiar dacă au declarat că pretind integrarea 

europeană, Republica Moldova este inclus în cadrul PEV în acelaşi bloc 

cu Israelul sau Africii de Nord, ce nu pot fi considerate eligibile pentru 

aderare. 

A deveni membru UE este o decizie a naţiunilor libere şi democratice, 

care au hotărât să participe la identitatea europeană şi să-şi contopească 

suveranitatea cu UE. 
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Prosperitatea economică, securitatea politică, pacea pe continent şi 

bunăstarea populaţiei reprezintă obiectivele majore ale oricărui stat. 

Uniunea Europeană este furnizoare de toate acestea, de aceea primul 

punct al strategiei majorităţilor statelor europene a fost, este şi va fi 

integrarea în acest bloc. Însă, pentru a adera la Uniunea Europeană, 

trebuie de depus mult efort şi cheltuieli. Iată de ce studierea avantajelor şi 
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dezavantajelor procesului de integrare, care constituie primul pas în 

această direcţie, are o importanţă semnificativă. 

Contextul politic şi economic actual ne impune să căutăm răspunsuri 

la următoarele întrebări: este oportună apropierea şi apoi aderarea 

Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Sunt justificate eforturile 

care ar urma a fi depuse în atingerea acestui scop? Care sunt avantajele 

unei aderări a Republicii Moldova la Uniunea Europeană? De ce intrarea 

în marea familie europeană constituie singura cale pentru o viaţă mai 

bună a locuitorilor Moldovei. 

Pentru statele cu nivel de trai scăzut, din estul Europei, printre care se 

înscrie şi Republica Moldova, aderarea la Uniunea Europeană este 

atractivă, în primul rând, din prisma intereselor economice. Cu o 

populaţie combinată de peste 500 de milioane de locuitori, care 

reprezintă 7.3% din populaţia lumii, Uniunea Europeană generează un 

PIB de 17,6 trilioane de dolari americani în 2011 (mai mare decât orice 

altă ţară din lume), care reprezintă 20% din PIB-ul estimat în termeni de 

paritatea puterii de cumpărare la nivel mondial. 

Aşadar, o eventuală aderare la Uniunea Europeană ar fi un important 

pas în rezolvarea celei mai stringente probleme a cetăţenilor Republicii 

Moldova, creşterea nivelului de trai. Aceasta se poate realiza pe mai 

multe căi. Libertatea de mişcare a persoanelor şi a capitalurilor şi 

compatibilizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană ar însemna 

încurajarea investiţiilor în domeniile economice cheie şi prin aceasta 

creşterea produsului intern şi înmulţirea locurilor de muncă. Accesul la 

fondurile provenite din bugetul central al Uniunii ar furniza şi resursele 

financiare pentru întreprinzătorii locali. 

Nu trebuie pierdute din vedere nici marile proiecte sau lucrări de 

infrastructură ce sunt în curs sau urmează a fi desfăşurate pe teritoriul 

Uniunii Europene. În această privinţă, pot fi amintite două mari proiecte. 

Unul este definitivarea reţelelor transeuropene de infrastructură (TEN). 

Prin noua politică a Uniunii Europene privind infrastructura, finanţarea 

UE în domeniul transporturilor se triplează, ajungând la 26 de miliarde 

euro pentru perioada 2014-2020. Reţeaua transeuropeană de transport 

(TENT) este unul dintre proiectele-cheie ale Uniunii Europene. Noua 

reţea centrală va conecta 94 de porturi europene principale cu legături 

feroviare şi rutiere, 38 de aeroporturi principale cu legături feroviare cu 

oraşe mari, 15 000 de km de linii de cale ferată modernizate pentru 
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circulaţia de mare viteză, 35 de proiecte transfrontaliere vizând reducerea 

blocajelor. Deasemenea, investiţiile în infrastructurile de transport ar 

trebui să contribuie la atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de 

gaze cu efect de seră din sectorul transporturilor cu 60% până în 2050. 
 
