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A. Problematica  

Problematica economica asociata procesului de reunificare a României, 

prin includerea in același stat a actualelor state Romania si Republica 

Moldova poate fi schematic reprezentata prin câteva întrebări la care ar 

trebui sa găsim răspunsuri: 

1. In primul rând este esențial sa înțelegem cat de importanta este sa 

putem estima un cost al reunificării pentru ca o parte importanta a 

dezbaterii publice a fost si va fi aspectul financiar; la fel de important ar 

fi sa putem avea o metoda de calcul cat mai aproape de realitatea 

economica; 

2. In al doilea rând, ar trebui sa ne putem reprezenta, din punct de vedere 

economic, modelul teoretic al reunificării; ar trebui sa putem identifica 

modele la scara istorica sau proiecții ale unui astfel de fenomen; 

3. In al treilea rând, ar trebui sa dezvoltam un aparat care sa poată 

evidenția , in paralel cu un cost explicit al reunificării si un cost implicit al 

nerealizării acesteia si, eventual, o balanța a acestui proces; 

4. In al patrulea rând ar trebui sa găsim o măsura cantitativa si calitativa 

care sa ne permită sa evaluam gradul de suportabilitate a costurilor pe 

care le putem eventual estima. 

Din capul locului precizam ca, pe glob, existau sau exista câteva situații 

particulare care ar putea sa permită o evoluție unionista: 

- In primul rând, existenta pana in 1990 a  doua state germane, fapt care a 

condus la reunificarea istorica a Germaniei din 1990, singurul fapt istoric 

consumat si care se afla la o distanta temporala suficienta pentru a 

permite o analiza corecta si cuprinzătoare a fenomenului economic 

asociat reunificării; 



- In al doilea rând, exista situația celor doua state coreene, Republica 

Coreea si Republica Populara Democrata Coreeana (sau Coreea de Sud si 

Coreea de Nord); 

- In al treilea rând, potențial unionist prezintă si cele doua state 

chinezești, Republica China (Taiwan), respective Republica Populara 

Chineza; 

- In fine exista doua state românești, România si Republica Moldova (fosta 

provincie istorica româneasca Basarabia, ocupata si inclusa in imperiul 

țarist si apoi in imperiul sovietic ca fiind o republica sovietica socialista), 

Din punct de vedere al analizei noastre punctuale, prezintă importanta 

numai primele doua situații, pentru ca ceea de a treia nu are atașata o 

problematica economica atât de complexa (datorita forței indubitabile 

pe care economia chineza o afișează si care tinde sa egaleze 

performantele mult mai micii surate insulare); in plus, Republica 

Populara Chineza a cunoscut deja precedentul reunificării cu Hong Kong 

in 1999 si realizarea conceptului `` o tara, doua sisteme``. 

Din punct de vedere metodologic, cazul german si cel coreean sunt mult 

mai relevante pentru analiza procesului de reunificare a celor doua state 

românești din următoarele motive:  

- Si in cazul german si in cel coreean si in cel romanesc se pune in discuție 

reunificarea unei tari mai mari si mai puternice cu o tara sensibil mai 

mica, mai debila economic, mai puțin populata si mai puțin conectata la 

lumea prospera a occidentului capitalist; 

- In toate cele trei cazuri vorbim despre un cost financiar/economic mare, 

cu impact la scara istorica, care trebuie asumat de către tara mai mare , 

mai populata, mai puternica si mai prospera; 

- In toate cele trei cazuri vorbim despre procese istorice de neevitat si 

care trebuie ``programate`` si ``conduse`` cu înțelepciune, pentru a evita 

costuri inutile ca si pentru a maximiza profitul unei astfel de 

întreprinderi. 

- In aceste trei cazuri este ușor de observat un cost evident, deși implicit, 

al întârzierii momentului real al reunificarii, platit de catre popoarele 

respective . 



