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Dezmembrarea CAER în 1990, urmat� de 
semnarea acordurilor europene (AE) de 
asociere între ��rile Europei Centrale �i de 
Est (TECE) �i Uniunea European� (UE), a 
condus la crearea cadrului juridic favorabil 
dezvolt�rii de schimburi comerciale între cele 
dou� p�r�i. Primele ��ri din Europa Central� 
�i de Est cu care UE a încheiat astfel de 
acorduri au fost Ungaria, Polonia �i 
Cehoslovacia (dup� dezintegrare au fost 
încheiate noi acorduri separat cu Cehia �i cu 
Slovacia), dup� care au urmat România, 
Bulgaria, ��rile Baltice �i Slovenia. 

Acest nou cadru, asigurat prin AE ce instituie 
o asociere între fiecare �ar� central �i est-
european� �i Comunit��ile Europene, a 
reprezentat un veritabil progres în raport cu 
perioada anterioar� anului 1989 �i în raport 
cu concep�iile precedente de cooperare 
european� �i de dezvoltare de rela�ii pe care 
UE le avea fa�� de vecinii s�i din centrul �i 
estul Europei. Toate AE prezint� aceea�i 
structur� �i con�in clauze privind dialogul 
politic, libera circula�ie a bunurilor, 
persoanelor, serviciilor �i capitalurilor, 

precum �i cooperarea economic�, cultural� �i 
financiar�. Totu�i, existen�a unui cadru 
comun �i a unei structuri comparabile nu a 
exclus o abordare pu�in diferit� în func�ie de 
�ara asociat� (în domenii specifice cum ar fi 
realizarea liberului schimb, cooperarea 
financiar� sau politicile sectoriale). 

Din punctul de vedere al stadiilor de 
integrare economic�, AE nu creaz� o pia�� 
unic� în sensul unei libere circula�ii a 
m�rfurilor, serviciilor, persoanelor �i 
capitalurilor �i nici o uniune vamal�, ci 
instituie o zon� de liber schimb imperfect� 
(numai pentru produsele industriale) la 
sfâr�itul unei perioadei de tranzi�ie de zece 
ani.   

Procesul de liberalizare a schimburilor 
prev�zut în aceste acorduri a exclus anumite 
produse; este cazul celor agricole pentru care 
sunt prev�zute concesii reciproce sub forma 
reducerilor de taxe vamale sau a deschiderii 
de contingente la care se aplic� taxe vamale 
reduse; pentru altele, cel al produselor 
industriale sensibile (produsele textile �i 
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produsele siderurgice), liberul-schimb total s-
a realizat progresiv, pe o perioad� de timp 
mai îndelungat�. De altfel, produsele textile 
�i cele siderurgice, ca �i produsele agricole 
transformate fac obiectul unor protocoale 
separate anex� la AE.  

Acordurile de asociere, care leag� în prezent 
��rile est-europene de Uniunea European�, 
cuprind numeroase prevederi destinate s� 
realizeze par�ial sau s� preg�teasc� realizarea 
principiilor celor patru libert��i de circula�ie. 
Aceste prevederi nu sunt îns� nici exhaustive 
(în aceast� privin��) �i nici de natur� a 
determina progrese uniforme în toate 
domeniile care sunt cuprinse în Pia�a Intern� 
Unic�. Dispozi�iile referitoare la libera 
circula�ie a bunurilor sunt mult mai 
cuprinz�toare decât cele privind circula�ia 
serviciilor, capitalurilor �i mai ales a 
persoanelor. De asemenea, unele elemente 
constitutive importante ale des�vâr�irii 
libert��ilor de circula�ie nu sunt prezentate pe 
larg, în acorduri prev�zându-se numai 
cooperarea în aceste direc�ii : standarde �i 
norme tehnice, sanitare, fitosanitare �i 
veterinare; aspecte care �in de politica social� 
(asigur�ri sociale, protec�ia muncii), protec�ia 
mediului; legisla�ia societ��ii comerciale; 
recunoa�terea reciproc� a calific�rilor 
profesionale; protec�ia consumatorilor etc. 

