Pr o i e c t f i n a ț a t d e
UNIUNEA EUROPEANĂ

Aderarea la ZLSAC va conduce la creșterea accesului
producătorilor moldoveni pe piața comunitară și pe alte
piețe mondiale importante, deoarece standardele
europene sunt recunoscute la nivel mondial, spre
deosebire de cele rusești. Liberalizarea importurilor va spori concurența pe piața internă,
ceea ce va contribui la micșorarea
prețurilor și creșterea diversității și
calității produselor. Totodată, aceasta va
spori atractivitatea investițională,
bunăstarea populației și competitivitatea economiei moldovenești.
Aderarea la UV RBK va determina
confruntarea exportatorilor moldoveni
cu importante bariere tarifare și netarifare pe piața comunitară. De asemenea,
din cauza tarifelor vamale mai mari la
import se vor scumpi produsele de
consum și investiționale importate din UE.
Aceasta va afecta competitivitatea economiei
moldovenești, climatul investițional și
bunăstarea populației.

Important

“Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre
care au decis, treptat, să-și unească cunoștințele,
resursele şi destinele. Pe parcursul a 50 de ani de extindere teritorială au construit împreună o zonă de stabilitate,
democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând totodată
diveristatea culturală şi libertăţile individuale.
Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtăşire a
realizărilor şi valorilor cu statele din afara graniţelor sale.”

Comisia Europeană
este organul executiv al Uniunii Europene.

Aderarea Republicii Moldova la Zona de
Liber Schimb cu UE vs. Uniunea Vamală
”Rusia-Belarus-Kazahstan”
Publicație produsă în cadrul proiectului “Consolidarea capacităților Platformelor Naționale din
cadrul Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic” finanțat de Uniunea Europeană și
co-finanțat de Guvernul Suediei.
Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Centrului Regional de Mediu
Moldova și nu reflectă în mod necesar poziția ofcială a Uniunii Europene sau a Guvernului Suediei.
Publicație elaborată în baza calculelor, prognozelor și opiniilor experților Centrului Analitic Independent
”Expert-Grup”, a Documentului de Politici ”Quo Vadis Moldova: Integrarea Europeană, Integrarea Euroasiatică
sau Status Quo?” elaborat de ”Expert-Grup” și textele Acordurilor ZLSAC și UV RBK.

Aderarea la Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) cu
UE aduce beneficii economice și sociale vizibile pentru Republica
Moldova, în timp ce Uniunea Vamală ”Rusia-Belarus-Kazahstan”
(UV RBK) va avea efecte opuse.

Efectele comparate ale aderării Republicii Moldova
la ZLSAC vs. de UV RBK
ZLSAC
Creștere economică

Aderarea RM la Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător
► Nu afectează sub nici o formă Acordul de Liber Schimb cu țările CSI;
► Va oferi un cadru larg de piețe de desfacere și nu le va restricționa pe
cele existente;
► Va permite accesul la o piață cu peste 500 mil. de consumatori din 28
țări membre ale UE;
► Va oferi suport financiar (inclusiv prin intermediul BERD și BEI) în funcție
de necesități, gradul de implementare a reformelor și de progresele
înregistrate;
► În cadrul Consiliului de Asociere este imposibilă adoptarea unor decizii
care vizează Republica Moldova fără acordul reprezentanților
moldoveni.

Aderarea RM la Uniunea Vamală ”Rusia-Belarus-Kazahstan”
► Va anula imediat toate facilitățile comerciale acordate de UE și nu va fi
posibilă crearea zonei de comerț liber cu nici o țară;
► Nu va oferi piețe suplimentare de desfacere, ci doar le va restricționa pe
cele existente;
► Va permite accesul la o piață cu circa 172 mil. de consumatori din 3 țări
CSI cu care Republica Moldova are deja încheiat Acord de Liber Schimb;
► Nu prevede nici un mod de asistență financiară permanentă și
instituționalizată în procesul de aderare;
► În cadrul Comisiei Economice Eurasiatice este posibilă adoptarea
deciziilor care ar putea viza Republica Moldova fără acordul acesteia.

Avantaje

Riscuri

▼

Securitate energetică

▼

▼

► Scăderea PIB cu 4%;
► Micșorarea volumului producției cu
2%-12% în dependență de sector;
► Reducerea consumului cu 4,5%.

▼

► Posibila ieftinire temporară cu circa 30% a
gazului furnizat de Gazprom

Riscuri

► Riscul presiunilor exercitate de Gazprom
în domeniul energetic (livrarea de gaze
naturale și prețuri).

► Menținerea monopolului rusesc asupra
sectorului energetic (gaze naturale);
► Abandonarea Comunității Energetice și
pierderea investițiilor europene în proiecte
de infrastructură și interconexiune.