La final, dar nu in ultimul rand ar fi util sa remarcam faptul ca din ce in ce 

mai multi analisti cred in limitele ``teoriei convergentei``, adica aderarea 

la un model de dezvoltare (de exemplu Uniunea Europeana) a unei tari , 

chiar si in calitate de asociat al sistemului bazat pe acel model nu conduce 

cu necessitate la atingerea aceluiasi grad de dezvoltare si sofisticare 

economica precum media atinsa de celelalte tari din sistemul respectiv. 

Iata, de exemplu, BERD include intr-un raport recent avertizarea ca: 

``Statele din Estul  Europei risca sa intre intr-un "cerc vicios" de stopare a 

ritmului de crestere economica si de stagnare a reformelor``. Raportul 

marcheaza o schimbare semnificativa fata de anii care au precedat criza 

financiara globala, cand cresterea puternica alimentata de accesul la credite 

ieftine arata faptul ca tarile din Europa de Est se afla pe calea unei 

convergente rapide cu tarile occidentale. In ultimii 20 de ani, diferentele 

privind venitul pe cap de locuitor dintre asa-numitele "economii de 

tranzitie" si primele 15 state membre ale Uniunii Europene s-au redus in 

mod semnificativ. Raportul BERD, institutie care a contribuit la 

transformarea tarilor din fostul bloc sovietic in economii de piata, arata ca 

ritmul implementarii reformelor structurale s-a diminuat foarte mult.Mai 

mult, BERD estimeaza o crestere modesta a productivitatii in urmatorii 10 

ani in aceasta regiune.  

 

B. Reunificarea Germaniei- studiu de caz 

Pentru a putea trage concluziile corecte , ne vom da cativa pasi inapoi, vom 

privi cu atentie ce s-a intamplat cu Germania dupa 1990, vom incerca sa 

extragem datele esentiale , vom simplifica totul spre esente si vom ajunge, 

credem, sa desprindem concluziile corecte si utile studiului nostru. 

In 1990, Germania de Vest (Republica Federala Germania-RFG) avea o 

populatie de peste 62 milioane de locuitori iar Germania de Est (Republica 

Democrata Germana-RDG) o populatie de 4 ori mai mica, adica 16 milioane 

de locuitori.Pib-ul pe  locuitor era de aprox. 20 000 USD in Vest si de 10 000 



USD in Est, adica un raport de 1:2 in favoarea vestului in valori nominale si 

probabil intre 1:3 si 2:5 in valori PPP (la paritatea puterii de cumparare). 

Se estimeaza ca in primii 20 de ani dupa reunificare (pana in 2010) s-au 

investit aprox. 2000 miliarde USD, adica aproximativ un PIB mediu al 

Germaniei din decada 1990-2000. 

Rezultatele sunt uimitoare: 

- PIB-ul Germaniei s-a dublat in perioada 1990-2010: de la 1800 miliarde 

USD in 1991 la 3400 miliarde in 2012, , in dolari 2012 si la paritatea 

puterii de cumparare (PPP) ; 

- PIB-ul pe locuitor a crescut de mai bine de 2 ori: de la 20000 USD in 

1991 la 40000 USD in 2012 si la 43000 USD in 2013, in dolari 2012 si la 

paritatea puterii de cumparare (PPP); 

- In privinta PIB-lui pe locuitor, trebuie observant ca , numai pentru 4 ani 

in perioada 1990-2010) Germania a fost depasita de una din celelalte 3 

mari economii europene (Franta, Italia, Marea Britanie), ceea ce in 

perioada 1949-1990 s-a intamplat de 27 de ori (fig 1): 

- Evolutia indicelui bursei de la Frankfurth , DAX, este uluitoare in aceasta 

perioada , crescand de 6 ori, la 9300 astazi – inceputul lui decmbrie 

2013(fig 2): 
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In ceea ce priveste PIB/locuitor , pe datele disponibile din 2008, se observa ca, in 

continuare raman diferente semnificative intre est si vest , dar raportul global 

este de 2:3 . 