Bilaterale fiind, AE organizeaz� rela�ii destul 
de eterogene, iar într-o prim� faz� a aplic�rii 
lor, datorit� regulilor de origine stricte, au 
putut pe alocuri chiar s� descurajeze ISD în 
��rile asociate. În prezent, datorit� cumulului 
pan european al regulilor de origine �i a altor 
acordurilor de liber schimb existente, aceast� 
problem� a fost înl�turat�. 

AE descriu o Europ� minim satisf�c�toare 
pentru interesul unei p�r�i �i pentru 
speran�ele celeilalte, f�r� ca totu�i s� 
garanteze efectele privind convergen�a 
TECE. 

În mod cert, în afara unor neajunsuri sau 
limite, existen�a acordurilor de asociere a 
avut �i efecte pozitive asupra economiilor 
��rilor în tranzi�ie est-europene, cum ar fi : 
produsele est-europene au beneficiat de un 

acces mai u�or pe pie�ele UE ; câ�tigarea de 
cote de pia�� în UE a permis limitarea 
par�ial� a c�derii produc�iei legat� de 
pr�bu�irea pie�elor est-europene ; 
restructurarea geografic� a schimburilor lor a 
fost accelerat� �i consolidat� ; asigurarea 
unui cadru pe termen lung, stabil �i 
previzibil, pentru exportatorii din TECE, le-a 
permis înt�rirea pozi�iei concuren�iale în fa�a 
altor furnizori (îndeosebi din Asia de Est). 

Teama de o concuren�� accentuat� pentru 
��rile europene, în condi�iile unei oferte 
excedentare, a antrenat o atitudine destul de 
prudent� în fa�a deschiderii comerciale din 
partea UE. Astfel, AE au prev�zut 
contingente pentru produsele sensibile �i 
clauze de salvgardare, care nu au împiedicat 
TECE s�-�i reorienteze schimburile lor c�tre 
UE. Totu�i, aceast� reorientare a fost mai 
mult benefic� ��rilor UE, deoarece valoarea 
exporturilor lor a crescut mai mult decât 
importurile acestora din ��rile est-europene. 
În plus, persisten�a obstacolelor în calea 
exporturilor TECE în UE (mai ales pentru 
produsele sensibile) pân� la sfâr�itul anului 
1997, poate fi considerat� ca o frân� în 
dezvoltarea exporturilor, a cre�terii 
economice �i în ultim� instan��, a 
transform�rii structurale. Apoi, asimetria 
prev�zut� în favoarea TECE (în privin�a 
ritmului de liberalizare) nu a produs efectele 
scontate ; dimpotriv�, ��rile central �i est-
europene au devenit, în ansamblu, deficitare 
în raport cu UE. Printre altele, deficitul din 
balan�ele comerciale ale TECE cu UE poate 
fi pus �i pe seama unei mai slabe 
competitivit��i a exporturilor est-europene pe 
pie�ele comunitare. 

Importan�a major� a AE în procesul de 
preg�tire a eventualei ader�ri de noi ��ri la 
UE este incontestabil�. Schimburile 
comerciale dintre Uniunea European� �i 
��rile central �i est-europene au înregistrat în 
ultimii ani o evolu�ie foarte dinamic�, ceea ce 
a condus la o cre�tere a interdependen�ei 
economice, astfel c�, în numai câ�iva ani, UE 
a devenit principalul lor partener comercial. 
Acest lucru poate fi explicat prin procesele 
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de reform� din TECE �i prin cadrul juridic 
mult îmbun�t��it al rela�iilor economice cu 
Uniunea European�, asigurat de AE. 