Avantaje

Riscuri

► Dezvoltarea cooperării bilaterale cu UE în
scopul promovării reformelor economice;
► Diminuarea dependenței economice,
politice și energetice față de Rusia;
► Îmbunătățirea relațiilor economice,
politice etc. cu UE.
► Complicarea relațiilor economice cu Rusia,
ca urmare a introducerii unor măsuri
protecționiste contra Republicii Moldova.

Piața muncii

▼

Riscuri

Avantaje

Avantaje

▼

Avantaje

▼

► Intensificarea relațiilor economice cu
statele din UV RBK.

► Schimbarea radicală a vectorului
pro-european stabilit în 2005;
► Stoparea procesului de modernizare a țării.

▼

Avantaje

► Creșterea salariilor pentru muncitorii de
calificare joasă cu 5,9%;
► Creșterea salariilor pentru muncitorii de
calificare medie cu 6,5%;
► Creșterea salariilor pentru muncitorii de
calificare înaltă cu 4,4%.

► Scăderea ocupării informale;
► Menținerea nivelului ocupării în sectorul
agroalimentar.

Riscuri

► Creșterea ocupării informale cu 7%;
► Aplicarea restricțiilor pentru migranții
moldoveni în Rusia.

► Scăderea salariilor pentru muncitorii de
calificare joasă cu 3%;
► Scăderea salariilor pentru muncitorii de
calificare medie cu 3,5%;
► Scăderea salariilor pentru muncitorii de
calificare înaltă cu 2%.

Riscuri

▼

UV RBK

▼

► Creșterea exporturilor cu 11,3%;
► Majorarea importurilor cu 6,1%.

► Creșterea schimburilor comerciale dintre
Republica Moldova și membrii UV RBK.

► Înăsprirea neargumentată de către
Federația Rusă a standardelor de calitate
pentru produsele exportate din Moldova
(în special vinuri și fructe proaspete).

► Scăderea exporturilor cu 9%;
► Reducerea importurilor cu 4,5%.

► Ieftinirea mărfurilor de consum cu
2,1%-9% în dependență de produs.

► Ieftinirea cu circa 30% a gazului furnizat
de Gazprom.

► Scumpirea gazului furnizat de Gazprom.

► Creșterea prețurilor producătorilor cu
1,0%-1,3%;
► Scumpirea mărfurilor de consum cu
2%-13% în dependență de produs.

▼

Prețuri

► Consolidarea independenței și securității
energetice prin proiecte de interconectare la rețelele energetice europene;
► Atragerea investițiilor în vederea
modernizării infrastructurii energetice.

Relații externe

Comerț extern

UV RBK

► Creșterea PIB cu 6,4%;
► Sporirea volumului producției cu
1,9%-21,3% în dependeță de sector;
► Mărirea consumului cu 7,8%.
► Reducerea producției agricole cu 3%.

ZLSAC

Mediul de afaceri

▼

▼

▼

Avantaje

► Liberalizarea mediului de afaceri;
► Creșterea investițiilor.

Riscuri

► Diminuarea competitivității economiei
naționale;
► Creșterea presiunilor competitive din
► Creșterea dependenței economice de
partea produselor importate la prețuri mai
Rusia;
mici, în special în sectorul agroalimentar.
► Subminarea imaginii țării drept destinație
pentru desfășurarea afacerilor.

▼

Migrația
Avantaje

► Păstrarea facilităților existente în
domeniul angajării legale;
► Egalarea în drepturi a muncitorilor
moldoveni cu cei europeni și interzicerea
oricăror forme de discriminare.

Riscuri

► Posibilitatea introducerii unor măsuri
discriminatorii pentru migranții moldoveni
(cote, restricții pe anumite sectoare
economice etc.).

Reintegrarea țării

Avantaje

Riscuri

▼

▼

► Eliminarea cotelor pentru muncitorii
moldoveni;
► Excluderea obligativității permiselor de
muncă;
► Prelungirea perioadei de înregistrare la
sosirea în Rusia.

▼

► Creșterea economiei regiunii transnistrene
cu 3,5%;
► Micșorarea discrepanței legislative și
► Crearea unui sistem unic de reguli în
instituționale în domeniul economic între
diverse domenii;
ambele maluri (în ultimii ani, regiunea
► Intensificarea relațiilor de colaborare;
transnistreană armonizează legislația
► Armonizarea legislației, de pe amble
proprie la cea rusă).
maluri, în sectoarele vizate de ZLSAC.
► Creșterea discrepanțelor economice dintre
► Reducerea economiei transnistrene cu 5%;
cele două maluri, dacă regiunea
► Pierderea pieței comunitare de către
transnistreană nu cooperează;
exportatorii transnistreni.
► Sporirea izolării economice și politice a
regiunii transnistrene.

