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Institutul georgian pentru Studii Strategice (GISS) este un think-tank non-profit, non-partizan, înființat în 
noiembrie 2012. Misiunea GISS este de a servi ca o resursă pentru a înțelege opțiunile politice, de securitate 
și de politică externă aflate în fața Georgiei și ale întregii regiuni. Organizația își propune să sprijine și să 
contribuie la integrarea euro-atlantică a Georgiei. 

Fondatorii GISS sunt: Eka Tkeshelashvili - Fostul vice prim-ministru și ministru de stat din Georgia pentru 
reintegrare, Tornike Gordadze - Fostul ministru de stat pentru integrarea europeană și euro-atlantică a 
Georgiei, Irakli Porchkhidze - primul ministru adjunct pentru reintegrare și David Aprasidze - profesor la 
Universitatea de Stat din Ilia.

Publicația următoare este elaborată în cadrul proiectului intitulat „Sprijinul V4 pentru integrarea economică 
a Georgiei și a Republicii Moldova în Uniunea Europeană”, care este implementat cu sprijinul Fondului 
Internațional Vișegrad, al Ministerului Afacerilor Externe al Olandei și al Ministerului suedez pentru 
Afaceri Externe în cadrul Programului de granturi standard extinse. Proiectul își propune să creeze o platformă 
care să permită țărilor V4 să împărtășească experiența lor cu privire la procesul de integrare economică în UE 
cu părțile interesate din Georgia și Republica Moldova.

Proiectul este implementat de către Institutul georgian pentru Studii Strategice (GISS), în parteneriat cu 
Asociația pentru Politică Externă din Moldova (APE), Comisia Atlantică Slovacă (SAC), demosEUROPA 
- Centrul pentru Strategia europeană, Institutul de Politici Europene ROPEUM și Centrul de Integrare 
Euro-Atlantică și Democrație (CEID). 

Pentru informații detaliate despre proiect, precum și informații cu privire la experții din Georgia, Republica 
Moldova, Ungaria, Republica Cehă, Polonia și Slovacia, implicați în proiect, vă rugăm să vizitați site-ul 
proiectului: www.sigme-eu.com.
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Introducere

Prezentul raport are drept scop studierea experienței țărilor grupului de la Vișegrad (V4) în elaborarea 
mecanismelor de cooperare dintre guvern și mediul de afaceri în timpul procesului de aderare la UE. Pe baza 
acestei experiențe, raportul prezintă concluzii pentru Republica Moldova și identifică principalele priorități în 
procesul de implementare a Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA).

Raportul este structurat în modul următor: mai întâi, este prezentat contextul și status quo-ul relațiilor UE-
Republica Moldova, cu accent special pe legăturile comerciale și economice. Apoi, sunt analizate provocările 
existente și potențiale, asociate cu implementarea DCFTA, dată fiind structura economică a Republicii Moldova, 
nivelul ei de dezvoltare economică și contextul specific în care se află. Ulterior, este studiată experiența țărilor 
V4 - Ungaria, Slovacia, Republica Cehă și Polonia. Astfel, experiența țărilor V4 este studiată pe parcursul 
procesului de aderare la UE și nu în timpul semnării și implementării Acordurilor de asociere. Motivul pentru 
o astfel de abordare este că agenda extinsă de apropiere a Republicii Moldova de UE, care rezultă din DCFTA, 
este comparabilă cu obligațiile țărilor candidate la aderare mai degrabă decât cu cele ale țărilor asociate în 
anii 1990, cum ar fi țările V4. În cele din urmă, pe baza celor de mai sus, raportul prezintă concluzii pentru 
Republica Moldova și identifică principalele priorități care ar putea servi în calitate de principii călăuzitoare 
pentru Guvern, precum și pentru sectorul privat în procesul implementării DCFTA.

Raportul este realizat de către un grup de experți din țările V4 și din Republica Moldova. Autorii raportului 
sunt:

Victor Chirilă (Moldova) – Director executiv, Asociația pentru Politica Externă din Moldova

Victoria Bucătaru (Moldova) – Director de programe, Asociația pentru Politica Externă din Moldova

Andras Deak (Ungaria) – Cercetător superior, Centrul pentru Integrarea Euro-Atlantică și Democrație 
(CEID) 

Vladimir Bartovic (Republica Cehă) – Director, Institutul pentru Politici Europene EUROPEUM 

Jan Marusinec (Slovacia) – Președinte, MESA10 Slovakia

Jan Cienski (Polonia) – Cercetător superior, DemosEUROPA
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Sumar executiv

În septembrie, Republica Moldova va începe implementarea DCFTA, care a fost semnat ca parte a Acordului 
de Asociere (AA) între Republica Moldova și UE, pe 27 iunie 2014. 

Implementarea DCFTA va impune o serie de provocări pentru Republica Moldova. Este, în primul rând, 
vorba de capacitatea producătorilor autohtoni din sectoare de importanță economică și socială de a face față 
presiunilor concurenței provenind din UE (în special agricultură și industrie ușoară), deficitele bugetare ca 
urmare a eliminării taxelor vamale, ostilitatea sporită partenerilor din Est privind relațiile economice cu 
Republica Moldova.

Pentru a putea face față acestor provocări și pentru a le transforma în beneficii, Republica Moldova ar avea 
nevoie de capacități sporite ale instituțiilor publice, precum și de o mai bună informare și sensibilizare a 
comunității de afaceri care le-ar permite să reacționeze prompt și adecvat la cerințele impuse de DCFTA. 

Țările grupului de la Vișegrad care au trecut prin acest proces în perioada premergătoare aderării lor la 
Uniunea Europeană pot oferi Republicii Moldova lecții valoroase și utile pentru punerea în aplicare a regulilor 
DCFTA, în conformitate cu interesele ei de afaceri și realitățile interne.
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Acordul DCFTA UE-Moldova     
Negocierile privind Acordul DCFTA UE-Republica 
Moldova au fost lansate în februarie 2012 și au fost 
finalizate în iunie 2013. 

Negocierile au început după ce Republica Moldova 
a îndeplinit o serie de recomandări pregătitoare, 
prezentate de către Comisia Europeană Guvernului 
în octombrie 2010. Recomandările au fost concepute 
pentru a asigura continuitatea în conducerea echipei 
de negocieri pentru DCFTA; pentru a consolida 
capacitățile instituționale și administrative ale 
instituțiilor din Republica Moldova; pentru a 
pregăti punerea în aplicare a unui plan cuprinzător 
și consistent pe zona TBT; pentru a pregăti punerea 
în aplicare a unei strategii cuprinzătoare privind 
siguranța alimentară; pentru a îmbunătăți climatul 
investițional și a elimina măsura discriminatorie 
care afectează investițiile străine; pentru a asigura 
punerea în aplicare a legislației privind drepturile 
de proprietate intelectuală; pentru a pune în aplicare 
o strategie de dezvoltare completă a legislației și a 
politicilor în domeniul concurenței etc.

În perioada premergătoare negocierilor privind 
DCFTA, Republica Moldova a făcut pași în 
direcția reformării unui cadru de reglementare 
greoi, a combaterii corupției și adoptării de 
reforme care vizează îmbunătățirea climatului de 
afaceri. Guvernul a adoptat „ghișeul unic” pentru 
înregistrarea întreprinderilor, a creat un cadru 
legislativ adecvat, inclusiv un tratament fiscal 
favorabil pentru investitori. În conformitate cu 
legislația Republicii Moldova, companiile străine se 
bucură de același tratament ca și companiile locale 
(principiul tratamentului național). 

Cu toate acestea, în ciuda evoluțiilor pozitive 
menționate mai sus, infrastructura fizică slabă, 
procedurile greoaie de acordare a licențelor, cerințele 
excesive pentru autorizații, corupția funcționarilor 
publici, proliferarea serviciilor contra taxă de către 
autoritățile publice și organizațiile comerciale, toate 
aceste fenomene continuă să afecteze în mod serios 
mediul de afaceri, care rămâne printre cele mai 
epuizante din regiune.

Situația actuală a Procesului DCFTA 

Acordul de asociere (AA) între Republica Moldova și 
UE, care include DCFTA, a fost semnat pe 27 iunie 
2014 și ratificat de către Parlamentul Republicii 
Moldova pe 2 iulie 2014. Imediat după ratificarea AA 
și a DCFTA, Federația Rusă a suspendat importul 
produselor procesate din carne, al fructelor și al 
legumelor din Republica Moldova, a promis să 
introducă noi măsuri de protecție comercială după 

analiza consecințelor DCFTA pentru piața rusă și să 
revizuiască sau să suspende unele acorduri bilaterale 
semnate cu Republica Moldova. 

În opinia autorităților moldovenești actuale, AA 
și DCFTA sunt instrumente indispensabile pentru 
modernizarea Republicii Moldova prin consolidarea 
democrației, consolidarea instituțiilor, dezvoltarea 
economiei și sporirea relațiilor comerciale cu UE.

Acordului de asociere și DCFTA i se opun Partidul 
Comuniștilor din Republica Moldova, principalul 
partid de opoziție din Parlament, unele partide 
neparlamentare mici, care promovează vectorul 
de integrare eurasiatică, precum și 47% dintre 
moldoveni care, în conformitate cu datele celui 
mai recent Barometru de Opinie Publică, ar vota 
mai degrabă pentru aderarea Republicii Moldova 
la Uniunea Vamală cu Rusia - Kazahstan - Belarus 
decât pentru aderarea la UE, inclusiv 75% dintre 
minoritățile etnice, care reprezintă o treime din 
populația Republicii Moldova. Potrivit acestora, AA 
și DCFTA vor reduce fluxurile noastre comerciale cu 
Federația Rusă, vor crește prețul de import la gaze, vor 
limita libera circulație a cetățenilor moldoveni care 
călătoresc sau lucrează în Rusia, vor distruge sectorul 
agricol din Republica Moldova prin inundarea 
pieței interne cu produse agricole mai ieftine și mai 
competitive din statele membre ale UE etc.

Pe de altă parte, regiunea separatistă transnistreană 
refuză să se alăture implementării DCFTA, afirmând 
că acesta nu reflectă interesul său economic esențial 
și reprezintă un obstacol în fața dorinței sale de a 
adera la Uniunea Vamală/Uniunea Eurasiatică Rusia 
- Kazahstan - Belarus. În condițiile actuale, Comisia 
Europeană a decis să prelungească Preferințele 
Comerciale Autonome (ATP) pentru regiunea 
transnistreană până la 1 ianuarie 2016. 

Implementarea DCFTA va impune o serie de 
provocări pentru Republica Moldova. Este vorba, în 
primul rând, de capacitatea producătorilor autohtoni 
din sectoare de importanță economică și socială de a 
face față presiunilor concurenței provenind din UE 
(în special agricultura și industria ușoară), deficitele 
bugetare ca urmare a eliminării taxelor vamale, 
ostilitatea sporită a partenerilor din Est privind 
relațiile lor economice cu Republica Moldova.

Pentru a putea face față acestor provocări și pentru a 
le transforma în avantaje, aceasta ar avea nevoie de 
capacități sporite ale instituțiilor publice, precum și 
de o mai bună informare și sensibilizare a comunității 
de afaceri, lucruri care le-ar permite să reacționeze 
prompt și adecvat la cerințele impuse de DCFTA. 

Pentru moment, nivelul de informații furnizate 
publicului și comunității de afaceri cu privire la 
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prioritățile, provocările, costurile și beneficiile 
DCFTA este inadecvat. Această realitate reflectă 
o utilizare incorectă și / sau insuficientă a 
instrumentelor disponibile în acest sens.

Mecanismul inter-ministerial de coordonare 
și monitorizare, responsabil de implementarea 
DCFTA, încă urmează să fie elaborat. În prezent, nu 
sunt planificate schimbări instituționale majore. Cu 
toate acestea, unii experți în domeniu și funcționari 
publici cheie considera că pentru o implementare 
coerentă a AA și a DCFTA ar fi oportună crearea 
unui minister special de integrare europeană sau a 
unei agenții specializate/a unui birou specializat, în 
subordinea directă a primului-ministru.

Scurtă descriere a relațiilor comerciale și economice 
UE-Republica Moldova

UE este primul partener comercial al Republicii 
Moldova, cu 54% din totalul schimburilor comerciale 
ale Republicii Moldova, urmată de Ucraina (15%) și 
Rusia (12%). Comerțul total cu Republica Moldova 
reprezintă doar 0,1% din comerțul total al UE. 

Exporturile UE către Republica Moldova (2 miliarde 
de euro în 2012), sunt dominate de utilaje, echipamente 
de transport, produse chimice, combustibili, produse 
miniere și produse agricole. Exporturile Republicii 
Moldova către UE (944 de milioane de euro în 2012) 
sunt, în principal, produse agricole, îmbrăcăminte, 
textile și utilaje. Fluxurile comerciale au crescut cu peste 
10%, la un total de 2.97 de miliarde de euro în 20121.

Până la implementarea DCFTA, relațiile comerciale 
vor continua să se bazeze pe Preferințele Comerciale 
Autonome (ATP), pe care UE le-a acordat în mod 
unilateral Republicii Moldova din 2008. Acest 
regim preferențial (împreună cu regimul Schemei de 
Preferințe Generalizate Plus), a oferit cel mai favorabil 
acces la piața UE pentru Republica Moldova. Acesta a 
acordat Republicii Moldova un acces nelimitat și fără 
taxe pe piața UE pentru toate produsele originare din 
Republica Moldova, cu excepția anumitor produse 
agricole pentru care au fost stabilite contingente 
tarifare. Mai mult decât atât, începând cu 1 ianuarie 
2014, UE a liberalizat complet comerțul cu vinuri 
în conformitate cu ATP, după ce Rusia a suspendat 
importurile de vinuri din Republica Moldova, în 
ajunul Summit-ului Parteneriatului Estic de la 
Vilnius, unde Republica Moldova a parafat AA și 
Acordul DCFTA. 