State EUR, 2008[1] % of EU27 

average[1] 

USD, 2008[2] 

Germany 29,000 116 34,198 

Baden-Württemberg 32,400 129 38,208 

Bavaria 33,900 135 39,976 

Berlin 24,700 99 29,127 

Brandenburg 20,500 82 24,175 

Bremen 39,500 158 46,580 

Hamburg 47,100 188 55,542 

Hesse 34,800 139 41,038 

Mecklenburg-Vorpommern 20,400 81 24,057 

Lower Saxony 25,500 102 30,071 

North Rhine-Westphalia 29,100 116 34,316 

Rhineland-Palatinate 25,100 100 29,599 

Saarland 28,700 114 33,844 

Saxony 21,500 86 25,354 

Saxony-Anhalt 21,400 85 25,236 

Schleswig-Holstein 24,900 99 29,363 
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State EUR, 2008[1] % of EU27 

average[1] 

USD, 2008[2] 

Germany 29,000 116 34,198 

Thuringia 21,100 84 24,882 

 

Pentru acuratetea intelegerii contextului trebuie sa avem in vedere urmatoarele : 

1. Costul global al reunificarii, de aproximativ 2000 miliarde USD , distribuit 

pe parcursul a 20 ani, a vizat trei mari categorii de cheltuieli: 

- Investitii in infrastructura de transport, de energie si alte utilitati,  

precum si alte lucrari publice; 

- Cheltuieli cu mentinerea si ridicarea standardului de viata: pensii, 

ajutoare sociale, alocatii, etc. 

- Cheltuieli pentru realizarea unificarii monetare si alte cheltuieli 

asociate. 

2. Aproximativ 20% din cei 2000 miliarde au fost investitii realizate de sectorul 

privat, din fonduri private; 

3. Se estimeaza ca pana la 20% din cei 2000 miliarde reprezinta cheltuieli 

eronate  (suprainvestire sau alocari exagerate); 

In concluzie putem spune ca Germania a cheltuit din bani publici cam 

doua treimi dintr-un PIB mediu  (adica veniturile sale bugetare pe 2 ani) 

pentru reunificare, rezultatul fiind spectaculos: dublarea PIB-ului , 

dublarea PIB-ului pe locuitor, cucerirea si intarirea pozitiei de lider al 

grupului marilor economii europene, cucerirea si intarirea pozitiei de lider 

economic al intregii Uniuni Europene, cresterea cifrei de afaceri a 

companiilor listate la bursa cu 4900 miliarde USD in 20 ani , cresterea de 6 

ori a indicelui bursier. 

Practic, o Germanie mai mare a redevenit o mare putere la nivel global, 

influenta si importanta pietei germane au crescut, plasand tara cu mult 

inaintea Frantei, Marii Britanii si Italiei (pana in 1990 erau in aceeasi liga, 

avand dimensiuni economice comparabile); practice, pentru orice 
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companie globala (in special pentru primele 5000 de companii globale), 

Germania a devenit o prezenta obligatorie, singura piata europeana de 

unde nimeni relevant nu poate lipsi. 

Nu in ultimul rand, cifrele indica faptul ca marele castigator al reunificarii 

Germaniei este, fara indoiala, in primul rand economia landurilor vestice; 

desigur, landurile estice au crescut enorm dar beneficiile principale au fost 

culese de marile companii, aflate preponderant in vestul Germaniei. 

 

C. Reunificarea peninsulei coreene-studiu de caz 

Este un lucru stiut faptul ca in Republica Coreea exista un minister al 

reunificarii; acest lucru raspunde unei nevoi acute din societatea tarii 

asiatice: reunirea peninsulei intr-un singur stat. Sa fie doar un obiectiv 

politic? 

Raspunsul la aceasta intrebare il vom afla parcurgand cateva cifre 

sintetice, legate de cele doua economii, precum si proiectii ale costurilor 

reunificarii , asa cum rezulta ele din metodologia riguroasa pusa la punct 

in cadrul respectivului minister. 

Care este situatia astazi in peninsula? 