Punerea în practic� a prevederilor acordurilor 

de asociere a preg�tit calea spre o vast� zon� 

integrat� din punct de vedere economic, dar 

mai ales comercial, care la rândul s�u, 

serve�te drept baz� real� pentru aderarea la 

UE. Într-adev�r, acordurile europene 

constituie instrumentul juridic de baz� care 

define�te rela�iile dintre UE �i ��rile 

candidate, îndeplinind un rol important în 

cadrul strategiei de pre-aderare. Aceste 

acorduri permit urm�rirea progreselor ��rilor 

candidate în privin�a adopt�rii �i punerii în 

practic� a acquis-ului comunitar, precum �i 

respectarea priorit��ilor Parteneriatelor pentru 

aderare. 

Consecvent� op�iunii de integrare european�, 

România a semnat Acordul European de 

asociere la Comunit��ile Europene la 1 

februarie 1993, acord care a intrat în vigoare 

la 1 februarie 1995; îns�, prevederice 

Acordului European în domeniul comer�ului 

�i a aspectelor legate de comer� au fost puse 

în aplicare în devans, de la 1 mai 1993, prin 

Acordul Interimar. 

În privin�a evolu�iei generale a comer�ului 

exterior românesc, în perioada 1990-2001, 

trebuie spus c� acesta s-a aflat sub imperiul 

reformelor economice întreprinse, iar 

deschiderea spre exterior a economiei 

României a c�p�tat un impuls deosebit odat� 

cu aplicarea acordurilor �i protocoalelor 

interna�ionale multilaterale �i bilaterale la 

care România este parte semnatar�, printre 

care se înscrie �i acordul european.  

Datele statistice privind gradul de deschidere 

c�tre exterior a economiei române�ti, arat� 

atât o tendin�� de cre�tere a acestuia de la an 

la an, cât �i un nivel destul de ridicat 

(ponderea exporturilor �i importurilor de 

m�rfuri în PIB a ajuns în anul 2000 s� fie de 

61%1). Aceast� tendin�� este rezultatul direct 

al politicilor de liberalizare a comer�ului 

exterior, dar �i o consecin�� a declinului 

înregistrat de PIB al României în termeni 

reali. În plus, o cre�tere a gradului de 

deschidere a economiei române�ti reflect� �i 

o accentuare a vulnerabilit��ii acesteia fa�� de 

perturb�rile din mediul extern, fa�� de 

�ocurile externe transmise prin intermediul 

leg�turilor comerciale. 

Cu începere din 1993, evolu�ia comer�ului 

exterior cu UE a reflectat efectele procesului 

de aplicare gradual� a prevederilor Acordului 

de asociere, concesiile tarifare fiind acordate 

în acest� prim� faz� preponderent de c�tre 

��rile dezvoltate. De�i în unele analize 

întreprinse Acordul de asociere a fost 

considerat insuficient de asimetric în 

favoarea ��rilor central �i est-europene, 

cre�terea semnificativ� a volumului 

                                                 
1 Balance of payments and international investment 
position of Romania, NBR, Annual Report 2001. 
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schimburilor comerciale dintre România �i 

UE, dup� semnarea acestuia, nu poate fi 

considerat� o simpl� coinciden��. 

Cele mai ridicate valori atât la import cât �i la 

export s-au ob�inut în ultimii patru ani ai 

perioadei analizate, 1998-2001, iar din 1993 

valorile celor dou� fluxuri înregistreaz� 

cre�teri importante, astfel c� la sfâr�itul 

anului 2001 valoarea exporturilor era de 5,51 

ori mai mare decât în 1992, iar cea a 

importurilor de 3,82 ori. 

În privin�a evolu�iei balan�ei comerciale 

România - UE, în perioada 1990-2001, se 

constat� practic o degradare aproape 

permanent� a acesteia. 

 

 

 

Graficul 1 

Sursa: calcule personale, conform datelor din "Anuarul de comer� exterior al României", 
Comisia Na�ional� pentru Statistic�, 1994 �i 1995 ; colec�ia « Buletin statistic de comer� 
exterior » pentru anii 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,  2000, 2001 �i  2002  (Nr.4/2002). 
 