Peste jumătate dintre investițiile străine directe au 
venit din statele membre ale UE și peste 10% din țările 
membre ale Comunității Statelor Independente.
1   Uniunea Europeană, Comerțul cu bunuri cu Republica 
Moldova, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/
tradoc_113419.pdf 

Evaluarea pregătirii comunității de afaceri pentru 
implementarea DCFTA - identificarea problemelor

Experții independenți anticipează că, pe termen lung, 
DCFTA va crește venitul anual național al Republicii 
Moldova cu aproximativ 142 de milioane de euro, 
PIB-ul cu 6%, exporturile cu 16%, importurile cu 8% 
și salariile cu 4,8%2. În același timp, este de așteptat 
ca puterea de cumpărare a populației să crească și 
încrederea investitorilor în economia Republicii 
Moldova să se consolideze. 
Potrivit Echipei Economice Germane  în  Moldova3, 
DCFTA nu va fi lipsit de riscuri și, inevitabil, vor 
exista costuri de ajustare, așa cum ar fi amortizarea 
pentru acele companii care se confruntă cu scăderea 
cererii, șomaj, recalificare pentru unii muncitori și 
trecerea la venituri fiscale pentru guvern etc.
Experții UE estimează că sporirea importurilor 
provenite din eliminarea tarifelor pentru produsele 
europene va atinge un nivel modest de 2,2%, în 
condițiile în care nivelul tarifului mediu pe aceste 
bunuri este deja destul de scăzut (3,5%). Ei se așteaptă 
ca bunuri, cum ar fi zahărul, carnea, textilele și 
îmbrăcămintea, precum și fructele și legumele cu 
tarifare de două cifre la import, să aibă mai multe șanse 
de a vedea ajustări mai mari atunci când barierele 
comerciale vor fi eliminate. De asemenea, importurile 
de covoare ar putea crește cu 22%, ale blănurilor cu 
17%, iar textilele și zahărul, ambele cu aproximativ 
13%. Cu toate acestea, cea mai mare creștere în termeni 
absoluți ar putea fi înregistrată pentru echipamentele 
electronice, cu 6 milioane de dolari.
Același studiu arată că cele mai importante industrii 
din Moldova sunt pregătite să facă față fără dificultăți 
majore creșterii concurenței străine în condițiile în 
care majorarea de importuri va fi nesemnificativă în 
comparație cu dimensiunea industriei. Pe de altă parte, 
produsele din piele, materialele textile, cărămizile și 
țiglele s-ar putea confrunta cu o creștere semnificativă 
a importurilor în raport cu capacitățile de producție. 
DCFTA va transforma, de asemenea, finanțele 
publice. În prezent, venitul tarifar are o contribuție 
considerabilă la bugetul național al Republicii 
Moldova, cu peste 83 de milioane de dolari. Prin 
urmare, o eliminare imediată a veniturilor tarifare ar 
putea tensiona finanțele publice. În opinia experților 

2  Uniunea Europeană, Comerțul cu bunuri cu Republica 
Moldova, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/
tradoc_113419.pdf 
3   Valeriu Prohnițchi, Comparația strategică a opțiunilor de 
integrare a Republicii Moldova: integrarea economic aprofundată 
și cuprinzătoare în UE versus aderarea la Uniunea Vamală Rusia 
- Belarus - Kazakhstan, Economic Analysis and Forecast Paper 
(Lucrare de analiză și prognoză economică), Nr. 3/2012, http://
pasos.org/wp-content/uploads/2012/06/Moldova-DCFTA_
versus_RBK_CU_English.pdf 
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independenți, noile surse de venit, cum ar fi TVA 
sau impozitul pe venit, vor înlocui, mai devreme 
sau mai târziu, venitul tarifar care ar dispărea, dar 
această schimbare va necesita ceva timp pentru a se 
materializa.

Modelul existent de coordonare Guvern – Mediu de 
Afaceri privind aspectele DCFTA

Cel mai frecvent, comunicarea între Guvern și 
comunitatea de afaceri are loc pe baza unor platforme 
non-formale, cum ar fi simpozioane, forumuri 
de afaceri, conferințe și mese rotunde organizate 
de către Guvern, Camera de Comerț și Industrie a 
Republicii Moldova, diverse asociații de business și 
asociații non-guvernamentale. 
Mecanismele instituționale de consultare și 
coordonare între Guvern și comunitatea de afaceri 
există, dar sunt insuficient utilizate de către ambele 
părți. Cele mai importante mecanisme instituționale 
pentru consultările dintre autorități și antreprenori 
sunt Consiliul Economic în cadrul Cancelariei 
Primului-ministru și Consiliul Consultativ pe lângă 
Ministerul Economiei.
Consiliul Economic din cadrul Cancelariei 
Primului-ministru a fost conceput ca platformă 
instituționalizată centrală de consultări între Guvern 
și mediul de afaceri. Acesta a fost creat pentru prima 
dată pe 12 iulie 2001, dar nu a devenit niciodată un 
organ relevant și important, cu influență reală asupra 
procesului guvernamental de luare a deciziilor în 
probleme economice. 
În iulie 2013, Consiliul Economic a fost restabilit 
de către prim-ministrul Iurie Leancă, cu sprijinul 
Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
(BERD), care s-a angajat să furnizeze 300.000 
de euro pentru activitățile Consiliului. Consiliul 
Economic include reprezentanți ai instituțiilor 
de stat, ai comunității academice, ai asociațiilor 
oamenilor de afaceri și investitorilor, ai donatorilor 
internaționali care sprijină dezvoltarea sectorului 
privat în Republica Moldova și ai societății civile. 
Funcțiile sale principale sunt de a asista Guvernul în 
elaborarea politicilor publice în domeniul economiei, 
al finanțelor și al comerțului; de a monitoriza și de a 
evalua impactul politicilor publice; de a contribui la 
procesul de luare a deciziilor cu privire la chestiuni 
economice, fiscale și comerciale.
Consiliul consultativ pe lângă Ministerul Economiei 
a fost creat ca un organ consultativ, fără personalitate 
juridică și funcționează ca un parteneriat. Scopul 
său este de a asigura participarea societății civile și 
a sectorului privat la dezvoltarea, implementarea, 
monitorizarea, evaluarea și revizuirea politicilor 
promovate de către Ministerul Economiei. 

Mai mult decât atât, Ministerul Economiei a stabilit 
o serie de platforme, grupuri, comitete și consilii 
consultative care implică reprezentanții comunității 
de afaceri, cum ar fi:

1. Comitetul Sectorial pentru instruire în 
comerțul intern; 

2. Platformă de comunicare cu diaspora - 
„Diaspora pentru dezvoltarea națională a 
Republicii Moldova”; 

3. Platforma de comunicare instituțională 
pentru a sprijini implementarea proiectelor 
de dezvoltare economică la nivel local și 
regional; 

4. Grupul de lucru al Comisiei de Stat pentru 
reglementarea activității de întreprinzător; 

5. Comisia sectorială pentru consultări și 
negocieri colective privind comerțul intern; 

6. Consiliul Consultativ în domeniul 
infrastructurii calității; 

7. Comisia sectorială pentru consultări și 
negocieri colective în domeniul industriei 
nealimentare.
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Strategiile de implementare a acquis-ului 
UE - cazul Ungariei
Sumar
Ungaria nu a formulat o strategie pentru relațiile 
guvern-mediu de afaceri pe durata proceselor de 
asociere și de aderare. Cu toate acestea, factorii de 
decizie au devenit treptat mai atenți la interesele 
corporatiste și procesul de aderare era deja însoțit de 
studii de mare amploare în rândul părților interesate 
din rândul antreprenorilor. Ungaria s-a distins prin 
proporțiile mari de investiții străine după 1989, 
reprezentanții cărora au constituit grupul cel mai 
activ și mai conștient de reprezentare a intereselor în 
timpul procesului. În general, speranțele maghiarilor 
privind creșterea economică rapidă nu s-au adeverit 
în primii 10 ani de la aderare, dar acest lucru nu a fost 
cauzat de procesul însuși de aderare la UE.

Descriere generală
Ungaria s-a remarcat printre țările grupului de la 
Vișegrad prin discursul său public integraționist, 
ratingurile de aprobare mari în ceea ce privește 
procesul de integrare occidentală și deschiderea 
economică în cursul anilor 1990, începutul anilor 
2000. Ungaria a avut o moștenire considerabilă a 
integrării economice occidentale înaintea proceselor 
de asociere și de aderare. Regimul Kadar a construit 
o imagine reformist-integraționistă în Occident încă 
de la sfârșitul anilor 1960. Această atitudine maghiară 
moderată, cel puțin în comparație cu celelalte țări 
ale blocului sovietic, cuprindea o serie de reforme 
de piață prietenoase, sancționarea companiilor de 
dimensiuni mici și antreprenoriat într-un număr 
mare de sectoare și un impuls puternic pentru 
aderarea la organizațiile economice și financiare 
occidentale. Ungaria a aderat la GATT în 1973, iar 
la FMI în 1982. De asemenea, Budapesta a deschis 
calea pentru blocul sovietic către UE prin stabilirea 
timpurie a relațiilor diplomatice și comerciale cu 
Comunitățile Europene în cursul anilor 1980. Acest 
lucru a fost în primul rând o necesitate economică, o 
modalitate de a asigura venituri în valută și credite 
pentru regimul aflat în cădere.
Totuși, această imagine reformist-comunistă a avut 
rating-uri ridicat de aprobare, atât la nivel public, 
cât și politic. Abundența relativă a produselor în 
magazine și libertatea considerabilă de mișcare 
(au fost autorizate vizitele regulate chiar și în vest) 
din timpul anilor 1970 și 1980 au sprijinit aceste 
percepții. În consecință, Ungaria a fost într-o stare 
de spirit puternic liberală, pro-integraționistă în 
timpul anilor 1990. Integrarea rapidă și grabnică 
a fost considerată a fi benefică pentru țară. Astfel, 
guvernele succesive au susținut public un proces de 
integrare rapidă și aproape completă, adoptarea și 

implementarea rapidă a Acordului de Asociere și, 
mai târziu, a celui de aderare. Nu au existat forțe 
politice semnificative care să se opună procesului de 
integrare până la începutul anilor 2010.
Toate aceste lucruri s-au întâmplat pe baza nivelurilor 
tarifare inițiale relativ mici și a puținelor bariere 
protecționiste și în toiul transformării economice. 
Spre deosebire de alte țări din blocul sovietic, 
Ungaria a făcut concesii comerciale considerabile 
de la aderarea sa la GATT în 1973. Negocierile de 
asociere au început de la această bază. Budapesta 
a urmat, de asemenea, un proces mai rapid de 
privatizare în comparație cu alte țări V4, deschizând 
pentru investitorii occidentali sectoare mari cum ar 
fi energia, serviciile publice, banking-ul. Ungaria 
a avut cea mai mare pondere a investițiilor străine 
directe și a investițiilor green-field în rândul țărilor 
post-socialiste în prima jumătate a anilor 1990. Chiar 
dacă în acei ani această deschidere rapidă părea să 
fie rezonabilă și a fost sprijinită de rolul de pionier al 
Ungariei în transformare, astăzi, retrospectiv, aceasta 
a fost pe larg criticată.

Mecanismele, experiența și practicile cooperării 
dintre Guvern și mediul de afaceri
Procesul de negociere și cadrul administrativ au 
fost similare în cele patru (cu excepția parțială 
a Slovaciei) țări ale grupului de la Vișegrad. În 
Ungaria, Ministerul Afacerilor Externe a coordonat 
procesul sub egida negociatorului-șef. Pozițiile au 
fost formulate în comisiile interministeriale la nivel 
guvernamental. 
Dialogul guvern-întreprinderi nu a fost formalizat 
în timpul negocierilor de asociere. Se pare că unele 
companii au făcut lobby pentru interesele lor particulare 
pe lângă negociatorul-șef, dar echipa de negociere 
nu a avut resurse, timp și energie pentru a facilita o 
coordonare mai largă. În același timp, negocierile de 
asociere au avut loc în ani de turbulențe economice 
majore, în mijlocul tranziției. Într-o atmosferă de 
incertitudine, liderii sectorului de afaceri au avut 
resurse limitate pentru a juca un rol activ în acest 
proces. Interesele corporative au fost într-o oarecare 
măsură non-articulate și dificil de a fi explorate.
Se pare că situația a fost una mai bună la negocierile 
de aderare. După ce au experimentat importanța 
problemei și tensiunile de la faza de implementare 
a Acordului de asociere, ambele părți s-au străduit 
să obțină o mai bună coordonare. Părțile interesate 
din sectorul afacerilor de diferite niveluri au fost 
implicate în faza de pregătire a procesului de 
negociere. Studiile sectoriale și analizele experților 
au acoperit aproape toate probleme majore. Cu 
toate acestea, companiile au fost contactate doar la 
începutul procesului, atunci când au fost efectuate 



10

Raportul grupului de lucru în cadrul Proiectului „Sprijinul V4 pentru Integrarea Economică a Georgiei și a Republicii Moldova în Uniunea Europeană”

studii sectoriale de către o instituție de cercetare, în 
1997-1998. Având aceste rezultate, grupul de negociere 
și ministerele au sintetizat rezultatele. Nu au fost 
întreprinse eforturi majore pentru a implica actori 
corporativi în timpul sau după procesul de negociere 
sau „pentru a îi educa” pe o scară largă. Totuși, pe 
parcursul aderării, poziția maghiarilor a dovedit o 
relativă coeziune și justificare.
În timpul procesului de integrare a țărilor din grupul 
Vișegrad, în special în ceea ce privește economia 
deschisă a Ungariei4, piețele UE s-au remarcat ca 
fiind singura opțiune pentru exporturi. Economiile 
post-sovietice și regionale s-au prăbușit după 1989, în 
timp ce creșterea în Orientul Îndepărtat era încă una 
moderată. Astfel, cu excepția piețelor interne, care, de 
asemenea, se aflau în cădere, oportunitățile de piață 
rezidau aproape exclusiv în interiorul granițelor UE. 
Ponderea exporturilor către UE a crescut dramatic 
în acei ani și acest lucru a adus un îndemn puternic 
de adaptare chiar și fără procesul de aderare.5 Poziția 
predominantă a UE la nivel de exporturi a constituit 
o forță motrice importantă pentru companiile 
țărilor din grupul Vișegrad, lucru care este, parțial, 
în contrast cu cazul Republicii Moldova. Pentru 
companiile maghiare, costurile adaptării rapizi 
au fost mult mai acceptabile din cauza lipsei de 
alternative și a unei configurări diferite a economiei 
mondiale a anilor 1990.
Agenda și elementele cele mai importante au avut 
asemănări semnificative în cazul țărilor grupului 
de la Vișegrad. Politica în domeniul concurenței a 
fost importantă atât datorită subvențiilor structurale 
pentru fabricile mari din perioada sovietică, cu 
eficiență redusă, (metalurgie, industrie grea și 
constructoare de mașini, agricultură) și a practicilor 
de a oferi scutiri largi de taxe pentru investitorii 
occidentali de tip green-field (cum ar fi industria 
auto, industriile de prelucrare). Deoarece Ungaria 
le-a oferit pe cele din urmă companiilor occidentale pe 
o scară largă, ea a trebuit să anuleze aceste acorduri 
către anul 2004. Această problemă s-au dovedit a 
fi una de importanță majoră în relațiile guvern-
companii. În multe cazuri, Budapesta a trebuit să 
compenseze financiar acești investitori. Agricultura 
și toate problemele legate de aceasta și-a păstrat 
semnificația sa deosebită, deoarece acesta este unul 
dintre sectoarele cele mai puternic reglementate și 
subvenționate în UE. Cu toate acestea, probleme cum 
4  În 2012, comerțul total internațional (exporturi și importuri) 
a atins 159,8% din PIB-ul Ungariei. Pentru comparație, acest 
indicator era 64.5% în Georgia și 101.2% în Republica Moldova. 
Internet: date ale Băncii Mondiale http://data.worldbank.org/
indicator/TG.VAL.TOTL.GD.ZS, 11.07.2014.
5    În 1991, CE constituia 45.7% dintre toate exporturile, în 2003, 
cota sa era deja de 73.6%. După aderarea din 2004, creșterea cotei 
UE era limitată, în 2010, aceasta a atins 77.3%. Pentru comparație, 
cota UE în exporturile moldovenești în 2010 era 47.3%. Sursa: 
Birourile Statistice Naționale.

ar fi energia, sectorul bancar, au rămas în umbră în 
primul rând pentru că acquis-ul a fost relativ limitat 
în aceste domenii la începutul anilor 2000.

