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Evaluarea stării actuale de lucruri 
Integrarea Moldovei în UE a început odată cu 

semnarea Acordului de Parteneriat şi Coopera-
re (1994) şi Declararea integrării europene drept 
obiectiv strategic prioritar al ţării (2003). După 
implementarea Planului de Acţiuni RM–UE (2005-
2007) şi obţinerea Preferinţelor Comerciale Auto-
nome (2008), Moldova este pregătită, în linii gene-
rale, pentru a trece de la „integrarea europeană” la 
instituţionalizarea „aderării” la UE. 

Comunitatea ştiinţifi că din Moldova a cercetat 
toate aspectele integrării europene, dar fără coerenţă 
şi coordonare efi cientă în această privinţă, fapt ce 
n-a permis elaborarea unui document (tratat) ştiin-
ţifi c ce-ar fi  servit drept bază pentru organizarea de 
dezbateri publice şi drept ghid obligatoriu în activi-
tatea parlamentului şi guvernului. 

Oportunităţi pierdute şi posibile scenarii de 
evoluţie  

Fără a fi  obţinut măcar statut de ţară asociată, 
Moldova a „plătit” deja cea mai mare parte a costu-
rilor aderării la UE, şi anume: 

profi tând de un regim comercial moldove-a) 
nesc supraliberal, capitalul european are acces li-
ber la piaţa internă şi în toate sectoarele economiei, 
strâmtorând din plin pe piaţa internă atât capitalul, 
cât şi produsele moldoveneşti, mai puţin competi-
tive; 

preţurile, în cea mai mare parte, s-au egalat b) 
cu cele din UE; 

forţa de muncă califi cată a emigrat masiv în c) 
ţările UE; 

importurile din UE depăşesc de mai bine de d) 
două ori exporturile. 

Deoarece Moldova este puternic angajată în re-
formele ce ţin de integrarea europeană, tergiversa-
rea aderării la UE generează zilnic riscuri şi pierderi 
enorme. 

Care ar fi  oportunităţile pierdute în cazul tă-
răgănării sau neaderării Moldovei la UE? Ţinând 

cont de situaţia geopolitică a Moldovei în prezent, 
în cazul ei putem vorbi nu doar de anumite pier-
deri fi nanciare, ci şi de un şir de riscuri ce vizează 
perspectiva pierderii independenţei politice şi eco-
nomice, izolării pe plan mondial şi regional, depo-
pulării ţării.

În opinia noastră, riscurile şi oportunităţile pier-
dute în cazul dacă Moldova nu se asociază şi apoi 
aderă la UE, sunt următoarele:

a) Neobţinerea unui important ajutor fi nanciar 
nerambursabil, acordat de UE ţărilor asociate şi ţă-
rilor membre din Europa Centrală şi de Est.

Comparând asistenţa obţinută de Moldova 
(7 euro pe cap loc.) şi de Ţările Baltice (în medie 
54 euro) din partea UE în anii 2000-2006 şi făcând 
nişte calcule aproximative, constatăm că din cauza 
că în anul 1999 Moldova n-a obţinut, cum se aştep-
ta, statutul de ţară asociată, ea n-a primit (adică a 
pierdut) în aceşti ani aproape 2 miliarde de euro. Iar 
deoarece Moldova n-a semnat un Acord de Asocie-
re la UE în anul 1995, după cum au făcut-o Ţările 
Baltice, ea a mai „pierdut” încă aproximativ peste 
un miliard de euro.

Deşi oportunităţile ratate, generate de neprimi-
rea asistenţei fi nanciare nerambursabile, destinate 
doar ţărilor candidate la aderare la UE, sunt foarte 
mari, acestea nu sunt unicele pierderi, şi poate nici 
cele mai importante. Există şi alte oportunităţi (sau 
şanse) pierdute, nevalorifi cate, şi anume:

b) Oportunităţile pierdute condiţionate de ne-
participarea Republicii Moldova la Piaţa Internă a 
UE şi de nevenirea unui stoc însemnat de investiţii 
străine directe (ISD), aşa cum s-a întâmplat în cazul 
ţărilor deja asociate la Uniunea Europeană.

Este evident că accesul limitat al mărfurilor 
moldoveneşti pe piaţa UE, precum şi stocul foar-
te modest de ISD (comparativ cu ţările asociate la 
UE) au generat nişte ritmuri de creştere economi-
că mult mai mici decât în cazul în care Moldova 
s-ar fi  afl at în aceeaşi situaţie ca şi celelalte state 
din ECE, candidate la aderare. Studiile efectuate 
în mai multe ţări demonstrează că integrarea euro-
peană asigură o creştere economică suplimentară a 
PIB-ului echivalentă cu 1,7-3 procente anual. Ast-
fel, o altă oportunitate pierdută, generată de o creş-
tere economică mai modestă, decât în cazul când 
avea statutul de ţară asociată la UE, se echilibrează 
cu o pierdere medie anuală (în anii 2000-2008) de 
circa 100-120 milioane euro.