Republica Coreea (Coreea de Sud) are o populatie de 50 milioane de 

locuitori, un PIB de aprox. 1150 miliarde USD si un PIB/locuitor de 23000 

USD (dolari 2012). 

Republica Populara Democrata Coreeana (Coreea de Nord) are o 

populatie de 25 milioane locuitori, un PIB nominal de 40 miliarde USD si 

un PIB/locuitor estimate la 1600 USD . Este greu de vorbit despre 

paritatea puterii de cumparare in cazul unei tari unde este greu sa pui in 

cifre chiar si realitatea imediata, dar, sintetic , specialistii de la Seul 

considera ca ``Nordul are o economie de 20 ori mai putin performanta, 

adica PIB/locuitor in cifre comparabile este cam de 20 ori mai mic in 

nord decat in sud``. 

Dar lucrurile nu au stat deloc asa si iata ce evolutie surprinzatoare a avut 

PIB/capita in cele doua tari (fig. de mai jos): 

Practic, pana pe la jumatatea deceniului sapte, cele doua tari aveau 

performante comparabile, dupa care Sudul a facut un salt imens, 



crescand de 10 ori iar Nordul a involuat, dupa cum se poate vedea in 

graficul care exprima evolutia PIB/capita in Republica Populara 

Democrata Coreeana, evidentiind un cost implicit , dar urias, al 

nerealizarii unificarii tarii la timp. Practic, daca Nordul s-ar fi alipit 

Sudului in 1975, costurile reunificarii ar fi fost aproape nule, oricum usor 

de suportat. 
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Estimarile KIM (Korean Integration Model) indica faptul ca la un cost de 50 

miliarde USD se poate obtine un rezultat spectaculos si anume dublarea 

PIB in Coreea de Nord, deci reducerea raportului intre performanta 

nordului si cea a sudului de la 1:20 la 1:10. 

Dar cele mai multe estimari, grupate in jurul valorii de 2000 miliarde USD 

(in 20 ani) , au ca rezultat un PIB/locuitor in Nord la un nivel de 80% fata 

de cel din Sud. 

2000 de miliarde USD , avand la baza dolarul din 2012, insemna , ca in 

fiecare din urmatorii 20 ani, Coreea de Sud va trebui sa cheltuie cam 7% din 

PIB pentru a atinge acest obiectiv; probabil ca , daca obiectivul ar fi ca , 

peste 20 de ani performanta Nordului sa fie la jumatate fata de Sud, ar 

trebui cheltuite aprox. 5 procente annual din PIB-ul Republicii Coreea. 

Ca sa intelegem semnificatia acestor cifre, trebuie spus ca bugetul coreean 

este cam 40% din PIB, din care investitiile reprezinta o treime (13%). 7 

procente din PIB ar reprezenta jumatate din investitiile actuale . Luand in 

calcul faptul ca , probabil, investitiile private pot fi, in cazul coreean, cam o 

treime din total, putem ajunge, pe baze realiste, la o estimare de 5% din 



PIB cheltuite de statul coreean pentru reunificare. E mult, e putin? 

Depinde la ce ne raportam. 

De exemplu, daca reunificarea s-ar fi facut in 1990, costurile ar fi fost 

probabil in jur de 400 miliarde USD, urcand spre 1000 de miliarde la 

inceputul decade secunde a secolului actual. Iata semnificatia dureros de 

concreta a intarzierii momentului reunirii peninsulei coreene. 

Sa remarcam si faptul ca Japonia s-a angajat sa plateasca 10 miliarde USD in 

momentul reunificarii, ca despagubire de razboi; de asemenea este foarte 

probabil ca o contributie similara sa fie facuta de catre Republica Populara 

Chineza, pentru a-si pastra statutul de partener privilegiat economic al 

partii nordice a tarii. 

Cum ar ``afecta`` aceste sume viitorul economic al noului stat? 

In 2050, Coreea reunite ar ajunge la un PIB de 6000 de miliarde , de aprox. 