Aderarea la UE nu a pus probleme semnificative în 
cazul partenerilor comerciali din afara UE. SUA au 
solicitat ca unele probleme minore să fie modificate în 
raport cu noua situație. Numai Rusia a declarat că nu 
va accepta implicațiile cauzate de aderarea acestor țări 
în mod automat și public, dar nu a cerut în mod oficial 
un tratament special sau compensare. Aceste cereri au 
fost ignorate de către țările ECE și au fost considerate 
ca fiind de natură politică. Problema a fost rezolvată 
după accederea relativ ușoară la nivelul UE-Rusia. 
Având în vedere faptul că țările CEE au aderat la UE 
înaintea reglementărilor energetice la scară largă, 
setul de interese rusești vizate a fost destul de limitat 
și nu a fost niciodată specificat în totalitate. Este de 
înțeles faptul că acest lucru reprezintă o experiență de 
o valoare limitată în cazul Republicii Moldova. După 
aderare, țările grupului de la Vișegrad nu au fost în 
măsură să negocieze aspectele politicii comerciale cu 
Rusia la nivel bilateral, toate aceste întrebări au ținut 
de competența Comisiei. Acest lucru nu este valabil 
în cazul DCFTA cu Republica Moldova.

Datorită acestor caracteristici, merită subliniate unele 
particularități ale procesului de integrare a Ungariei.

•	 Implementarea a fost subordonată „aderării 
rapide”. În faza inițială, strategiile de 
negociere includeau perioade lungi de 
tranziție, asimetrii puternice și derogări. 
Cu toate acestea, din cauza unui număr de 
diferiți factori, a presiunii politice pentru 
aderarea rapidă, a considerațiilor care decurg 
din narațiunea integraționistă, a concurenței 
între țările grupului de la Vișegrad, în 
cele din urmă, atât strategiile de negociere 
cât și implementarea s-au concentrat pe 
un proces rapid de aderare. Este simbolic 
faptul că, inițial, guvernul maghiar a dorit 
să implementeze întregul acquis înainte de 
aderare (în 1999, a fost planificată preluarea 
pentru 2001). Astfel, aspectele implementării 
și, în special, problema acomodării părților 
interesate corporative erau într-o oarecare 
măsură subordonată cursei pentru aderare.

•	 Concentrarea pe statutul financiar net. 
Obiectivele principale de negociere au mers 
dincolo de adoptarea acquis-ului în unele 
cazuri particulare. Datorită unor diverși 
factori, strategia de negociere a Ungariei 
s-a concentrat pe problema transferurilor 
financiare din sectorul agricol de la bun 
început. Cu toate acestea, efortul puternic 
depus pentru a obține beneficii financiare 
mai mari a presupus, de asemenea, limitarea 
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numărului de derogări. Acest lucru a dus la 
un proces de selecție extrem de competitivă 
de cereri de derogare corporative. Guvernul a 
avut succes la maximizarea de transferuri din 
cadrul PAC plătind cu prețul minimalizării 
derogărilor și a procesului de tranziție. Merită 
menționat faptul că aceasta a fost poziția 
poloneză, care s-a concentrate exclusiv pe 
aspectul financiar, ceea ce a complicat foarte 
mult reprezentarea unei strategii consistente 
de la Vișegrad pentru celelalte trei țări 
candidate. În acest sens, această strategie a 
fost percepută ca o oportunitate pierdută de 
către negociatorii-șefi respectivi.

•	 Decalajul mic de implementare. Având în 
vedere strategiile „de implementare rapidă” 
menționate mai sus și numărul redus de 
derogări, părțile interesate din sectorul 
afacerilor nu au avut prea mult timp pentru 
pregătire. Nu a fost nicio perioadă de 
tranziție în procesul de aderare, aproape 
întregul acquis a intrat în vigoare în prima 
zi în calitate de membru (la data de 1 mai 
2004). Prin urmare, pregătirea a început cu 
mult înainte de încheierea negocierilor și au 
fost extrem de intense în timpul celor 1,5-2 
ani ai procesului de ratificare.

•	 Integrarea corporativă. Către a doua jumătate 
a mijlocului anilor 1990, părți mari din 
economia Ungariei au fost preluate de 
către investitorii străini. Pe lângă industria 
constructoare de mașini și alte sectoare, 
legate de export, care au devenit, practic, 
UE-conforme cu mult înainte de aderare, 
segmente mari ale altor industrii de 
prelucrare, servicii, bancar, retail, utilități 
erau în mâinile companiilor europene mari. 
În unele dintre aceste sectoare, acquis-ul 
comunitar a fost introdus în mod automat 
sau mult mai ușor de către actorii corporativi. 
Pe de altă parte, în unele cazuri, aceste 
companii au avut o mult mai bună înțelegere 
a beneficiilor și a problemelor așteptate, legate 
de aderare, decât omologii lor maghiari. 
Aceste companii au fost, de departe, actorii 
cei mai activi și mai eficienți în a face lobby 
pe lângă guvern pentru interesele lor. Un 
caz tipic a fost cel al American Alcoa, care 
a aplicat cu succes pentru derogări ample 
pentru fabricile sale din aluminiu în țările 
ECE. Totuși, de multe ori, investitorii străini 
în sectoare cum ar fi fabricarea de hârtie, 
prelucrarea sticlei sau rafinăriile de zahăr etc. 
s-au dovedit a fi mult mai protecționiști decât 
companiile cu capital maghiar majoritar.

•	 Probleme de concentrare. Este de înțeles, cu cât 
era mai concentrat și mai organizat un sector, 
cu atât mai eficient putea face lobby pentru 
derogări în timpul procesului de negocieri. 
Unele companii importante cu capital 
majoritar maghiar, în special din domeniul 
farmaceutic sau al industriei de prelucrare a 
produselor alimentare, au avut o înțelegere 
aproximativă a provocărilor și au obținut 
cu succes perioade de adaptare mai lungi și 
mai graduale. Pe de altă parte, vânzarea cu 
amănuntul la scară mică, precum și actorii 
agricoli au fost destul de fragmentați și nu au 
avut cunoștințele și informațiile necesare cu 
privire la procesul de integrare.

Lecțiile învățate și evaluarea critică
Implementarea Acordului de aderare a prezentat 
provocări relativ diferite pentru diferite sectoare. 
Una dintre puținele probleme generale a fost 
problema diferenței de capacitate administrativă. 
Administrațiile de stat și locale au fost ocupate în 
primul rând de propriile probleme de adaptare și de 
conformitate și le rămâneau puțină energie pentru 
campanii de educare la scară largă. Aceasta a fost în 
special valabil în cazul agriculturii, acolo unde PAC a 
impus o solicitare imensă de dezvoltare a capacităților 
administrațiilor, complicând orice activități 
suplimentare. Diseminarea informațiilor trebuie 
să meargă în paralel cu procesul de implementare 
și, având în vedere constrângerile administrative, 
timpul nu ar trebui să fie scutit, chiar dacă acesta se 
extinde de-a lungul întregului proces. Acest lucru 
ar putea fi chiar mai important pentru Republica 
Moldova, cu rezerve ale capacității administrative 
mult mai mici.
De asemenea, activitățile de diseminare a informației 
au fost parțial separate de administrația de stat. 
Camerele de Comerț și Industrie au încercat să 
servească în calitate de legătură. Cu toate acestea, 
ministerele nu au fost suficient de implicate în 
activitățile lor și o parte din informație a fost pierdută 
în acest lanț de diseminare. Este înalt recomandată 
integrarea directă a organelor, responsabile pentru 
implementarea în bazinul de diseminare cu scopul 
de a furniza informații de primă mână pentru părțile 
interesate.
În unele cazuri, a existat un decalaj semnificativ între 
înțelegerea de către Comisie a acquis-ului și practicile 
de implementare existente la nivel de state membre. 
Acestea din urmă oferă de multe ori o mare diversitate 
de soluții, în timp ce Comisia și alte organisme ale 
UE interpretează de multe ori acquis-ul în funcție 
de preferințele lor. Acest lucru este normal, dar o 
implementare de succes presupune, de asemenea, 
familiarizarea cu aceste soluții naționale. Exemplul 
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cel mai tipic este problema mărcilor comerciale 
naționale și a produselor specifice, oferind un număr 
mare de diferite soluții juridice. Alegerea dintre 
diferite practici naționale - acesta este spațiul maxim 
de adaptare juridică rămas după semnarea DCFTA. În 
Ungaria, administrația pare să nu fi avut capacitatea 
de a monitoriza soluțiile tuturor celor 15 state 
membre pentru toate punctele problematice. Dacă 
acesta este cazul, este recomandabilă mobilizarea 
resurselor pentru a schița posibile soluții, chiar 
dacă aceasta presupune externalizarea unora dintre 
aceste sarcini către actori externi, consilieri juridici 
sau/și implicarea actorilor și experților corporativi 
în procesul de rezolvare a problemelor pe o bază 
instituțională.

Potrivit sondajelor de opinie realizate între 1996 și 
2004, în principal, în rândul actorilor aconomici, 
la nivel de IMM-uri care lucrează pentru piețele 
interne, nivelul de cunoaștere a UE a crescut treptat 
în timpul procesului de implementare. În etapa de 
negociere, atunci când au fost soluționate probleme 
substanțiale, acești actori corporativi nu considerau 
procesul de aderare ca fiind o chestiune importantă. 
Anume în perioada de implementare un număr 
mare de directori executivi și directori financiari 
au înțeles natura iminentă a procesului. Cu toate 
acestea, incertitudinea din jurul aderării la UE a fost 
plasată mai jos ierarhic decât problemele de pe piața 
internă și reglementările juridice interne. În Ungaria, 
mulți actori corporativi la nivel de IMM-uri s-au 
alăturat procesului de integrare în ultima etapă. Este 
recomandabil ca acești oameni să fie implicați cu mult 
înainte ca ei să trebuiască să suporte consecințele.

Cea mai mare lacună de comunicare între 
întreprinderi, în special IMM-uri, și guvern a fost 
semnalată în legătură cu natura complexă a procesului 
de integrare. Dialogul nu poate fi pus în întregime pe un 
fundament tehnocratic. Chiar dacă a existat un nivel 
ridicat de claritate cu privire la procesele sectoriale 
de adaptare, procedurile administrative viitoare, 
incertitudinea cu privire la viitoarea competitivitate, 
oportunitățile de export, implicațiile pentru piața 
forței de muncă au rămas considerabile. Pe lista 
părților interesate corporative, aceste întrebări au fost 
primele preocupări prioritare, în timp ce răspunsurile 
au rezidat cu mult dincolo de domeniul de aplicare 
a capacităților administrative. Mai mult decât atât, 
companiile, în special IMM-urile, au avut un fel de 
„îngrijorare confuză” cu privire la procesul de aderare. 
Potrivit sondajelor de opinie, un număr mare de 
directori executivi s-au temut de exodul de creiere către 
companiile occidentale, odată cu liberalizarea piețelor 
forței de muncă, precum și creșterea concurenței pe 
piețele interne. În același timp, mulți, și de multe ori 
aceiași directori executivi, și-au exprimat dorința de a 

crește potențialul lor de export sau/și să aplice pentru 
fonduri UE în noul mediu.

Aceste consecințe/oportunități nu pot fi „educate”, 
rezultatele depind de mulți factori, pregătirile pot 
avea o valoare limitată doar. În Ungaria, industria 
textilă a dispărut aproape în totalitate, în ciuda 
tuturor eforturilor considerabile de a se adapta 
la noua situație. Un exemplu opus este atitudinea 
schimbătoare a micilor proprietari de terenuri, care 
au fost destul de sceptici înainte de aderare, dar au 
devenit susținători solizi ai acesteia după 2004, când 
au simțit proporțiile subvențiilor UE. Astfel, atât 
anticiparea cât și percepția implementării DCFTA 
rămân, într-o măsură relativ mare, independente de 
proces și de interpretarea sa tehnocratică.