Un alt proiect de infrastructură este sistemul de poziţionare Galileo, o 

propunere de navigaţie globală prin satelit, care urmează să fie construit 

de către Uniunea Europeană şi lansat de către Agenţia Spaţială 

Europeană (ESA). 

Republica Moldova are ocazia de a beneficia de libertatea de 

circulaţie a persoanelor, a mărfurilor şi a capitalurilor, ceea ce ar stimula 

considerabil viaţa economică. 

De altfel, republica Moldova dispune, la rândul său, de resurse 

importante care, în condiţiile aderării, ar fi incomparabil mai bine 

valorificate. potenţialul agricol şi turistic de excepţie, posibilitatea 

obţinerii unor produse ecologice, poziţia strategică şi statutul de zonă de 

tranzit pentru resursele energetice dintre Rusia spre statele din Uniunea 

Europeană. În primul caz, Politica Agricolă Comună este una dintre cele 

mai vechi politici comunitare. În prezent aproximativ 35% din bugetul 

Uniunii este îndreptat spre programe care ţin de politica agricolă. Se 

insistă pe produse de calitate, ecologice, pentru care Republica Moldova 

dispune de resurse incontestabile. 

Chiar fără a fi început negocieri oficiale de aderare la Uniune, prin 

politica de vecinătate Republica Moldova beneficiază de importante 

avantaje. Politica Europeană de Vecinătate a avut deja efecte benefice şi 

deschide noi perspective: integrare treptată în structurile europene, 

accesul pe piaţa internă a Uniunii, participarea la programele comunitare, 

apariţia unor noi oportunităţi de dezvoltare economică, obţinerea de 

sprijin pentru soluţionarea conflictului transnistrean, furnizarea de 

resurse financiare pentru derularea programelor transfrontaliere şi trans-

naţionale, deschiderea pentru legăturile culturale, educaţionale, de mediu, 

tehnice şi ştiinţifice. 

UE este donatorul principal al Republicii Moldova. Prin intermediul 

Programului TACIS incluzînd componentele naţionale, regionale şi 

cooperarea trans-frontalieră în anii bugetari 1991-2006 Moldova a 

benificiat de 320 milioane de euro din fondurile comunitare. 

 În perioada 2007-2010, prin intermediul Programului European de 

Vecinătate şi Parteneriat, Moldova a benificiat de 209,7 milioane de 

euro.  
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 Program Indicativ Naţional (PIN) al Republicii Moldova pentru anii 

2011-2013 a inclus un buget de 273,1 milioane euro.  

Asistenţa este concentrată pe 3 sectoare prioritare:  

 buna guvernare şi consolidarea democraţiei;  

 reforma sistemului judiciar şi creşterea capacităţii 

administrative;  

 creşterea economică şi reducerea nivelului sărăciei. 

În anii următori, Moldova are şanse de a obţine mai mult suport din 

partea UE, dat fiind faptul că bugetul UE pentru politica europeană de 

vecinătate pentru anii 2015-2020 ar putea să fie mărit cu 40%. Acest 

buget se va concentra pe politici şi se va baza pe principiul "more for 

more" (mai mult sprijin pentru mai multe progrese). Obiectivul principal 

va fi promovarea reformelor politice, economice şi sociale în vecinătate 

şi susţinerea priorităţilor ce au fost convenite în planul de acţiuni pentru 

vecinătate, alinierea standardelor şi politicilor la cele ale UE şi asigurarea 

creşterii durabile şi mărirea contactelor de la persoană la persoană. 

În domeniul comercial, Uniunea Europeană tinde să devină 

principalul partener al Republicii Moldova ca volum al mărfurilor 

schimbate. Printr-o serie de acte din ultimii ani, Uniunea îşi deschide 

gradual piaţa sa internă pentru produsele moldoveneşti, oferindu-i 

Moldovei condiţii privilegiate de comerţ sub forma regimului GSP plus 

în ianuarie 2006 şi a Preferinţelor Comerciale Autonome în martie 2008. 