6 ori mai mare decat in prezent, devenind a opta mare economie a lumii, 

depasind Franta in jur de 2040, iar Germania si Japonia spre mijlocul 

decadei a cincea a acestui secol (Kwon Goo Hoon, economistul principal al  

Goldman Sachs care a fost contractat sa coordoneze un studio referitor la 

aceasta evolutie). Fara reunificare, Republica Coreea nu va fi niciodata in 

primele 10 economii ale lumii si nu va depasi niciodata Germania sau 

Japonia.Bursa de la  Seul isi va cvadrupla indicele si va creste capitalizarea 

de peste 7 ori in urmatorii 10 ani, devenind a sasea bursa a lumii ca 

marime, depasind astfel bursa de la Frankfurth. 

Practic motorul unei noi etape de dezvoltare a Coreeei, cu acceleratie 

relativa sporita fata de astazi, nu poate fi decat reunificarea. 

 

D. Reunificarea Romaniei- obiectivul unei generatii 

Din anul 1990 exista, din punct de vedere formal, doua state romanesti, 

Romania si Republica Moldova. Atunci cand Republica Sovietica Socialista 

Moldoveneasca devenea Republica Moldova , castigandu-si formal 

independenta fata de vechea putere coloniala ruseasca si apoi sovietica, 

PIB-ul noii entitati era de 3,5 miliarde USD, cu un PIB/capita de putin sub 

1000 USD (972) si cu o populatie de 3,7 milioane locuitori. 



Tot atunci, in 1990, Romania avea un PIB de aproape 40 miliarde USD , cu 

un PIB/capita de 1650 USD si o populatie de 23 milioane locuitori. 

Practic, performanta economica Romaniei (PIB/capita) se afla la 150 % fata 

de cea a celuilalt stat romanesc.  Evolutiile economice, determinate in 

aceasta regiune de catre cele politice, au facut ca Romania sa ajunga la un 

PIB de aprox. 180 miliarde USD astazi, avand o populatie de 21 milioane de 

locuitori cu un PIB/capita de putin peste 8000 USD 

Tot astazi , Republica Moldova a atins un PIB de 7,3 miliarde USD, avand o 

populatie de 3,5 milioane locuitori si un indicator PIB/capita de 2000 USD. 

Referindu-ne la paritatea puterii de cumparare, PIB/capita in Romania , 

respectiv in Republica Moldova sunt cam in acelasi raport, adica 16000USD 

la 4000 USD (cifre Banca Mondiala 2012) 

In fapt, raportul dintre performanta economica a Romaniei si a Republicii 

Moldova a crescut in 20 de ani de la 1,5:1 la 4:1, adica, mai pe romaneste , 

Republica Moldova ``merge`` cu jumatate din viteza cu care merge 

Romania; problema este ca acceleratiile sunt diferite si ca acest raport 

dintre cele doua performante economice creste. 

O concluzie importanta a experientei germane de reunificare, precum si a 

modelarii integrarii coreene este aceea ca reunificarea are un cost 

determinat de catre trei factori: 

-marimea PIB-ului tarii ``puternice``; 

-diferenta de performanta economica de acoperit (PIB/capita). 

Prognozele indica , la paritatea puterii de cumparare, PPP, ca in 2018 

Republica Moldova va avea un PIB de 16 miliarde USD iar Romania unul de 

360 miliarde USD , adica un PIB/capita de 4600 USD in Moldova si unul de 

18000 USD in Romania.  Dar in 20 de ani , in ipoteza mentinerii actualeli 

pozitionari geo-strategice ale ambelor tari, Romania va atinge un 

PIB/capita de 32000 USD iar Republica Moldova unul de 5000USD, adica 

raportul va creste la peste 6. 