Din p�cate, relativ la dimensiunea mare a 
României, nivelul comer�ului cu UE r�mâne 
sc�zut chiar �i în ultimii ani când s-au 
înregistrat cele mai ridicate valori; raportat la 
num�rul de locuitori, nivelul comer�ului UE 
cu România (importuri �i exporturi) r�mâne 
cel mai sc�zut dintre toate ��rile est-europene 

candidate la aderare. Reorientarea 
schimburilor comerciale externe ale 
României dup� anul 1990 c�tre ��rile 
dezvoltate  �i amplificarea comer�ului cu 
��rile vest-europene a f�cut ca UE s� devin� 
principalul partener comercial al României 
cu o pondere în continu� cre�tere, care înc� 
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din 1999 a atins valori însemnate, 
comparabile cu ponderea comer�ului intra-
european al multora dintre statele membre 
UE; cel pu�in din acest punct de vedere 
(exceptând protec�ia tarifar� �i netarifar� în 

domeniul agricol) se poate considera c� 
România este ipso facto integrat� în comer�ul 
comunitar, Acordul european având o 
contribu�ie serioas� în aceast� privin��.

 

Tabelul 1 

Ponderea valoric� a UE în comer�ul exterior al României 

- % - 

 

Anul 

Exportul României 

în UE 

Importul României 

din UE 

1989 30,6 13,0 
1990 31,9 19,9 
1991 33,7 25,1 
 1992 32,1 37,2 
 1993 39,3 42,1 
1994 46,0 44,5 
1995 54,1 50,4 
1996 56,5 52,3 
1997 56,5 52,5 
1998 64,5 57,7 
1999 65,5 60,4 
2000 63,8 56,6 
2001 67,8 57,3 

  
 Sursa: calcule personale, pe baza datelor furnizate de Comisia Na�ional� pentru 
Statistic� în "Anuarul de comer� exterior al României" 1994 �i 1995 �i în "Buletin statistic de 
comer� exterior" pentru anii 1995-2001 �i 2002 (Nr.4/2002). 

 

De asemenea, analiza intensit��ii relative a 
schimburilor dup� încheierea acordului 
european atât la nivel global România - UE, 
cât �i pe rela�ia cu fiecare �ar� membr� a UE1 
arat� o cre�tere a acesteia atât la nivelul 
exporturilor cât �i la nivelul importurilor. În 
ceea ce prive�te intensitatea schimburilor 
bilaterale, România dezvolt� în mod deosebit 
rela�ii comerciale cu patru ��ri membre ale 
UE: Grecia, Italia, Austria �i Germania. 
Valorile indicatorilor de intensitate relativ� 
pentru aceste ��ri sunt toate superioare valorii 
medii a intensit��ii schimburilor României cu 
UE. 

                                                 
1 Vezi Mirela Diaconescu, "Asocierea României la 
Comunit��ile Europene; implica�ii asupra economiei �i 
comer�ului exterior românesc", Tez� de doctorat, 
ASE, Bucure�ti, 2002. 

În urm�torii ani, acest "partenariat natural" 
pe care îl indic� intensitatea schimburilor 
României cu UE �i cu ��rile membre, 
probabil c� se va mai accentua - în special 
datorit� necesit��ii realiz�rii unor cre�teri 
economice rapide pentru ajungerea din urm� 
a ��rilor avansate (catching-up), dup� care se 
va stabiliza odat� ce nivelul schimburilor 
dintre România �i UE va fi atins un prag mai 
potrivit cu cel pe care-l sugereaz� ponderile 
geografiei �i istoriei lor. Apropierea 
institu�ional� de UE dup� semnarea acordului 
de asociere, ca �i relativa apropiere 
geografic� favorizeaz� într-o anumit� m�sur� 
acest proces de "catching-up". Totu�i, 
distan�a economic� care separ� înc� România 
�i UE este de natur� s� frâneze intensitatea 
schimburilor. F�r� îndoial� c�, atunci când 
PIB/locuitor al României va fi ajuns la 
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nivelul mediu al Uniunii, intensitatea 
schimburilor va fi evoluat �i se va fi fixat la 
un nivel mai ridicat �i mai reprezentativ 
pentru leg�turile geografice �i istorice care 
unesc cele dou� p�r�i.  