În 2005 a fost semnat un acord de facilitare a comerţului, pe principiul 

asimetrismului în raporturile economice bilaterale, care se materializează 

în exportul fără plata taxelor vamale a produselor moldoveneşti. Începînd 

cu 2006, UE a devenit principalul partener economic al Republicii 

Moldova, astfel in 2012, 47% din exporturi şi 45% din importuri 

provenind pe direcţia Uniunii Europene.  

În domeniul mobilităţii persoanelor, există premise pentru 

flexibilizarea libertăţii de mişcare a cetăţenilor moldoveni pe teritoriul 

Uniunii. Printre succesele acestui dialog în continuă desfăşurare se 

numără negocierea şi semnarea acordului liberalizat de vize. Astfel din 

2014 cetăţenii R.M. pot călători în UE fără vize, doar cu paşaportul 

biometric. 

Deci, să facem un bilanţ şi să enumerăm avantajele Integrarii 

Europene a Rpublicii Moldova: 

 Lista avantajelor: 
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 continuarea şi amplificarea unor relaţii statornicite de-a 

lungul timpului cu ţările europene; 

 aşezarea economiei moldoveneşti în spaţiul european în 

conformitate cu structurile noii diviziuni a muncii la nivel european şi 

mondial; 

 consolidarea sistemului politico-democratic şi a 

stabilizării ţării, deoarece aderarea la Uniunea Europeană conduce, 

din acest punct de vedere, la următoarele situaţii: 

-sociale bazate pe raţionalitate 

economică, tehnico - ştiinţifică, managerială şi ecologică; 

rirea investiţiilor străine; 

 

 

decalajelor; 

-dezvoltare şi de introducere a 

noilor tehnologii; 

 

 

 întărirea poziţiei şi a imaginii Moldovei pe piaţa 

internaţională, datorită apartenenţei la un bloc economic de 

importanţă a Uniunii Europene; 

 posibilităţi sporite de a găsi un loc de muncă prin accesul 

la piaţa forţei de muncă comunitare; 

 consumatorii vor beneficia de produse şi de servicii de 

calitate, la preţuri stabile, vor trăi într-un mediu mai curat, mai 

sănătos şi vor avea un statut de viaţă apropiat celui comunitar. 

     Dar nu trebuie de uitat că orice fenomen din societate are şi aspectele 

sale negative. 

 Lista dezavantajelor: 

 restructurarea industriei şi a agriculturii, introducerea 

noilor standarde de eficienţă şi de calitate, vor conduce la 

falimentulul unor întreprinderi, determinând creşterea şomajului; 

 alinierea la politica comercială comună va avea 

următoarele consecinţe: 

reducerea nivelului de taxe: produse agricole, industriale etc; 
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 pierderea unor factori de producţie (forţa de muncă va 

avea tendinţa de deplasare în ţările cu o eficienţa mai ridicată); 

 promovarea dificilă a interesului naţional; 

 creşterea preţurilor şi a tarifelor în prima etapă de după 

aderare; 

 costurile bugetare vor fi determinate de cerinţele de 

cofinanţator al Moldovei al proiectelor cu sprijin comunitar şi de 

obligaţiile financiare care vor rezulta din calitatea de membru. 

Moldova trebuie să demonstreze că poate fi nu numai un consumator 

de prosperitate şi securitate, dar şi un furnizor al acestora. 

Acţiunile concrete care trebuie să fie realizate în ţară pe termen scurt 

şi mediu constau în: formularea unor decizii politice ferme de integrare, 

crearea cadrului instituţional de integrare, respectarea criteriilor de 

convergenţă în ceea ce priveşte politica macroeconomică şi intensificarea 

transformărilor sistemice.  

În concluzie, conceptul de integrare europeană trebuie să fie foarte 

bine definit prin totalizarea tuturor perspectivelor. 
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    1.Международная торговля. 

    Международная торговля занимает ведущее место в системе 

всемирных экономических отношений. Международной торговый 

обмен является одновременно и предпосылкой, и следствием 

международного разделением труда, выступает важным фактором 

формирования и функционирования мирового хозяйства. В своей 
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