Aderarea scade decalajul piață de export/internă 
în anumite sectoare. Companiile, care au deja 
segmente de exporturi UE, vor avea o cale mai 
ușoară de adaptare. Noile reglementări ar putea 
reprezenta provocări pentru companiile furnizoare 
în principal de consumatori interni sau din afara 
UE. Aceste firme vor avea cea mai mare nevoie de 
sprijin suplimentar. În mod normal, acest lucru 
ar putea fi aranjat între companiile din cadrul 
unor sectoare individuale, chiar dacă, dat fiind 
argumentul concurenței, companiile rareori se ajută 
reciproc. Cu toate acestea, domeniul de aplicare al CE 
de monitorizare va continua să urmărească în primul 
rând segmentele de export ale economiei naționale și 
se va extinde numai treptat la restul acestora. Natura 
duală a agriculturii maghiare, în special cât ține de 
agricultura de subzistență, a fost păstrată pentru o 
perioadă relativ lungă după aderare.

Concluzii și recomandări
Privind înapoi la primii zece ani în calitate de membri 
UE ale țărilor grupului de la Vișegrad, strategiile de 
negociere și de implementare și-au pierdut mult din 
relevanța lor. Astăzi, țările UE sunt împărțite între 
categoriile de „capabile și incapabile” în ceea ce 
privește reprezentarea intereselor lor în procesul 
decizional al UE, mai degrabă decât de membri 
„vechi și noi”. Zece ani s-au dovedit a fi suficienți 
pentru a dezvolta capacitățile necesare, pentru a se 
adapta la noul mediu. Ar fi greu să fie justificate orice 
deficiențe prin eșecurile din timpul negocierilor de 
aderare la UE.

În acest sens, DCFTA-urile și implementarea lor 
ar trebui să fie puse într-un cadru politic mai larg. 
Menținerea competitivității și a stabilității sociale, 
promovarea unor politici economice sănătoase sunt 
obiective mult mai importante decât oricare altele 
legate de DCFTA. Integrarea în UE trebuie să rămână 
în subordinea acestor obiective. În ciuda tuturor 
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similitudinilor modelelor de negociere și de aderare 
ale țărilor din grupul de la Vișegrad, performanța 
economică variază mult în regiune. PIB-ul polonez 
și cel slovac au crescut cu mai mult de 41% între 
2004 și 2013, în timp ce economia cehă a crescut 
doar cu 21,7%. Performanța maghiară a fost aproape 
stagnantă, cu o creștere pură de 3,8%. Toate aceste 
diferențe își au originea mai degrabă în politicile 
economice, decât în relațiile din cadrul UE. Astfel, 
pentru Republica Moldova, integrarea în UE nu a 
trebui să fie o țintă sui generis, ci să constituie unul 
dintre instrumentele de promovare a prosperității și a 
creșterii economice. Acestea sunt câteva recomandări 
pentru Republica Moldova, care ar trebui să fie luate 
în considerare pentru a asigura continuarea corectă 
a procesului.

1. Concentrarea pe deschiderea economică, 
integrarea microeconomică

Datorită economiilor moldovenești și georgiene 
relativ închise, în special (pentru date a se vedea 
nota de subsol 1 din textul maghiar), investițiile 
străine directe în valoarea adăugată mai mare, 
industriile orientate spre export constituie unul 
dintre obiectivele majore pentru politicile locale. 
În ambele cazuri, piețele UE reprezintă segmentele 
cele mai competitive pentru destinațiile de export. 
Industriile, capabile să exporte pe piețele UE, vor 
avea, de asemenea, șanse mai mari să intre pe alte 
piețe, să poată stabili grupuri de modernizare în 
economia locală, așa cum s-a întâmplat în țările 
grupului de la Vișegrad (de exemplu, industria auto, 
fabrici moderne de procesare, producție agricolă). 
Integrarea microeconomică a fost un factor de succes 
crucial, inseparabil al aderărilor la UE ale țărilor din 
grupul de la Vișegrad. Prin urmare, implementarea 
nu ar trebui să se adreseze lobby-urilor, deja prezente 
în țară, dar, de asemenea, să aducă investitori noi în 
sectoare de avantaje comparative sau industrii green-
field. Astfel, implementarea DCFTA va stimula 
răspunderea guvernului, îmbunătățirea climatului 
investițional și creșterea competitivității, în general, 
și, în special, în unele dintre sectoarele potențiale. 
Fără un feedback pozitiv pentru investițiile străine 
directe și implicațiile microeconomice, o mare 
parte din integrarea în UE își poate pierde relevanța 
economică.

2. Păstrarea segmentelor de export non-UE

Toate națiunile europene, inclusiv țările grupului de 
la Vișegrad își dispută piețele din afara UE. Astfel, 
destinația de export deja existentă a Republicii 
Moldova reprezintă active prețioase și surse pentru 
politicile economice. Republica Moldova (pentru 
date, a se vedea nota de subsol 2 în textul maghiar) 
nu își poate permite implicații negative la scară 

largă pentru aceste segmente de export în timpul 
procesului de implementare. Piețele UE trebuie să 
constituie un plus față de acestea mai degrabă decât 
un substitut, să declanșeze creșterea competitivității 
în sectoarele afectate. Țările DCFTA trebuie să 
evite sinergiile negative între cele două segmente de 
export și să le exploateze pe cele pozitive.

3. Încrederea corporații-guvern este la fel de 
importantă ca educația acquis-ului

Atitudinea corporațiilor în ceea ce privește aderarea 
la UE a avut o natură amorfă și contradictorie în 
timpul procesului de aderare. Consecințele potențiale 
erau nesigure și îngrijorările IMM-urilor au trecut cu 
mult dincolo de criteriile tehnocratice de referință. 
Factori cum ar fi impactul de ansamblu asupra 
competitivității, exodul de creiere, domeniul de 
aplicare al viitoarelor oportunități de export nu pot 
fi pe deplin educate și vor rămâne în zona „gri”. În 
această atmosferă de incertitudine, guvernul trebuie 
să arate chiar mai multă empatie și să își intensifice 
eforturile de consolidare a încrederii. Încrederea și 
cooperarea dintre companii și guvernare, în special 
în sectoarele potențial afectate, fragmentate cu o rază 
de acțiune socială largă, sunt esențiale în cazul în care 
guvernul ar dori să păstreze acest aspect depolitizat 
și maniabil în viitor.
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Mecanismele cooperării dintre Guvern și 
Mediul de Afaceri în procesul legislativ din 
Slovacia și negocierile de aderare la UE
Slovacia a negociat aderarea la NATO și la Uniunea 
Europeană în același timp. Decizia de a adera la 
NATO a fost luată în 2002, în timp ce decizia de a 
adera la UE a fost luată în 2003, printr-un referendum. 
Aderarea la ambele organizații a avut loc în 2004. 
În același timp, Slovacia a trecut printr-un proces 
de reformă economică și instituțională profundă, 
îmbunătățind activitatea guvernului, a companiilor, 
precum și a societății civile. Republica Moldova se 
află în prezent în proces de implementare a unui 
Acord de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător 
(DCFTA) cu Uniunea Europeană, care, în multe 
privințe, constituie provocări similare pentru 
economie și pentru organele de elaborare a politicilor. 
Ce experiențe are Slovacia în edificarea instituțiilor 
pentru aderarea la UE, cum cooperează guvernul 
acesteia cu companiile pentru a produce legi și ce 
recomandări putem face pentru Republica Moldova?

Instituțiile și structurile de negociere în procesul 
de aderare a Slovaciei la UE
Crearea unor structuri și instituții de negociere 
eficiente a fost crucială pentru finalizarea cu succes 
a negocierilor de aderare. La nivelul parlamentului, 
două comisii s-au implicați în formarea unei Comisii 
Parlamentare Mixte UE - Republica Slovacă, și 
anume, Comisia pentru politică externă și Comisia 
pentru integrare europeană. În Cabinetul de miniștri, 
a fost instituită funcția de vice-prim-ministru 
pentru integrare europeană, având Institutul 
pentru Armonizarea Legislației și Secția pentru 
Integrare Europeană ca două organe subordonate. 
Secția pentru Integrare Europeană a constat din 
trei departamente: Departamentul pentru Integrare 
Europeană, Departamentul de Asistență Externă   
și Departamentul de Edificare a Instituțiilor și de 
Pregătire a Locuitorilor pentru Intrarea în UE. La 
Ministerul Afacerilor Externe, Secretarul de stat 
pentru integrare europeană a fost numit Negociator-
Șef cu Uniunea Europeană.

Consiliul Ministerial pentru Integrare Europeană a 
fost format pentru a coordona eforturile Ministerului 
Afacerilor Externe și ale vice-premierului pentru 
Integrare Europeană, fiind constituit din miniștri și 
oficiali de rang înalt din ambele organe, precum și 
din alți miniștri asociați aderării la UE (de exemplu, 
ministrul de finanțe, ministrul agriculturii și alții). În 
subordinea Consiliului ministerial se afla un comitet 
de lucru condus de Negociatorul-Șef, constând din 
29 de grupuri de lucru, formate din specialiști ai 
ministerelor, fiecare grup de lucru fiind specializat 

în unul dintre capitolele negocierilor de aderare. Din 
aceste 29 de grupuri, șase grupuri de lucru au fost 
create la Ministerul Finanțelor, alte șase la ministerul 
economiei. 

Un alt organ important a fost Grupul de consiliere/
Comisia consultativă în cadrul Consiliului 
ministerial. Acest organ fost format din specialiști 
independenți și membri ai grupurilor de interese. 
El a fost condus de vice-premierul pentru Integrare 
Europeană.

Mecanismele de cooperare dintre Guvern și Mediul 
de Afaceri în procesul legislativ din Slovacia 

Unul dintre mecanismele de bază ale cooperării guvern-
întreprinderi în Slovacia este cooperarea în procesul 
legislativ. Acest lucru este, într-o anumită măsură, 
formalizat. O lege a guvernului este întotdeauna creată 
la secțiunea respectivă a unui minister responsabil 
pentru acea zonă de legislație. După ce legea este 
aprobată de către ministru, aceasta este prezentată 
pentru procedurile de analiză inter-ministerială 
prin intermediul Portalului de acte normative, care 
este un portal public on-line, administrat de către 
Ministerul Justiției. În cadrul procedurii, legea se 
trimite spre examinare altor ministere și organisme 
publice. Acestea pot să prezinte obiecțiile lor în termen 
de 15 zile. Ministerul care propune legea este obligat 
să se ocupe de obiecțiile respective. Cu toate acestea, 
nu este necesară acceptarea lor. În cadrul procesului 
de revizuire inter-ministerială, fiecare lege este, de 
asemenea, trimisă reprezentanților comunității de 
afaceri și sindicatelor în cazul în care sunt vizate 
afaceri economice și sociale. În cazul în care o obiecție 
este marcată ca fiind „fundamentală”, ministerul care 
vine cu propunerea privind legea nu poate respinge 
obiecția fără a o discuta cu autorul obiecției. În cazul 
în care problema nu este rezolvată, ea trebuie să fie 
discutată la o ședință de guvern. Obiecțiile pot fi, de 
asemenea, făcute de către publicul larg. O obiecție 
fundamentală a publicului trebuie să fie discutată în 
cazul în care obiecția a fost semnată de cel puțin 500 
de cetățeni.

Un organ important de consultanță, de negociere și 
de consiliere al guvernului este Consiliul Economic 
și Social al Republicii Slovace. Acesta este compus 
din reprezentanți ai guvernului, ai patronatelor și ai 
sindicatelor. Funcția principală a Consiliului este de 
a facilita dialogul social cu privire la legislația care 
afectează afacerile economice și sociale. Sectorul de 
afaceri este reprezentat de AZZZ și RÚZ. Sindicatele 
sunt reprezentate de Confederația Sindicatelor (KOZ). 
Negocierea legilor propuse de către partenerii sociali 
nu este obligatorie. În trecut, guvernul era obligat să 
negocieze legile economice cu partenerii sociali. În 
cazul în care unul dintre parteneri nu era de acord 
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cu legislația propusă, aceasta trebuia să fie negociată 
din nou. Regula a fost abandonată în 2004 din cauza 
a ceea ce cel de-al doilea cabinet Dzurinda a perceput 
ca fiind partizanat al sindicatelor și comportament 
excesiv de neconstructiv (KOZ semnase deja anterior 
un acord de parteneriat strategic cu partidul de 
opoziție Smer). Un alt motiv a fost faptul că guvernul 
a vrut să petreacă reformele economice cheie repede. 
Negocierile repetate obligatorii cu partenerii sociali 
au fost considerate ca fiind un obstacol, deoarece 
sindicatele, de obicei, nu sunt de acord cu majoritatea 
reformelor.

În afară de aceste canale oficiale, negocieri importante, 
deși neobligatorii, și comunicarea între ministere și 
diverse grupuri de interese au adeseori loc într-un 
cadru ad-hoc. De exemplu, Secția de Agricultură și 
Servicii din cadrul Ministerului slovac al Agriculturii 
și al Dezvoltării Rurale se ocupă în mod normal de 
relațiile cu Camera de Agricultură slovacă.

Măsurarea impactului legislației asupra mediului 
de afaceri
Impactul noii legislații asupra economiei și a 
întreprinderilor în Slovacia este măsurat de către 
Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, 
Ministerul Muncii și Ministerul Mediului. Sistemul de 
evaluare a fost introdus în 2008 și îmbunătățit în 2010. 
Orice lege care este prezentată pentru procedurile 
de revizuire inter-ministerială trebuie să includă o 
clauză de impact specifică, care precizează impactul 
legii în 5 domenii (impactul asupra finanțelor publice, 
impacturile sociale, impactul asupra mediului de 
afaceri, impacturile ecologice și impactul asupra 
informatizării societății). Fiecare dintre domenii este 
evaluat de către ministerul responsabil. Clauza de 
impact specifică dacă legea va avea impact pozitiv, 
negativ sau niciun impact în domeniile date. În cazul 
în care impactul este fie pozitiv, fie negativ, clauza de 
impact oferă o analiză concisă.

Impactul legii asupra mediului de afaceri este măsurat 
de către Ministerul Economiei. Criteriile de evaluare 
sunt: caracterul costurilor și avantajelor scontate ale 
normei, costurile administrative, impactul normei 
asupra comportamentului întreprinderilor pe piața 
concurențială, numărul scontat de întreprinderi 
afectate, precum și impactul socio-economic mai 
larg al normei. Metodologia de calculare a costurilor 
administrative pentru întreprinderi se bazează pe 
Modelul costului standard, care este utilizat de 
majoritatea țărilor membre ale Uniunii Europene. 
Costurile administrative de reglementare se 
calculează după cum urmează:

COST = CANTITATE x TIMP x PREȚ 

De exemplu, dacă în 2013 numărul de întreprinderi 
nou-create în Slovacia a fost de 50.000, timpul necesar 
pentru a completa un formular de înregistrare la 
autoritatea fiscală era de 1 oră, iar prețul teoretic 
pentru o oră de muncă era de 6 euro (nivelul național 
al salariului mediu), costurile administrative totale 
pentru sectorul de afaceri a fost de 300.000 de euro.