Un punct nevralgic al exportului românesc în 
general, dar �i fa�� de UE, îl constituie 
dependen�a de opera�iunile de prelucrare în 
lohn.  

Ïn privin�a structurii exporturilor în UE, 
principalele produse române�ti exportate pe 
pia�a comunitar� în ultimii ani au fost 
textilele �i articolele de îmbr�c�minte (peste 
30% din total export), urmate de ma�inile, 
aparatele �i produsele electrice, produsele 
siderurgice, înc�l��minte �i mobil�. 

Dup� 1993, importurile din UE au fost, în 
general, în concordan�� cu eforturile de 
modernizare ale economiei na�ionale, circa 
30% din acestea reprezentând ma�ini, aparate 
�i produse electrotehnice necesare procesului 
de retehnologizare �i modernizare.  

Exporturile române�ti în UE, îndeosebi dup� 
anul 1993, au drept component� esen�ial� 
produsele cu un grad mediu de complexitate 
(peste 50% pondere); în 2001 se accentueaz� 
cre�terea exporturilor de complexitate 
ridicat� (fa�� de anul 1991 cre�terea este de 
cca. 11 ori). 

În ceea ce prive�te structura importurilor din 
UE se poate constata c�, pe întreaga perioad� 
1990-2001, grupele care predomin� sunt cele 
cu un grad mediu �i ridicat de complexitate, 
aceasta fiind o consecin�� a procesului de 
restructurare tehnologic� a întreprinderilor 
române�ti, proces ce necesit� un import mai 
mare de echipamente. Cu toate acestea, 
cre�terea valoric� cea mai important� a 
înregistrat-o grupa de complexitate medie (de 
cca.11,4 ori în 2001 fa�� de 1991), în timp ce 
categoria produselor de complexitate ridicat�  
a avut o cre�tere mai modest� de cca. 5 ori. 
Reflectat� în balan�a comercial�, acest� 
structur� a exporturilor �i importurilor, arat� 
c� România înregistreaz�, pe aproape 
întreaga perioad�, excep�ie f�când anul 2001, 
un oarecare surplus de produse cu un grad 

sc�zut de complexitate �i un deficit pronun�at 
al tranzac�iilor cu produse de complexitate 
ridicat�. 

În privin�a compozi�iei exporturilor de 
produse române�ti în UE, în func�ie de 
factorul de produc�ie dominant, începând cu 
anul 1993, predomin� exporturile de produse 
intensive în for�� de munc�, ponderea 
produselor intensive în capital uman 
înregistreaz� o u�oar� cre�tere, cea a 
produselor intensive în capital este în 
sc�dere, iar ponderea produselor intensive în 
resurse naturale este cea mai redus�.  

În ceea ce prive�te importurile României din 
UE, în func�ie de factorul de produc�ie 
dominant, calculele personale efectuate 
eviden�iaz� urm�toarele caracteristici 
esen�iale : pe parcursul întregii perioade luate 
în considerare (1990-2001), domin� importul 
de produse intensive în capital uman (peste 
44% pondere); începând cu anul 1993, cre�te 
în mod semnificativ ponderea produselor 
intensive în for�� de munc� �i capital, acestea 
ocupând locul secund ca importan�� dup� 
cele intensive în capital uman; ca �i în cazul 
exporturilor, se constat� o sc�dere a ponderii 
produselor intensive în resurse naturale, 
aceast� tendin�� fiind foarte evident� dup� 
anul 1993. 

