
Acordul de liber schimb cu UE - o bombă  pentru economia națională a Republicii Moldova!
Monday, July 28 2014 11:50

  

Acordul de asociere și de liber schimb cu Uniunea Europeană este o bombă în primul rînd
pentru economia națională a Republicii Moldova! De aceasta părere este prim-ministru
(2001-2008), Președintele Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor din Moldova
(CNIAM), Vasile Tarlev.

  

Acordul de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană a fost semnat în Bruxelles
pe data de 27 iunie. Mai tîrziu parlamentul Moldovei a ratificat de către 59  voturi parlamentare.
Împotriva ratificării au votat reprezentanții opoziției. În semn de protest fracțiunea Partidului
Comuniștilor (34 mandate) și grupul parlamentar al partidului "Renaștere"(3 mandate) au
părăsit sala de ședința al parlamentului.

      

«Acordul de asociere și de liber schimb cu UE este o bombă  cu efect întârziat pentru economia
Republicii Moldova. Într-un timp foarte scurt, după întrarea în vigoare acestor acorduri,
producătorii moldoveni vor da faliment”, consideră președintele CNIAM  d-l Vasile Tarlev.

  

Conform opiniei d-lui Tarlev, Uniunea Europeană este gata să primească doar o parte foarte 
limitată a produselor moldovenești, în timp ce pe piața Moldovei bunurile din UE vor fi importate
în cantități nelimitate.

  

«În acordul de liber schimb este subliniat faptul, că  după întrarea în vigoare acestui document
toate mărfurile produse în Uniunea Europeană ar putea să intre în piața  Moldovei, fără
certificare,cotare, accize și taxe. Producătorilor noștri au alocat cota. De exemplu Republica
Moldova poate furniza zahăr până la 10 mii. de tone pe an. Însă industria zahărului din țară
produce aproximativ 150 de mii de tone în timp ce piața internă consumă doar 50-70 tone de
zahăr anual. În acest caz cum trebuie  să procedeze producatorii zaharului din Moldova? Și
astfel de situația va fi creată pentru toate pozițiie de produse », – a subliniat Vasile Tarlev.
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Prim-ministru Moldovei (2001-2008) a menționat că Acordul de asociere și de liber schimb a
fost semnat de către autoritățile statale  într-o mare grabă, și "aceasta poate duce la consecințe
tragice nu numai pentru domeniul economic, dar și social și politic”.

  

«Din păcate, conținutul acestor documente nu a fost discutat preventiv cu societatea civilă, mai
mult de 50 la suta a funcționarilor nu au văzut textele acordului până la momentul semnării.
Chiar și în Uniunea Europeană, unde ne duce  actuală guvernare, nici un guvern nu ia decizii
cruciale pentru țară sa  în jumătate de an înaintea alegerilor! Pentru ce, se întreabă, a fost
necesar într-atâta grabă semnarea și ratificarea acordurilor de asociere și de liber schimb în
cazul în care în luna noiembrie vor avea loc alegeri parlamentare? Sper că aceste alegeri vor
pune totul la locul său. Va fi just dacă actuală guvernare va pleca  la odihna, "- a menționat d-l
Tarlev. Dumnealui a subliniat că întreruperea relațiilor cu Rusia va fi un dezastru pentru
Republica Moldova.

  

“Noi (Rusia și Moldova) avem nevoie unul de altul. Ne unește prietenie veche de secole,
credință comună, o istorie comună și nu numai. Moldova trebuie să fie un prieten bun, credibil și
să fie aliatul Rusiei"–a subliniat d-l Vasile Tarlev.
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