Programul de acțiuni al Uniunii Europene pentru 
reducerea sarcinilor administrative (2007-2012) 
a furnizat un impuls pentru o revizuire complexă a 
sarcinilor de reglementare din Slovacia. Statele membre 
ale UE s-au angajat să reducă sarcinile administrative 
ale întreprinderilor cu 25% până la sfârșitul anului 
2012. În perioada 2009-2011, Ministerul slovac al 
Economiei a efectuat o serie de măsurători pentru a 
evalua costurile administrative legate de legislația 
slovacă utilizând Modelul costului standard. În prima 
fază, au fost examinate un număr total de 48 de legi 
care se referă la 12 zone mai dificile (drept comercial 
și civil, impozitare, asigurări sociale, reglementările 
de mediu etc.). Sarcina administrativă a acestor 
reglementări pentru întreprinderi a fost estimată la 91 
milioane de euro, cu costuri administrative totale de 
992 de milioane de euro. În a doua fază, alte 24 de legi 
au fost examinate, cu sarcini administrative estimate 
la 18 milioane de euro și costuri administrative de 264 
de milioane de euro.

Slovacia prietenoasă afacerilor
Ministerul slovac al Economiei, în colaborare cu 
RÚZ și AZZZ a creat, de asemenea, un portal online, 
cu scopul de a îmbunătăți cooperarea între guvern 
și mediul de afaceri în elaborarea legislației. Funcția 
primară a www.businessfriendly.sk este de a permite 
întreprinderilor să informeze guvernul cu privire 
la problemele care decurg din legislația națională. 
Întreprinderile pot să prezinte obiecții și inițiative 
direct ministerului prin intermediul portalului 
online. Companiile pot informa, de asemenea, 
guvernul cu privire la sarcinile administrative 
excesive sau duplicitățile administrative generate 
de legislație. A doua funcție a portalului este de a 
acționa ca o versiune mai simplă, mai orientată spre 
business a Portalului de acte normative, deoarece 
acesta informează întreprinderile cu privire la actele 
legislative care urmează procedurile de revizuire 
inter-ministerială.

Reprezentanții comunității de afaceri în Slovacia
Interesele comunității de afaceri din Slovacia 
(angajatorii) în procesul legislativ sunt reprezentate 
de o varietate de asociații. La cel mai înalt nivel, 
există două organizații umbrelă, AZZZ și RÚZ. 
Acestea constau atât din membri individuali (cele 
mai mari companii din Slovacia), precum și din 
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membri colectivi (asociații mai mici, mai specializate, 
cum ar fi Asociația Bancară Slovacă). Majoritatea 
întreprinderilor mari din Slovacia sunt cu capital 
străin. Acest lucru este valabil mai ales pentru 
companiile din sectoarele de producție, energie, 
telecomunicații și servicii financiare. Întreprinderile 
cu capital slovac predomină în sectorul IMM-urilor. 
În plus, o serie de conglomerate financiar-industriale 
de pe piața internă s-au format ca urmare a privatizării 
prin vouchere din Slovacia, în anii 1990 (Penta, J 
& T, Istrokapitál, Grafobal Group etc). Proprietarii 
grupurilor sunt uneori numiți „oligarhi” și ei dețin o 
putere informală considerabilă în politică slovacă, în 
special prin finanțarea de partid. Cu toate acestea, ei 
nu sunt, de departe, la fel de influenți ca oligarhii din 
Rusia sau Ucraina.

Pe lângă AZZZ și RÚZ, un număr de ONG-uri și 
asociații mai mici lucrează pentru a promova interesele 
întreprinderilor. De exemplu, asociația Klub 500 
(„Club 500”) este formată numai din întreprinderi 
industriale mari, cu mai mult de 500 de angajați. 
Proprietarul companiei metalurgice Železiarne 
Podbrezová, care este considerat a fi un sponsor 
al partidului de stânga Smer-SD, are o influență 
considerabilă asupra asociației. Spre deosebire de 
AZZZ și RÚZ, care obișnuiesc să aibă opinii liberale, 
Club 500 este mai înclinat să susțină politicile 
economice protecționiste sau arbitrare. Alianța 
Antreprenorilor din Slovacia (PAS) este o asociație 
relativ mică dar influentă de diverse întreprinderi 
care funcționează mai mult ca un think-tank decât 
ca o organizație de lobby antreprenorial. Obiectivul 
ei constă în promovarea politicilor economice bune 
și îmbunătățirea mediului de afaceri și ea cooperează 
îndeaproape cu think-tank-uri slovace orientate în 
aceeași direcție.

Astfel, comunitatea de afaceri din Slovacia nu este 
uniformă. Ea este compusă din diferiți actori cu 
interese diferite. Întreprinderile cu capital străin și 
IMM-urile naționale sunt, în general, pro-integrare și 
sprijină în mod normal politicile economice liberale, 
pentru că ele sunt dependente de piețele externe 
și pentru că beneficiază de punerea în aplicare a 
legilor europene. Conglomeratele de privatizare 
sau „oligarhii”, pe de altă parte, sunt mult mai 
dependente de piața internă și de achizițiile publice, 
astfel, cooperarea lor cu guvernul este mai puțin 
transparentă și implică, de multe ori, corupție.

Concluzii și recomandări finale

Procesul de integrare a Slovaciei și a Republicii 
Moldova este marcat de multe diferențe, atât cu 
privire la contextul politic, precum și cât ține de 
structura economiei. Cu toate acestea, am face câteva 
recomandări clare pentru Republica Moldova, bazate 

pe experientele noastre privind procesul de integrare:

1. Integrarea fără reforme interne nu duce 
nicăieri

Nu vă bazați doar pe integrarea europeană deoarece 
aderarea la UE a fost într-un grad mare cauzat de 
reformele interne, care au atras investiții străine 
directe în sectorul de producție, cum ar fi cota unică 
și un cod al muncii flexibil. Din același motiv, faceți 
din cooperarea în proces de îmbunătățire cu mediul 
de afaceri o problemă politică permanentă, nu o 
legați exclusiv de DCFTA. Creați din cooperarea 
permanentă un mijloc de promovare a creșterii 
economice. În timp ce integrarea oferă un cadru 
juridic îmbunătățit, politicile interne fac diferența 
între economiile care cresc și cele care nu o fac.

2. Întreprinderile mari sunt minunate, dar 
nu uitați de cele mici

Nu vă faceți griji cu privire la faptul că întreprinderile 
și camerele străine sunt mai active și mai neliniștite 
din cauza procesului de integrare decât cele 
interne. Acest lucru este destul de natural și este în 
concordanță cu experiențele Slovaciei și ale altor 
țări. De fapt, dominația întreprinderilor externe în 
Slovacia a fost mai mult o binecuvântare decât un 
blestem, pentru că altfel, interese oligarhice interne 
ar fi prevalat. Cu toate acestea, Republicii Moldova 
i se recomandă să ia măsuri cu privire la cele mai 
vulnerabile segmente ale comunității de afaceri 
moldovenești. Spre deosebire de Republica Moldova, 
Slovacia nu avea o comunitate semnificativă de 
mici agricultori la momentul aderării, deoarece 
proprietatea funciara fusese consolidată și 
comercializată de mult timp. Deși sectorul agricol 
în Slovacia a fost unul dintre principalii beneficiari 
ai integrării în UE, au existat unele deficiențe în 
politicile și comunicarea Guvernului în abordarea 
acestor probleme. Agricultura nu a contat ca o mare 
parte a economiei la momentul aderării și, astfel, 
prioritate a fost acordată sectorului de producție. 
Unele exploatații agricole de mici dimensiuni nu 
au respectat normele UE și au ieșit din afaceri, dar 
acest lucru nu a fost un fenomen larg răspândit. Din 
păcate, ca rezultat al scăderii rapide a populației 
ocupate în agricultură, sectorul agricol din Slovacia 
a devenit oarecum anti-piață, iar acum face periodic 
lobby pe lângă guvern pentru măsuri protecționiste. 
Este important ca Republica Moldova să abordează 
problemele din sectorul său agricol vast, în scopul de 
a le împiedica să devină o forță conservatoare, anti-
reformă.

3. Liderii angajați sunt mai importanți decât 
pliantele drăguțe

Obiectivele clare de politici și conducerea politică 
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fermă sunt mai importante decât strategiile de PR-
ul și comunicare parțială. În timp ce Slovacia a 
investit masiv în promovarea avantajelor aderării la 
UE în rândul populației sale, angajamentul liderilor 
săi politici și sprijinul puternic pentru integrare din 
partea opiniei publice au definit, în cele din urmă, 
succesul eforturilor Slovaciei. Integrarea europeană 
în Slovacia a fost văzută nu doar ca o problemă 
economică, ci ca o țintă de civilizație, astfel încât 
chiar și obstacolele temporare majore, cum ar fi 
izolarea guvernului Mečiar, au putut fi depășite 
rapid. Problema revenirii în Europa a fost agenda 
politică numărul unu în Slovacia de la proclamarea 
independenței în 1993 până la aderarea în 2004. 
Creșterea economică mare, cauzată de reformele 
interne, implementate în jurul perioadei de aderare 
a contribuit la cimentarea puternică a sprijinului 
pentru statutul de membru UE al Slovaciei. O 
abordare similară este recomandată pentru Republica 
Moldova, cu eforturile de integrare depășind 
semnarea DCFTA.
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Cooperarea dintre Guvern și întreprinderi 
în problemele legate de UE – Cazul 
Republicii Cehe 
Introducere
Republica Cehă a negociat pentru prima dată 
acordul de asociere cu UE deja în 1991, ca parte a 
Cehoslovaciei. Totuși, acest tratat de asociere nu 
a intrat niciodată în vigoare. Datorită divizării 
Cehoslovaciei, ambele state nou-născute, Republica 
Cehă și Slovacia, au trebuit să negocieze un nou 
tratat. Republica Cehă a făcut acest lucru în 1993, 
iar tratatul a intrat în vigoare în februarie 1995, 
după ratificarea sa de către toate statele membre 
UE. Implementarea părții economice a tratatului 
a început deja în martie 1992, în baza unui acord 
interimar. Unul dintre principalele obiective ale 
acordului de asociere a fost crearea unei zone de liber 
schimb între UE și Republica Cehă până în 2002, prin 
ridicarea asimetrică6 a barierelor comerciale tarifare 
și non-tarifare. Deși tratatul de asociere viza o gamă 
largă de domenii, de la politică, economie și cultură 
până la măsuri concrete pentru crearea de zone de 
liber schimb, domeniul de aplicare și adâncimea sa 
au fost destul de limitate în comparație cu tratatul 
DCFTA semnat cu Republica Moldova. Tragerea 
învățămintelor din tratatul de asociere este mai puțin 
relevantă pentru Republica Moldova, de asemenea, 
datorită faptului că acesta a fost negociat și pus în 
aplicare într-o perioadă foarte diferită de dezvoltare 
a țării. Spre deosebire de Republica Moldova din 
prezent, în anii nouăzeci, Republica Cehă era o țară 
în tranziție, fără o economie de piață funcțională. Ea 
a trebuit să construiască o economie de piață liberă 
și să înființeze un sistem economic complet nou - o 
sarcină pe care Republica Moldova a realizat-o deja, 
mai mult sau mai puțin. Asemănări apar din faptul 
că Cehoslovacia a fost una dintre țările mai puțin 
protecționiste în rândul statelor comuniste. Prin 
urmare, nu a fost atât de dificil pentru ea să ridice 
barierele comerciale tarifare cu UE. Negocierile 
de aderare pe care Republica Cehă le-a deschis în 
1998 par mai relevante pentru Republica Moldova 
ca domeniu de aplicare, precum și din cauza unor 
circumstanțe externe, cum ar fi nivelul de dezvoltare 
economică și dezvoltarea mediului legal. Deoarece 
scopul principal al proiectului este de a trage 
învățăminte din cooperarea dintre administrația 
de stat și întreprinderi și să-l folosească în timpul 
implementării prevederilor DCFTA în Republica 
Moldova, capitolul următor se va concentra nu doar 
pe cooperare pe perioada negocierilor Tratatului 
de asociere și aderare, dar va indica, de asemenea, 
exemple pozitive recente de cooperare.

6  UE ridica barierele sale comerciale într-un ritm mai rapid 
decât Republica Cehă.

Metode de cooperare Guvern – Mediu de Afaceri
Există mai multe modalități prin care guvernul 
ceh cooperează cu întreprinderile pe probleme 
legate de UE. Cu toate acestea, procesului îi 
lipsesc caracteristicile sistematice și, de obicei, 
acesta este foarte informal, incoerent și se face ad-
hoc. Instituțiile de stat, de asemenea, preferă să 
colaboreze cu reprezentanții asociațiilor de afaceri 
(cum ar fi Camera de Comerț, Camera Agrară, 
Confederația Industriei din Republica Cehă) mai 
degrabă decât cu antreprenorii direct. Singurul 
mod oficial instituționalizat de cooperare este așa-
numitul Consiliu de Acord Economic și Social 
(Organ Tripartit), alcătuit din reprezentanți ai 
guvernului și reprezentanți ai angajatorilor și ai 
sindicatelor. Consiliul a fost creat deja în 1990 ca un 
corp voluntar de partenerii sociali, care servește ca 
un organ de coordonare între guvern și partenerii 
sociali care se străduiesc să ajungă la un acord în 
problemele esențiale ale dezvoltării economice și 
sociale. Organul Tripartit a fost inclus, de asemenea, 
în cadrul negocierilor de aderare a Republicii Cehe 
la UE, prin discutarea proiectelor de poziții ale 
Republicii Cehe pentru negocierile de aderare. În 
1998, Echipa de lucru pentru integrare europeană 
a fost creată în cadrul Organului Tripartit. Această 
echipă a servit ca principalul punct de intrare oficial 
pentru întreprinderi (prin intermediul asociațiilor 
patronale) pentru a influența negocierile de aderare 
la nivel guvernamental. După aderarea la UE în 2004, 
echipa a fost redenumită în Echipa de lucru pentru 
Uniunea Europeană și, potrivit reprezentantului 
Confederației Industriei din Republica Cehă (Svaz 
průmyslu a dopravy CR), importanța sa, precum și 
frecvența întâlnirilor, s-a diminuat. De asemenea, 
este important de menționat că influența Organului 
Tripartit pentru guvern este, în general, destul de 
limitată (deoarece nu are drept de veto cu privire 
la propunerile guvernamentale) și depinde de 
atitudinea guvernelor față de partenerii sociali 
(guvernele socialiste au tendinta de a coopera cu 
Organul Tripartit în timp ce guvernele de dreapta au 
tendința de a îl ignora).