Din aceast� analiz� a exporturilor �i 
importurilor se constat� c� rela�iile 
comerciale ale României cu UE au r�mas 
caracterizate în principal de acorduri de 
subcontractare în sectoarele intensive în for�� 
de munc�, for�a de munc� ieftin� existent� în 
România creând un anumit avantaj 
comparativ, în special pentru produsele din 
industria u�oar�: confec�ii �i înc�l��minte, 
prelucrarea lemnului etc. Un alt aspect ce se 
putea anticipa cu u�urin�� prive�te deficitul 
important la capitolul activit��ilor intensive 
în capital uman. 

În consecin��, schimburile comerciale cu UE 
ale României r�mân dominate de 
specializ�rile industriale tradi�ionale 
intensive în munc� (industria textil�, 
industria lemnului) sau în materii prime 
(metalurgia de baz�). La aceasta se mai 
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adaug� �i faptul c� România este, în general, 
specializat� într-un num�r redus de sectoare.  

Din punctul de vedere al gradului de 
complexitate al bunurilor pentru care 
România prezint� avantaje comparative fa�� 
de UE, acestea se înscriu în categoriile 
produselor cu complexitate medie �i sc�zut�, 
în timp ce produsele, pentru care România 
înregistreaz� dezavantaje comparative cu UE, 
se încadreaz� în cea mai mare parte în 
categoria bunurilor de complexitate ridicat� 
�i medie.  

Schimb�ri deosebite în perioada 1991-2001 
în evolu�ia avantajelor comparative ale 
României fa�� de UE nu au intervenit, ceea 
ce ne face s� afirm�m c� specializarea 
economiei române�ti are un caracter destul 
de static; aceast� relativ� stabilitate a 
avantajelor �i respectiv a dezavantajelor 
comparative între România �i UE, poate fi 
explicat� prin puternica amplitudine a 
acestora, care face ca ierarhia punctelor forte 
�i respectiv a punctelor slabe dintre cele dou� 
economii s� fie destul de constant� în timp. 

Practic, reg�sim în schema avantajelor 
comparative ale României cu UE la sfâr�itul 
anilor '90 acelea�i sectoare �i categorii de 
produse cu care ��rile din Europa Central� �i 
de Est, �i implicit �i Romania, erau foarte 
prezente pe pie�ele occidentale în deceniul 
anterior: industria u�oar� (textile, 
îmbr�c�minte, înc�l��minte, produse din 
piele), mobil� �i industria lemnului, 
siderurgie, metalurgie, construc�ii navale. 

Calculele personale efectuate2 �i care pun în 
lumin� evolu�iile înregistrate la nivelul 
specializ�rii, în perioada 1991-2000, 
sugereaz� c� România ar putea treptat s�-�i 
schimbe specializarea, printr-o trecere de la 
sectoarele cu o productivitate a muncii 
sc�zut� c�tre sectoare cu o valoare ad�ugat� 
mai mare. Astfel, ea ar putea s� ob�in� 
avantaje de pe urma atuurilor reprezentate de 

                                                 
2 Vezi Mirela Diaconescu, "Asocierea României la 
Comunit��ile Europene; implica�ii asupra economiei �i 
comer�ului exterior românesc", Tez� de doctorat, 
ASE, Bucure�ti, 2002. 

capacit��ile industriale mo�tenite din 
perioada anterioar� �i for�a de munc� relativ 
calificat�, cu atât mai mult cu cât investi�iile 
str�ine directe ar putea �i ele, la rândul lor, s� 
contribuie la renovarea acestui poten�ial 
industrial.  