Pe lângă oportunităţile ratate, care în cazul Mol-
dovei, deşi cu aproximaţie, pot fi  totuşi evaluate la 
o pierdere anuală de circa 300-350 milioane euro, 
neasocierea, apoi neaderarea la UE este însoţită de 
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o mulţime de riscuri, mult mai greu de evaluat în 
bani, şi anume:

a) Riscul depopulării ţării în urma continuării 
exodului masiv al populaţiei peste hotare. Gastar-
baiterii din Europa Occidentală nu vor reveni acasă 
dacă în Moldova nu vor fi  create locuri de muncă 
bine remunerate, dacă nivelul de trai nu se va apro-
pia de cel din UE.

b) Riscul aprofundării în continuare a decala-
jelor în nivelul de dezvoltare faţă de ţările din regi-
une (România, Ungaria, Bulgaria). 

c) Riscul creşterii dependenţei politice  şi eco-
nomice faţă de Rusia, izolării de restul lumii şi a 
rămânerii în zona gri, zona instabilităţii şi subdez-
voltării.

Obiectivele şi căile de soluţionare a proble-
melor. 

Obiectivul principal al RM este în prezent sem-
narea Acordului de Asociere la UE. Pentru ca asoci-
erea să se facă cu costuri mai mici şi să corespundă 
interesului naţional, este necesar:

a) Informarea (şi instruirea) populaţiei cu privire 
la necesitatea, benefi ciile şi costurile aderării la UE, 
inclusiv prin organizarea unor dezbateri publice şi 
mese rotunde mediatizate, prin emisiuni speciale la 
radio şi TV, prin predarea unor cursuri dedicate inte-
grării europene în şcoli şi în universităţi, etc.

b) Urgentarea trecerii la standardele europene 
ale produselor şi serviciilor. O atare grabă este con-
diţionată şi de faptul că, odată cu semnarea Acordu-
lui de Asociere, Moldova va obţine anumite cote la 
export pe piaţa internă a Uniunii în funcţie de vo-
lumul exporturilor în ultimii trei ani, volum care, 
din cauza necorespunderii standardelor, rămâne a fi  
foarte modest. 

c) Elaborarea unui Program de Stat de respeciali-
zare a economiei moldoveneşti în funcţie de cererea 
de pe piaţa UE. Aceasta presupune respecializarea, 
la prima etapă, în confecţionarea anumitor detalii şi 
părţi componente pentru societăţile transnaţionale 
europene prin atragerea direcţionată a acestora în 
economia moldovenească. 

d) Atragerea investiţiilor străine directe în sec-
toarele de specializare a ţării. 

e) Pentru negocierea Acordului de Asociere, tre-
buie pregătită din timp o echipă de experţi-patrioţi, 
buni cunoscători atât ai economiei RM, cât şi ai ex-
perienţei altor ţări. În caz contrar riscăm să semnăm 
un Acord ce n-ar corespunde interesului naţional şi 
ar mări în mod artifi cial costurile aderării la UE. 

DOMENIUL 
SOCIO-UMAN 

Dr. hab. Mariana ŞLAPAC

O dimensiune importantă a dezvoltării 
Republicii Moldova vizează edifi carea statului de 
drept, punerea în valoare a patrimoniului cultural 
şi istoric, precum şi valorifi carea resurselor umane 
pentru dezvoltarea durabilă a societăţii.

În prezent starea de lucruri în acest domeniu se 
caracterizează printr-un şir de realizări practice ce 
ţin de afi rmarea şi consolidarea statalităţii, recu-
noaşterea ţării noastre ca subiect de drept al rela-
ţiilor internaţionale, reformarea sistemului politic, 
modernizarea societăţii, normalizarea relaţiilor in-
teretnice, protecţia drepturilor omului, prezentarea 
şi punerea în circuit a valorilor cultural-spirituale, 
îndeosebi ale naţiunii majoritare, evocarea trecu-
tului istoric în scopul certifi cării identităţii naţio-
nale.

Toate acestea constituie doar primii paşi pe 
calea dezvoltării independente a Republicii Mol-
dova în noile condiţii geo-politice şi în concordan-
ţă cu imperativele timpului. Deşi problemele cele 
mai difi cile care au marcat momentul important în 
destinul poporului nostru ar părea să fi e depăşite, 
totuşi problemele curente şi cele din perspectiva 
apropiată ar putea să nu fi e atât de simple.

Un exemplu elocvent este problema lingvisti-
că. Situaţia difi cilă în acest domeniu s-a creat într-o 
perioadă anterioară, când o altă limbă (în cazul de 
faţă limba rusă) a infl uenţat masiv limba naţională, 
care şi-a sărăcit treptat repertoriul găsindu-şi utili-
zarea mai des în plan local, rural. Repercusiunile 
acestui fapt se resimt şi astăzi, cu toate că după 
1991 s-au depus eforturi considerabile din partea 
cercetătorilor ştiinţifi ci, mass-media, instituţiilor 
de învăţământ ş.a. Totuşi, pentru evoluţia şi ocroti-
rea limbii de stat este necesară infl uenţa atitudinii 
constructive „de sus”, sprijinită de resursele mate-
riale şi fi nanciare. 

Susţinerea prestigiului limbii naţionale (lim-
ba moldovenească, acceptată ca ofi cială/de stat 
în Republica Moldova, conform Constituţiei Re-
publicii Moldova, art.13; limba română, conform 
Declaraţiei Academiei de Ştiinţe a Moldovei din 
1996, valabilă până în prezent) în Republica Mol-
dova presupune aplicarea şi utilizarea ei intensă 
în toate domeniile de activitate, dar mai întâi la 