Ministerul Afacerilor Externe a fost organul 
coordonator principal în timpul negocierilor de 
aderare. Ministrul adjunct pentru integrarea în UE 
a fost, de asemenea, Negociatorul-Șef al tratatului 
de aderare. Departamentul pentru Politici UE din 
cadrul MAE a fost responsabil pentru finalizarea 
pozițiilor de negociere. Acest departament a servit 
ca un punct principal de intrare pentru a influența 
poziția cehă pentru Camera de Comerț a Republicii 
Cehe.7 Cu toate acestea, pozițiile de negociere au fost 

7  Cea mai mare și mai reprezentativă asociație de business din 
Republica Cehă, reprezentând întreprinderile mici, mijlocii și 
mari, antreprenorii care desfășoară activități independente, 
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elaborate în cadrul ministerelor de resort. Ministerele 
de resort relevante au creat departamentele lor pentru 
integrarea în UE (directorii acestor departamente 
au fost, împreună cu miniștrii adjuncți, membri ai 
Echipei de lucru pentru integrarea în UE a Organului 
Tripartit). Aceste departamente s-au consultat cu 
întreprinderile ad-hoc în privința proiectelor de 
poziții ale Republicii Cehe pentru negocierile de 
aderare la UE. De obicei, reprezentanții asociațiilor 
de business erau invitați, dar, în mod excepțional, de 
asemenea, reprezentanți ai companiilor individuale 
care au fost cele mai afectate de aderarea la UE.

În ceea ce privește implementarea angajamentelor 
din cadrul negocierilor de aderare la UE și 
implementarea legislației UE, Republica Cehă aplică 
procedura legislativă standard. Toate proiectele 
legislative trebuie să conțină așa-numita „clauză de 
compatibilitate”, care indică dacă, în ce măsură și 
cu ce dispoziții specifice proiectul de reglementare 
respectiv este compatibil cu reglementările UE. 
Punctul de intrare pentru întreprinderi pentru 
implementarea legislației UE este o procedură 
de consultanță organizată de către ministerele 
responsabile.
În cazul unui proiect de legislație, acest lucru este 
discutat în cadrul fiecărui minister de resort de către 
așa-numitul Grup de Coordonare a Departamentului 
(DCG), care este responsabil de pregătirea poziției 
cehe pentru negocierile UE. Aceste grupuri sunt 
formate din reprezentanți ai ministerului și ai altor 
organe ale administrației centrale afectate de legislație. 
Alte părți interesate pot fi invitate să facă parte din 
DCG, inclusiv (dar nu exclusiv) reprezentanți ai 
companiilor care au o legătură cu subiectul discutat în 
cadrul fiecărei DCG. Deși acest lucru este la discreția 
șefului fiecărui grup (reprezentant al ministerului) 
- dacă invită sau nu reprezentanții întreprinderilor 
- în conformitate cu acordul informal convenit în 
cadrul Echipei de lucru tripartite pentru Uniunea 
Europeană, reprezentanții partenerilor sociali 
(inclusiv întreprinderi) au dreptul de a participa la 
reuniunile tuturor DCG-urilor. Această opțiune se 
datorează capacităților limitate ale întreprinderilor 
folosite foarte rar, mai ales atunci când un act 
legislativ sensibil este discutat. Unele dintre ministere 
au creat, de asemenea, grupuri de lucru speciale 
pentru a discuta probleme importante legate de 
UE (proiecte de legi UE, distribuție fondurilor UE, 
pozițiile Cehiei privind diferite măsuri comerciale 
decise de către UE în cadrul Politicii Agricole 
Comune sau al Politicii Comerciale Comune), la care 
sunt invitați reprezentanți ai asociațiilor sectoriale de 
afaceri. Conform unui studiu anterior, comandat de 
EUROPEUM, de exemplu, Ministerul Agriculturii 
asociații, sindicate și organizații meșteșugărești care cuprind 
peste 14.000 de membri.

se consultă în mod regulat cu mediul de afaceri în 
privința implementării legislației UE. În cazul în 
care este elaborată o nouă măsură de implementare, 
Ministerul notifică automat asociația de afaceri 
relevantă (cum ar fi Producătorii Avicoli Cehi din 
Moravia) și aceștia sunt invitați să ofere viziunea lor. 
Mai ales în cazul legislației foarte specifice și sensibile 
(când chiar capacitatea ministerelor este limitată), 
aceste intrări pot servi ca bază pentru pregătirea 
poziției Cehiei sau măsură de implementare.8

Reprezentanți ai diferitelor firme sunt, de asemenea, în 
mod regulat (cel puțin de 4 ori pe an), consultate de către 
Ministerul Industriei și Comerțului, prin așa-numitul 
Panel Business - un forum destinat discuțiilor pe 
diferite teme legate de relații guvernare – întreprinderi 
(subiectele nu sunt exclusiv legate de UE).

Activitățile de informare ale Guvernului față de 
întreprinderi privind problemele legate de UE
Strategia de comunicare a țării privind integrarea în 
UE a fost adoptată pentru prima dată în 1997 - deja 
înainte de începerea negocierilor de aderare la UE. 
Instituția responsabilă de strategie era Ministerul 
Afacerilor Externe, care a creat un departament 
special, responsabil de coordonarea acesteia. În 2001, a 
fost înființat, de asemenea, Comitetul Interministerial 
de Coordonare pentru Implementarea Strategiei de 
Comunicare. Scopul principal al strategiei a fost de 
a oferi publicului informații cu privire la aspectele 
esențiale ale integrării în Uniunea Europeană.

Întreprinderile au reprezentat unul dintre 
principalele grupuri țintă ale strategiei. Guvernul, în 
colaborare cu asociațiile de întreprinderi, au pregătit 
și distribuit diferite publicații, pliante, broșuri și 
ghiduri de informare cu privire la diversele aspecte 
ale integrării în Uniunea Europeană și impactul 
lor asupra întreprinderilor. Guvernul a creat o 
pagină web oficială (www.euroskop.cz) care adună 
informații privind integrarea în UE. De asemenea, a 
fost înființată o linie speciala de informare telefonică 
gratuită pentru a răspunde la întrebările publicului 
larg (inclusiv reprezentanți ai întreprinderilor), 
referitoare la aspectele legate de UE. 

În 1999, Centrele regionale de Informare Europeană 
care vizau în special comunitatea de afaceri au fost 
înființate împreună cu partenerii locali. Euro Info 
Centrul European de Informare a operat întotdeauna 
în cadrul organizației gazdă, care erau instituții ce 
sprijineau antreprenoriatul - cum ar fi camerele de 
comerț, agențiile de dezvoltare regională, instituțiile 
8  Acum câțiva ani, jurnaliștii de investigație au arătat că poziția 
cehă în chestiuni foarte sensibile legate de energie au pregătit 
complet o Companie de Energie Cehă (cel mai mare producător 
de energie Cehă) și, ca atare, adoptată de către Ministerul 
Industriei și Comerțului ca poziție oficială a Cehiei.
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financiare etc. Centrele regionale de informare s-au 
axat pe furnizarea de informații și consultanță în 
domenii legate de integrarea în UE, cum ar fi: piața 
internă, acordurile comerciale, achizițiile publice, 
cercetare, legislația privind dezvoltarea și transferul 
de tehnologie - standarde tehnice, taxe, vamă etc.

Camera de Comerț a Republicii Cehe a creat deja 
în 1998 Centrul pentru Integrare Europeană, care 
a funcționat până în 2008. Sarcina sa principală a 
fost de a furniza întreprinderilor informații legate 
de integrarea în UE și monitorizarea legislației 
referitoare la UE. Centrul a organizat, de asemenea, 
activități de instruire și educative. De exemplu, între 
1998 și 2004, sute de antreprenori au absolvit un curs 
autorizat „Manager pe piața internă a UE”. Centrul a 
organizat, de asemenea, zeci de seminarii în regiuni 
și a elaborat broșuri și pliante de specialitate care 
vizează diferite modificări importante din legislație, 
cauzate de aderarea la UE. În 2002, Reprezentanța 
întreprinderilor cehe pe lângă UE (CEBRE), la 
Bruxelles, a fost fondată de către cele mai importante 
organizații antreprenoriale și patronale intersectoriale 
din Cehia - Confederația Asociațiilor patronale și ale 
antreprenorilor din Republica Cehă, Confederația 
Industriei din Republica Cehă și Camera de Comerț 
cehă. Crearea și funcționarea sa a fost finanțată de 
către Ministerul Industriei și Comerțului al Republicii 
Cehe, împreună cu agenția de promovare a comerțului 
CzechTrade. CEBRE a furnizat antreprenorilor 
și organizațiile acestora informații și servicii care 
facilitează funcționarea acestora pe piața europeană, 
furnizând informații relevante la zi, instruire 
personalizată și analize ale afacerilor europene pentru 
manageri, reprezentând, de asemenea, întreprinderile 
cehe pe lângă instituțiile UE.

De asemenea, este important de menționat crearea 
paginii web www.businessinfo.cz în 2001 cu 
scopul de a oferi într-un singur loc întreprinderilor 
toate informațiile necesare pentru administrarea 
afacerilor. Această pagină web este, de asemenea, 
portalul principal de comunicare al guvernului 
ceh cu întreprinderile și include toate informațiile 
disponibile cu privire la aspectele legate de UE, 
relevante pentru întreprinzători.

Concluzii
Cooperarea între guvern și întreprinderi cu privire la 
aspectele legate de UE a fost foarte intensă în timpul 
procesului de negocieri a tratatului de aderare și, de 
asemenea, în primii ani după aderarea la UE. De 
atunci, se pare că cooperarea a slăbit în multe domenii. 
Acest lucru poate fi explicat prin faptul că, după 10 
ani de la aderarea la UE, companiile s-au obișnuit 
să funcționeze în cadrul pieței interne a UE și au 
reușit, de asemenea, să stabilească alte modalități de 
influențare a procesului de luare a deciziilor de către 

UE prin intermediul asociațiilor sau reprezentanților 
lor prezenți direct la Bruxelles (cum ar fi mai sus 
menționata CEBRE, sau asociații europene). De 
asemenea, necesitatea de furnizare a informațiilor noi 
legate de UE s-a diminuat, pe măsură ce piața internă 
a UE și reglementările acesteia au devenit familiare 
pentru întreprinderi. În prezent, consultările cu 
întreprinderile sunt organizate, în principal, ad-hoc 
și lipsite de orice caracteristici sistematice.
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Experiența poloneză de integrare 
economică în UE
Așa cum Republica Moldova face pași spre Uniunea 
Europeană odată cu semnarea Acordului de Asociere 
și a Acordului de Liber Schimb Aprofundat și 
Cuprinzător, există o tendință naturală de a privi spre 
țările din Europa Centrală ca exemplu pentru modul 
în care țări ex-comuniste au făcut față procesului de 
aderare. Acest lucru este deosebit de important în 
timpul procesului lung de implementare a DCFTA. În 
acest sens, modelul felului în care o țară ca Polonia a 
fost în măsură să negocieze acorduri similare în timpul 
tranziției de la comunism și, în cele din urmă, de a se 
integra cu succes în UE, ar putea servi drept un model 
util pentru Republica Moldova. Cu toate acestea, 
înainte de a trage învățăminte relevante din Polonia, 
probabil are sens să aruncăm o privire la cât de diferită 
era situația Poloniei în anii 1990 comparativ cu cea în 
care se află Republica Moldova astăzi.

Cea mai evidentă diferență este că Republica Moldova 
este o democrație funcțională și are o economie de piață 
cu o structură de reglementare modernă, un sector 
bancar normal, care este dominat de sectorul privat. 

În 1989, Polonia suferea de hiperinflație, întreprindea 
prima tranziție de la comunism la democrație în 
imperiul sovietic și nu avea o economie de piață 
funcțională. Asta însemna că toate eforturile sale 
pentru a se integra în Comunitatea Europeană (așa 
cum era cunoscută UE la acea vreme) trebuiau să fie 
întreprinse mână în mână cu edificarea instituțiilor 
precum bursele de valori, un sistem juridic capitalist, 
o democrație parlamentară și înființarea structurilor 
unui sistem capitalist.

Polonia a făcut clare intențiile sale de a se alătura 
Occidentului aproape imediat după numirea lui 
Tadeusz Mazowiecki în calitate de prim premier 
non-comunist de după război al țării, în august 1989. 
Pe 19 septembrie 1989, Polonia a semnat un acord de 
comerț și cooperare cu Comunitatea Europeană. La 
începutul anului 1990, Polonia a solicitat începerea 
negocierilor privind un acord de asociere cu CE, care 
a fost semnat în decembrie 1991. În 1993, Consiliul 
European a decis că „statele membre asociate din 
Europa Centrală și de Est, în cazul în care doresc 
acest lucru, vor deveni membre ale UE”. Acesta este 
un statut pe care, în mare măsură, din motive politice, 
Republica Moldova nu a reușit încă să îl obțină.

Din cauza nivelului relativ primitiv al instituțiilor de 
piață poloneze, puține învățăminte ar putea fi trase 
pentru o economie mult mai avansată cum ar fi cea 
a Republicii Moldova în timpul propriului proces 
DCFTA. De o mai mare relevanță este procesul de 
aderare a Poloniei la UE, care se încheie în decembrie 

2002, atunci când Polonia era deja o economie de 
piață. 