De altfel, în literatura economic�, este 
recunoscut rolul major pe care investi�iile 
str�ine directe îl joac� în apari�ia unei noi 
specializ�ri, ele permi�ând dezvoltarea de 
firme foarte competitive �i puternic 
exportatoare. O serie de speciali�ti, printre 
care �i Daniel D�ianu, opineaz� c� "în 
absen�a unor intr�ri masive de investi�ii 
externe directe cumulate cu m�rirea 
substan�ial� a ratei investi�iilor în economie, 
�i f�r� crearea institu�iilor corespunz�toare, 
este pu�in probabil ca economia s� poat� ie�i 
din menghina structurilor adânc 
înr�d�cinate"3.  

Evolu�ia specializ�rii unei ��ri în tranzi�ie, 
cum este �i cazul României, pe lâng� faptul 
c� necesit� timp, depinde de o serie de factori 
cum ar fi: condi�iile ini�iale (inclusiv 
mo�tenirea aloc�rii resurselor), ritmul �i 
intensitatea reformelor, structurile productive 
prezente, interven�iile statului în favoarea 
diverselor ramuri. De aceea, se poate spune 
c� specializarea unei economii este supus� 
unui efect de histerezis. 

Dinamica sectorial� a exporturilor �i 
pierderea de vitez� a sectoarelor tradi�ionale 
(care sunt sectoare "sensibile" �i în UE) 
sugereaz� c� avantajele comparative ale 
României în aceste sectoare reflect� mai 
degrab� atuurile perioadei trecute decât 
viitoarele ei specializ�ri comerciale. 

Ïn ceea ce prive�te pozi�ia României în 
schimburile cu UE, aceasta indic� o 
produc�ie mai mult complementar� decât 
concurent�, cu o pondere însemnat� a 
schimburilor inter-industriale (75%), iar în 
cadrul schimburilor intra-ramur�, cea mai 
mare pondere având-o produsele diferen�iate 

                                                 
3 Daniel D�ianu, "Încotro se îndreapt� ��rile 
postcomuniste ? Curente economice în pragul 
secolului", Editura Polirom, Ia�i, 2000, p.195. 
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vertical (89%). Pozi�ionarea comer�ului 
România-UE pe segmentele de pre�/calitate 
eviden�iaz� o preponderen�� a specializ�rii în 
produsele de calitate sc�zut� (73%) �i medie 
(19%).  

Cu toate c� se observ� o serie de evolu�ii 
favorabile �i din punct de vedere structural, o 
integrare deplin� pe termen scurt a economiei 
române�ti în cadrul economiei comunitare nu 
este posibil� datorit� costurilor de ajustare 
importante pe care le-ar presupune: în 
prezent, restructurarea întreprinderilor locale 
acuz� întârzieri însemnate; des�vâr�irea 
liberului schimb cu UE �i adoptarea tarifului 
vamal comun vor confrunta anumite industrii 
cu noi costuri de ajustare; intrarea în UE va 
intensifica concuren�a pe pie�ele na�ionale 
(adoptarea tarifului vamal comun va reduce 
taxele vamale la importurile industriale din 
��rile ter�e nemembre ale UE), iar aplicarea 
regulilor Pie�ei Unice ar putea agrava situa�ia 
sectoarelor �i întreprinderilor deja în 
dificultate. 

În orice caz, trebuie s� admitem c� procesul 
de integrare european�, în care sunt implicate 
economia României �i a celorlalte ��ri din 
centrul �i estul Europei, este un proces cu o 
miz� considerabil�, datorit� ocaziei de a 
reunifica dou� "Europe", pe care istoria le-a 
separat la un moment dat. Extinderea UE 
prin integrarea TECE este un proces în plin� 
desf��urare, care necesit� timp �i un 
angajament total �i real atât din partea TECE, 
cât �i din partea UE. Pentru România, dar �i 
pentru celelalte TECE, noua rela�ie cu UE, 
deschis� prin semnarea acordurilor europene 
de asociere, reprezint�, dup� cum spunea 
Daniel D�ianu, o �ans� extraordinar� de a 
"învinge capcana înapoierii �i realizarea 
aspira�iei seculare de modernizare"4. 
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