Mai mult decât atât, situația geopolitică din Polonia 
era semnificativ diferită de cea din Republica 
Moldova. Polonia a realizat cursa ei de succes spre 
vest într-un moment de slăbiciune istorică a Rusiei. 
Moscova nu era în stare să oprească Polonia din 
procesul ei de aderare la NATO și, mai târziu, la UE. 
Polonia a fost, de asemenea, stăpânul de necontestat 
al întregului ei teritoriu național. Republica Moldova 
nu este în aceeași situație. Agresiunea Rusiei 
împotriva Ucrainei creează, de asemenea, pericole ca 
procesul de implementare să fie îngreunat de opoziția 
Moscovei. 

„Evenimentele din Ucraina au demonstrat că 
semnarea acordurilor de asociere cu UE de către țările 
Parteneriatului Estic este considerată de către Rusia 
drept o amenințare pentru planurile sale de reintegrare 
a fostelor state sovietice”, scrie Konrad Zasztowt de 
la Institutul de Relații Internaționale din Polonia. 
„Kremlinul ... recurge din ce în ce mai mult la mijloacele 
hard power precum intervenția militară directă sau 
destabilizarea situației din statele post-sovietice care 
aspiră la apropierea politică de UE sau NATO”.

Cu toate acestea, există, de asemenea, măsuri 
corespunzătoare pe care Varșovia le-a luat în timpul 
deceniului de negocieri cu Bruxelles-ul care ar putea 
servi ca un model util pentru Chișinău, mai ales 
cât ține de efortul făcut de Polonia pentru a include 
întreprinderile în procesul lung de negocieri. În 
timpul negocierilor, guvernul polonez a înființat 
o structură pe trei nivele pentru a asigura un flux 
bidirecțional de informații între state și întreprinderi. 

Primul a fost un organ cu baza largă care privea 
problemele de integrare europeană cu locuri pentru 
negociatori, experți și grupuri de business și sociale. 
Acest organ, denumit Narodowa Rada Integracji 
(Consiliul Național pentru Integrare) funcționa sub 
autoritatea primului-ministru și era o organizație 
pentru discuții de un nivel foarte general. Consiliul 
ar fi trebuit să acționeze ca un canal de informații 
între guvern și societate.

Una dintre recomandările acestui raport pentru 
Republica Moldova va fi de a crea un organ similar, 
deoarece în Polonia el a servit un scop foarte util 
în diseminarea cunoștințelor despre procesul de 
integrare și de direcționare a îngrijorărilor dinspre 
întreprinderi către oficialii cheie. 

Ceea ce e crucial, e faptul că guvernul nu a 
discriminat organizațiile de business care au dorit 
să se alăture. În cazul în care un grup cu bază larga 
se auto-organiza, acesta era invitat să participe la 
reuniuni. Cu toate acestea, experiența poloneză a 
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fost că multe dintre aceste grupuri de business nu 
au fost deosebit de reprezentative, cel puțin în primii 
ani de transformare. Odată ce Polonia a devenit mai 
sofisticată, organizațiile care nu erau altceva decât 
vehicule personale pentru oameni de afaceri separați 
au avut tendința de a dispărea, în timp ce puterea 
grupurilor cu o bază mai extinsă, cu reprezentare 
reală în comunitatea de afaceri, a crescut.

Polonia a avut, de asemenea, organe sectoriale 
pentru ca în fiecare zonă separată de negociere să 
se interacționeze cu un grup de întreprinderi direct 
interesate de acel domeniu, de exemplu, agricultură 
sau produse farmaceutice. 

În cele din urmă, problemele ad-hoc au fost rezolvate 
pe o bază de unu-la-unu cu anumite companii. De 
exemplu, discuții referitoare la aplicarea directivelor 
UE privind emisiile au implicat numai cele mai mari 
rețele electrice din Polonia. 

Nivelul ridicat de consultare cu mediul de afaceri a servit 
un rol util în timpul discuțiilor Poloniei cu Bruxelles. 
Negociatorii polonezi au spus că deținerea unei opinii 
puternice de afaceri privind un anumit subiect a permis 
Varșoviei să își întărească poziția cu UE, demonstrând 
că nu a fost doar guvernul cel care a vorbit, dar că a fost 
reflectată și o poziție socială mai largă. 

Negociatorii polonezi au descoperit că procesul de 
aderare, de fapt, a constituit efortul de a formaliza 
organizațiile de business și cele sectoriale. Înaintea 
negocierilor, au existat foarte puține grupuri de 
business. În schimb, lobby-ul a fost de multe ori 
un efort haotic al întreprinderilor individuale și al 
oameni de afaceri care au încercat să influențeze 
direct politicienii și procesul legislativ.

Un foarte bun exemplu de acest tip de comportament 
a fost observat la începutul anilor 1990, atunci când 
întreprinderile confiscau poziții de top pe segmente 
de piață de multe ori obscure, cum ar fi producția de 
gelatină, și își foloseau averea și influența lor pentru 
a face lobby eficient privind restricțiile comerciale de 
care beneficiau propriile lor produse. 

Odată ce economia Poloniei a devenit mai civilizată 
și mai formală, datorită, în mare parte, procesului de 
aderare prelungit, exemplele flagrante de încercări de 
influențare directă a politicilor guvernului au devenit 
mai rare. După ce oferirea unei voci întreprinderilor 
a servit un scop foarte util în timpul discuțiilor cu 
Bruxelles-ul, Polonia a observat că a existat o asimetrie 
severă între companiile locale și cele străine.

Pentru mediul de afaceri local, concentrat pe piața 
locală sau, cel mult, pe cea națională, și cu expunere 
internațională relativ puțină, limbajul folosit 
de negociatori, împânzit cu termeni birocratici 

necunoscuți, este suprinzător de neplăcută și 
nefamiliară. Mulți antreprenori nu văd prea mult sens 
în a investi timp și energie pentru a învăța limbajul 
complicat de negociere al UE, simțind deseori că ei au 
un potențial mic de câștig prin deschiderea piețelor 
mai sofisticate din UE pentru produsele lor. Cu toate 
acestea, companiile străine sunt, de obicei, mult mai 
conștiente de beneficiile care pot fi obținute prin 
intermediul unor acorduri de liber schimb și sunt 
mult mai sofisticate privind activitatea de lobby a 
politicienilor decât rivalii lor locali.

Oficialii polonezi au descoperit că, deseori, 
companiile străine au formulat cereri foarte clare, în 
timp ce întreprinderile locale erau mult mai liniștite. 
De asemenea, companiile străine pot încerca să 
profite de guvernele fără experiență, încercând să 
facă loc unor propuneri care nu ar avea succes în 
Europa de Vest. 

Un exemplu de acest tip de comportament vine 
din România, din perioada privatizării industriei 
auto. Inițial, potențialii investitori străini au presat 
guvernul să interzică importul tuturor mașinilor, ca 
parte a acordului de preluare a sectorului suferind. 
Exemplele de acest gen i-au făcut pe oficialii polonezi 
să fie foarte atenți privind acceptarea sfaturilor de 
afaceri ca ceva bun. „Pentru negociatori, sfatul a fost 
de multe ori unul dăunător, fie pentru țară, fie pentru 
întreprinderea locală”, spune un negociator polonez. 
Oficialii polonezi au trebuit să dedice timp și energie 
pentru a găsi companii care ar fi fost prejudiciate de 
unele dintre propunerile care au fost împinse de către 
firmele străine cu scopul de a găsi un echilibru.

Organizațiile sectoriale au fost, de asemenea, de 
multe ori împărțite între întreprinderile locale și 
cele străine. Un exemplu bun au fost companiile 
farmaceutice. Acolo, mari companii străine care 
investesc în Polonia au fost foarte dornice ca Polonia 
să adere rapid la reglementările de brevetare ale 
UE, care ar proteja producția lor. Cu toate acestea, 
companiile locale mai mici au avut tendința de a avea 
puține medicamente originale și s-au concentrat pe 
producția de medicamente generice. Asta însemna că 
ele erau în favoarea întârzierii adoptării unor măsuri 
ce ar proteja brevetul pe cât de mult posibil pentru a-și 
menține întreprinderile lor în stare de operare. 

Alte sectoare, cum ar fi agricultura, au fost foarte 
greu de organizat. Ca și Republica Moldova, Polonia 
a avut o clasă foarte mare de fermieri mici, în esență, 
fermieri de subzistență, cu un număr foarte mic de 
operațiuni comerciale mai mari.

O problemă care a apărut în cazul agriculturii a 
fost schimbarea standardelor odată ce Polonia s-a 
apropiat de aderarea la UE. La o etapă mai timpurie a 
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procesului de modernizare a Poloniei, țara importase 
cantități mari de cuști de pui vândute de către 
producătorii vest-europeni, care au fost forțați să 
se adapteze la regulile mai stricte ale UE. Dar când 
Polonia a trebuit, la rândul său, să adopte aceleași 
standarde, ea a trebuit să negocieze o perioadă de 
tranziție pentru a schimba cuștile și pentru a scăpa 
de cele pe care fermierii polonezi le-au cumpărat din 
Germania și Franța. Unele dintre aceleași cuști ar 
putea fi acum utilizate în Republica Moldova. 

În agricultură, guvernul polonez a tins să adopte 
soluții de reglementare mai potrivite pentru 
producătorii mari, lăsând în același timp agricultorii 
mai mici care produc doar pentru piața locală, mai 
puțin afectați de cerințele sanitare și de altă natură de 
producție, pentru piața mai exigentă a UE. Cu toate 
acestea, experiența poloneză a fost că standardele 
mai înalte ale UE au avut tendința de a se infiltra în 
industrie, datorită modificării gusturilor și cerințelor 
consumatorilor.

Într-un astfel de exemplu din sectorul produselor 
lactate, brânza albă destinată exportului a trebuit să fie 
produsă în conformitate cu standardele UE, în timp ce 
brânza locală nu a fost supusă acelorași reglementări. 
Cu toate acestea, fermierii locali au folosit metode 
cum ar fi colectarea laptelui de la micii producători, 
care a fost lăsat în cutii nerefrigerate la marginea 
drumului, încălzindu-se ore întregi înainte de a fi 
preluate de către distribuitori. Odată ce consumatorii 
au devenit conștienți de diferențele de standarde între 
brânza destinată pentru export și cea produsă pentru 
consumul local, ei au cumpărat pur și simplu brânza 
făcută potrivit standardelor de export. Într-un timp 
relativ scurt, întreaga piață a fost adusă în conformitate 
cu standardele UE, în ciuda scutirii inițiale croite 
pentru producători mai mici.

Pe măsură ce procesul de negociere a continuat, 
Polonia a instituit un sistem de informare a 
întreprinderilor cu privire la progresele în domenii 
și industrii specifice. Acest lucru a fost realizat în 
mare parte prin intermediul internetului, pentru 
a face procesul cât mai transparent posibil și a ține 
întreprinderile la curent cu ceea ce se întâmplă în 
discuțiile cu Bruxelles-ul. Guvernul trimitea, de 
asemenea, circulare pentru părțile interesate pentru 
a se asigura că acestea erau la curent cu negocierile. 
Cu toate acestea, de multe ori, nu exista nicio reacție 
din partea comunității de afaceri.

Tendința observată câțiva ani mai târziu este că 
întreprinderile afectate negativ de decizii particulare 
s-au plâns puternic, dar cu mult timp după ce procesul 
de negociere a fost încheiat. O altă recomandare a 
acestui panel este ca guvernul să se asigure că dispune 
de o sensibilizare activă pentru a încerca să evite un 

astfel de rezultat în Republica Moldova. 

Unul dintre cele mai consumatoare de timp domenii 
pentru guvern a fost de a verifica fiecare propunere 
de reglementare a UE pentru a vedea dacă aceasta 
există în legislația poloneză sau dacă ar trebui să fi 
trecută prin parlament. Ca parte a acestui proces, 
oficialii au încercat, de asemenea, să determine ce 
impact ar avea reglementările asupra anumitor părți 
ale economiei și asupra întreprinderilor individuale.

Aici, negociatorii polonezi au remarcat un paradox. 
Ei au considerat că este de datoria lor de a fi direcți cu 
mediul de afaceri cu privire la potențiale schimbări 
de reglementare. Cu toate acestea, experiența lor a 
fost că întreprinderile, în special cele locale, au avut 
tendința de a fi destul de conservatoare. În cazul în 
care mediul de afaceri ar fi fost mai bine organizat 
în timpul procesului de aderare, aceasta ar fi ajuns, 
de fapt, să cauzeze probleme majore pentru guvernul 
polonez prin întârzierea discuțiilor. „Întreprinderile 
ar fi putut să torpileze discuțiile din cauza cerințelor 
plasate asupra lor de către negociatori”, spune un fost 
oficial polonez. 

Ca o notă finală, în general, procesul de aderare a 
fost în Polonia un succes enorm. Polonia a parcurs 
cel mai bun sfert de veac din aproximativ 300 de ani, 
cu o economie aflată în creștere, la o rată medie de 
puțin peste 4 la sută pe an din 1992.

După aderarea la UE în 2004, fluxul de fonduri 
structurale care s-au vărsat în țară a dus la construirea 
unui sistem modern de autostrăzi, aeroporturi 
moderne și o îmbunătățire masivă a nivelului de trai 
în mediul rural. Ca stat non-membru UE, acel impact 
nu va fi la fel de evident în Republica Moldova, dar 
țara ar putea avea parte de un val de investiții străine 
datorită adoptării unor legături mai strânse cu UE 
- ceva care a început să transforme Polonia către 
mijlocul anilor 1990. 

Companiile poloneze, reprezentate de grupuri care 
funcționează bine, cum ar fi Lewiatan, confederația 
patronală, sunt acum în măsură să funcționeze 
în conformitate cu standardele UE. Unele creează 
branduri și pătrund pe piețele vest-europene pe 
cont propriu, în timp ce multe altele au devenit 
componente cruciale și furnizori de sub-asamblare 
pentru producătorii germani și alți vest-europeni. 
Toate acestea sunt în mare măsură un rezultat al 
acordurilor de comerț liber care au înregistrat succes 
și al procesului ulterior de aderare la UE.

În concluzie, recomandările pentru Republica 
Moldova sunt de a:

1. Proiecta un sistem de organe consultative 
pentru a canaliza mai bine preocupările 
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sectorului de afaceri către negociatori. Acesta 
ar trebui să includă o organizație pe baza 
largă care unește oficiali guvernamentali, 
experți, grupuri sociale și organizații de 
afaceri. Grupurile sociale pot fi de multe ori 
precaute privind obiectivele de business, dar 
în cazul în care acestea sunt cooptate, ele pot 
oferi o mai mare acceptare publică a oricărui 
acord și eroda suspiciunea că guvernul și 
mediul de afaceri și-au dat mâna pentru o 
afacere de care să nu beneficieze publicul 
larg. Organizațiile nu ar trebui să fie alese de 
către guvern, dar ar trebui să fie reprezentanți 
autentici ai sectorului de afaceri.

2. Încuraja formarea de grupuri sectoriale, 
având grijă deosebită pentru a se asigura 
că atât companiile locale cât și cele străine 
dispun de o voce, astfel încât punctele de 
vedere exprimate să acopere un spectru cât 
mai larg.

3. Se asigura că guvernul este clar cu privire 
la ceea ce se întâmplă în timpul fazelor de 
negociere și de implementare, cu un efort de 
a comunica acest lucru părților interesate. 
Limbajul utilizat trebuie să evite „limbajul de 
Bruxelles” și să folosească termeni clari, ușor 
de înțeles de către sectorul de afaceri local.

4. Face eforturi pentru a analiza opinia 
sectorului de afaceri, astfel încât companiile 
să poată să-și exprime punctul de vedere cu 
suficient timp înainte pentru ca acestea să 
poată afecta procesul.

5. Nu își face griji prea multe privind elaborarea 
reglementărilor care să cuprindă fiecare 
aspect al unei anumite industrii, în special 
în sectoarele de importanță socială, dar 
fragmentate, cum ar fi agricultura. Adoptarea 
standardelor UE stricte de către producătorii 
mai mari va crea tendința de a îi trage în 
urma lor și pe micii producători, ca urmare 
a schimbări în cererea consumatorilor. Ar 
trebui făcut un efort pentru a explica faptul că 
chiar și micii producători de produse de nișă, 
cum ar fi fructele și brânza, ar putea beneficia 
de accesul la piața UE. Exemplul succesului 
fermierilor din Europa Centrală, cum ar fi 
producătorii de mere, lapte și carne de porc 
din Polonia, care s-au descurcat foarte bine 
în afara UE, ar putea sprijini acest argument.

Autorul ar dori să-i mulțumească lui Paweł Swieboda, 
președinte al DemosEuropa, și Jarosław Pietras, 
director general în cadrul Secretariatului General al 
Consiliului Uniunii Europene, pentru ajutorul lor în 
cercetarea acestui capitol.
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Concluzii și Recomandări pentru 
Implementarea DCFTA UE-Moldova

DCFTA-urile și implementarea lor ar trebui să fie 
puse într-un cadru mai larg de politici. Menținerea 
competitivității și a stabilității sociale, continuarea 
unor politici economice sănătoase sunt obiective 
mult mai importante, decât orice altceva privind 
DCFTA. Integrarea în UE trebuie să rămână în 
subordinea acestor obiective.

Autoritățile moldovenești trebuie să stabilească 
obiective politice clare și să dea dovadă de o 
conducere politică fermă. Aceste două ingrediente-
cheie sunt mai importante decât strategiile de PR și 
de comunicare parțială pentru DCFTA. În timp ce 
Slovacia a investit masiv în promovarea avantajelor 
aderării la UE în rândul populației sale, anume 
angajamentul liderilor politici și un sprijin puternic 
pentru integrare din partea opiniei publice au definit 
succesul eforturilor din Slovacia în cele din urmă. 
Integrarea europeană în Slovacia a fost văzută nu 
doar ca o problemă economică, ci ca o sarcină de 
civilizație, astfel încât chiar și obstacolele temporare 
majore, cum ar fi izolarea guvernului Mečiar au putut 
fi rapid depășite.

Nu implementați orbește regulile DCFTA. 
Implementarea cu succes a DCFTA presupune 
familiarizarea cu diverse soluții naționale ale statelor 
membre ale Uniunii Europene. Alegerea dintre 
diferite practici naționale oferă spațiu maxim pentru 
adaptarea juridică, rămas după semnarea DCFTA-
urilor. Instituțiile moldovenești nu au capacitatea de 
a monitoriza toate soluțiile statelor membre ale UE 
pentru toate punctele problematice. Prin urmare, este 
recomandabil de a mobiliza resurse pentru a identifica 
posibile soluții, chiar dacă aceasta presupune 
externalizarea unora dintre aceste sarcini către actori 
externi, consilieri juridici sau / și implicarea actorilor 
corporativi și a experților în procesul de rezolvare a 
problemelor la nivel instituțional.

Autoritățile moldovenești sunt sfătuite să măsoare 
impactul potențial al noii legislații privind sectorul 
de afaceri. În cazul Slovaciei, impactul noii legislații 
asupra economiei și al sectorului de afaceri este 
măsurat de către Ministerul Economiei, Ministerul 
Finanțelor, Ministerul Muncii și Ministerul 
Mediului. Sistemul de evaluare a fost introdus în 2008 
și îmbunătățit în 2010. Orice lege care este prezentată 
spre procedurile de revizuire inter-ministeriale 
trebuie să includă o clauză de impact specifică, care 
precizează impactul legii în 5 domenii (impactul 
asupra finanțelor publice, impactul social, impactul 
asupra mediului de afaceri, impacturele ecologice 
și impactul asupra informatizării societății). 
Metodologia de calcul a costurilor administrative 

pentru sectorul de business se bazează pe Modelul 
costului standard, care este utilizat de majoritatea 
țărilor membre ale Uniunii Europene (COST = 
CANTITATE x TIMP x PREȚ).

Integrarea ministerelor și a agențiilor responsabile 
pentru implementarea DCFTA în campania de 
diseminare cu scopul de a furniza informații de 
primă mână părților interesate. În cazul Ungariei, 
activitățile de diseminare a informației au fost 
parțial separate de administrația de stat. Camerele 
de Comerț și Industrie au încercat să servească drept 
legătură. Cu toate acestea, ministerele nu au fost 
suficient de implicate în activitățile lor și o parte din 
informație a fost pierdută în acest lanț de diseminare.

Guvernul ar trebui să elaboreze o Strategie de 
comunicare privind integrarea în UE, care va 
cuprinde, de asemenea implementarea DCFTA. 
Republica Cehă a adoptat o astfel de strategie în 1997, 
înainte de începerea negocierilor de aderare la UE. 
Instituția responsabilă de strategie a fost Ministerul 
Afacerilor Externe, care a creat un departament 
special, responsabil pentru coordonarea acesteia. 
De asemenea, în 2001, a fost înființată o Comisie de 
Coordonare Interministerială pentru Implementarea 
Strategiei de Comunicare. Scopul principal al 
strategiei a fost de a oferi publicului informații cu 
privire la aspectele esențiale ale integrării în UE

Funcția primară a www.businessfriendly.sk 
este de a permite întreprinderilor să informeze 
guvernul cu privire la problemele care decurg din 
legislația națională. Companiile pot să prezinte 
obiecții și inițiative direct ministerului prin 
intermediul portalului online. Companiile pot 
informa, de asemenea, guvernul cu privire la 
sarcinile administrative excesive sau duplicitățile 
administrative generate de legislație.

Ministerului Economiei i se recomandă să creeze 
un portal online, cu scopul de a îmbunătăți 
comunicarea și interacțiunea dintre guvern și 
întreprinderi. De exemplu, în procesul de aderare la 
UE, Ministerul slovac al Economiei a creat un portal 
online, cu scopul de a îmbunătăți cooperarea între 
guvern și întreprinderi cât ține de redactarea legislației. 
Companiile pot să prezinte obiecții și inițiative direct 
de minister prin intermediul portalului on-line. 
Companiile pot informa, de asemenea, guvernul 
cu privire la sarcinile administrative excesive sau 
duplicități administrative generate de legislație. 

Implicarea actorilor corporativi de tip IMM în 
procesul DCFTA cu mult timp înainte ca aceștia 
să trebuiască să facă față consecințelor. În cazul 
țărilor din grupul de la Vișegrad, sensibilizarea 
privind UE a crescut treptat în timpul procesului de 
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implementare. Pe parcursul fazei de negociere, atunci 
când aspectele au fost decise în mod substanțial, 
acești actori corporativi nu calificau procesul de 
aderare ca o chestiune importantă. Abia pe parcursul 
fazei de implementare un număr mare de directori 
executivi și de directori financiari au înțeles natura 
iminentă a procesului.

Autoritățile moldovenești ar trebui să deschidă 
centre regionale de informare privind integrarea 
europeană, care ar oferi informații și consultanță 
în domenii legate de implementarea DCFTA și 
integrarea în UE, cum ar fi: piața internă,   acordurile 
comerciale, achizițiile publice, regulile de completare, 
cercetare, dezvoltare și tehnologie, transferul de 
legislație, standardele tehnice, impozite, vamă etc. 
De exemplu, în 1998, Camera de Comerț a Republicii 
Cehe a înființat Centrul pentru Integrare Europeană, 
care a funcționat până în 2008, sarcina sa principală 
fiind de a oferi întreprinderilor informații legate de 
integrarea în UE și monitorizarea legislației UE în 
domeniu. Centrul a organizat, de asemenea, activități 
de instruire și de educare. De exemplu, în perioada 
1998 – 2004, sute de antreprenori au absolvit un curs 
autorizat „Manager pe piața internă a UE”.

Nu puneți dialogul DCFTA cu întreprinderile pe un 
fundament tehnocratic. Chiar dacă există un nivel 
ridicat de claritate cu privire la procesele de adaptare 
sectoriale, procedurile administrative viitoare, 
incertitudinea cu privire la viitoarea competitivitate, 
oportunitățile de export, implicațiile pe piața forței 
de muncă au rămas considerabile. Pe lista părților 
interesate corporative, aceste întrebări sunt primele 
preocupări prioritare, în timp ce răspunsurile se 
află cu mult dincolo de domeniul de aplicare al 
capacităților administrative.

Nu încercați să „educați” populația privind 
consecințele/oportunitățile DCFTA, ele nu pot 
fi „educate”. Rezultatele depind de mulți factori, 
pregătirile pot avea doar o valoare limitată. În Ungaria, 
industria textilă a dispărut aproape în totalitate, în 
ciuda tuturor eforturilor considerabile de a se adapta 
la noua situație. Un exemplu opus este atitudinea 
schimbătoare a micilor proprietari de terenuri, care au 
fost destul de sceptici înainte de aderare, dar care au 
devenit susținători solizi ai acesteia după 2004, când 
au experimentat scara subvențiilor UE. Astfel, atât 
anticiparea cât și percepția implementării DCFTA 
rămâne într-o măsură relativ mare independentă de 
proces și de interpretarea ei tehnocratică.

Consolidați încrederea și cooperarea dintre 
corporații și guvern, în special în sectoarele 
potențial afectate, fragmentate, cu mobilizare 
socială mare. Acest lucru este crucial dacă guvernul 
ar dori să păstreze acest aspect depolitizat și maniabil 

pe viitor. Factori cum ar fi impactul de ansamblu 
asupra competitivității, exodul de creiere, domeniul 
de aplicare al viitoarelor oportunități de export nu 
pot fi pe deplin predate și vor rămâne în zona „gri”. În 
această atmosferă de incertitudine, guvernul trebuie 
să arate chiar mai multă empatie și să își intensifice 
eforturile de consolidare a încrederii.

Autoritățile moldovene trebuie să rezolve 
problemele legate de sectorul său agricol vast 
cu scopul de a îl împiedica să devină o forță 
conservatoare, anti-reformă. Deși sectorul agricol 
în Slovacia a fost unul dintre principalii beneficiari 
ai integrării în UE, au existat unele deficiențe 
în politicile și comunicarea guvernului privind 
soluționarea problemelor acestuia. Agricultura nu a 
contat ca o mare fracțiune a economiei la momentul 
aderării și, astfel, prioritate a fost acordată sectorului 
de producție. Unele exploatații agricole de mici 
dimensiuni nu au respectat normele UE și au ieșit 
din afaceri. Din păcate, ca rezultat al scăderii rapide 
a populației ocupate în agricultură, sectorul agricol 
din Slovacia a devenit oarecum anti-piață, iar acum 
face periodic lobby pe lângă guvern pentru măsuri 
protecționiste.

Industriile orientate spre export trebuie să 
constituie unul dintre obiectivele majore pentru 
politicile de stat. Industriile capabile să exporte pe 
piețele UE vor avea șanse mai mari să intre pe alte 
piețe, pot stabili grupuri de modernizare în economia 
locală, așa cum s-a întâmplat în cazul țărilor din 
grupul de la Vișegrad (de exemplu, industriile auto, 
fabrici moderne de procesare, producția agricolă). 
Integrarea microeconomică a fost un factor crucial, 
inseparabil de succesul aderării la UE a țărilor din 
grupul de la Vișegrad.

Republica Moldova este sfătuită să înființeze un 
organism național pe bază largă care să examineze 
problemele ce țin de integrarea europeană, ce ar 
include negociatori/funcționari, experți, grupuri 
de business și grupuri sociale. În cazul Poloniei, 
acest organ a fost numit Narodowa Rada Integracji 
(Consiliul Național pentru Integrare), a funcționat 
sub autoritatea primului-ministru și a fost o 
organizație pentru discuții la un nivel foarte general. 
Consiliul a acționat ca un canal de informații între 
guvern și societate.

Guvernul trebuie să întreprindă consultări la nivel 
înalt în mod regulat cu mediul de afaceri. Potrivit 
negociatorilor polonezi, având o opinie puternică 
a mediului de afaceri privind  un subiect anume, 
Varșovia a putut să își consolideze poziția sa în UE, 
demonstrând astfel că nu a fost doar guvernul cel care 
a vorbit, dar că ea reflectă o poziție socială mai largă. 
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Autoritățile moldovene ar trebui să încurajeze 
formarea de grupuri de afaceri sectoriale, având 
grijă deosebită pentru a se asigura că atât companiile 
locale cât și cele străine au o voce și că opiniile 
exprimate acoperă un spectru pe cât de larg posibil. 

Implementarea DCFTA are nevoie de un campion, 
o agenție responsabilă, care să conducă și să ghideze 
procesul. Este esențial să existe o echipă de persoane 
preocupate de mediul de afaceri în serviciul public, 
care sunt responsabile de coordonarea implementării 
pachetului economic al DCFTA.
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