De aici se desprind urmatoarele concluzii: 

- Reunificarea Romaniei ar urma probabil ``scenariul german`` din punct 

de vedere financiar, cifrele fiind comparabile, adica populatia este  in 

raportul 1:6 in cazul nostrum si 1:4 in cazul german, iar raportul intre 

PIB/capita de 1:4 in cazul nostrum si de 1:3 in cazul german; 

- Diferenta de performanta economica intre Romania si Republica 

Moldova ``creste cu panta lina``, facand posibila reunificarea cam in 

orice moment din urmatorii 20 ani, dar asta numai in conditiile in care 

Republica Moldova nu va avea accidente de parcurs gen ``episodul 

Voronin 2001-2009``; 

- In cazul repetarii unui episode Voronin(probabil cu o probabilitate de 

peste 50%) raportul de performanta economica va creste cu alta 

acceleratie, putand atinge cifra 10. 

Se observa ca , pur aritmetic, daca reunificarea tarii ar avea loc pana in 

2018 (intervalul acoperit de prognoza FMI), PIB-ul noii Romanii ar depasi  

pe cel al Norvegiei, Greciei, Cehiei, Kazahstanului, devenind comparabil cu 

cel al Austriei, Ucrainei sau Elvetiei. 

Avand in vedere coeficientul de accelerare a cresterii PIB ca urmare a 

investitiilor masive in Republica Moldova, PIB /capita poate avea o crestere 

accelerata, dublandu-si valoarea globala (Romania+Republica Moldova) si 

ajungand ca, in valori absolute sa devenim o economie in primele 40 de tari 

de pe glob, concurand cu Belgia si Suedia. 

In valori nominale, respectand modelul german, am putea avea 

urmatoarele cifre: 

1. Daca reunificarea s-ar face maine si daca toate costurile associate adica 

180 miliarde USD; probabil ca cel putin 20% ar reprezenta investitii 

private , adica 36 miliarde USD; in acelasi timp, in cazul Romaniei, 

probabil ca o cifra chiar mai mare ar reprezenta contributia Uniunii 

Europene, adica inca 40-50 miliarde USD, mai ales ca vorbim despre 20-

25 ani. 



2. Practic, Romania ar avea de cheltuit in jur de 90 miliarde USD din surse 

bugetare in urmatorii 20-25 ani, dar practic, adica intre 3,6  si 4,5 

miliarde USD/an. Acest lucru ar permite ca raportul intre performantele 

celor doua economii sa se reduca spre nivelul din anul 1990, adica 1 : 

1,5, ceea ce ar reprezenta o uniformizare acceptabila . 

3. Simplificand am putea spune ca , respectand ``modelul german`` am 

avea un cost de 4  miliarde USD /an, timp de 20-25 de ani pe care sa-l 

platim pentru a avea o tara reintregita, uniform dezvoltata, fara 

dezechilibre majore . 

Este acesta un pret prea mare pentru noi? 

In primul rand, sa fixam contextual discutiei:  

Este indubitabil ca reintregirea unei tari trebuie facuta, indiferent de 

ratiunile financiare sau de plusurile si minusurile economice de moment; 

Este , la fel de clar ca, indiferent cat de mult va costa sau cat de mult va 

dura, o tara va gasi suficiente resurse sa-si finanteze reunificarea, asa cum 

s-a intamplat in cazul Germaniei, de curand sau asa cum s-a intamplat chiar 

in cazul Romaniei , dupa Unirea din 1918. 

Este  deja previzibil, cursul ``caldut`` pe care s-au incadrat economiile din 

Romania si din Republica Moldova, cu cresteri anuale modeste, intre 2 si 3 

procente , cu exod masiv de forta de munca calificata, cu plafonare a 

investitiilor straine . In plus, nu exista nici o iluzie privind parcursul modest , 

chiar cenusiu al economiei fostei republici sovietice: Republica Moldova nu 

va fi niciodata nici Austria, nici Elvetia, nici macar Slovenia sau Croatia. 

Singurul ``accident `` care poate schimba panta cresterii performantei 

economice in tara noastra este reunificarea , care poate accelera 

cresterea medie anuala spre 5 procente. 

Trecand la semnificatia cifrelor, observam ca: 



- Daca vom continua sa crestem in ritmul actual, atat Romania cat si 

Republica Moldova isi vor dubla PIB-ul (in  dolari 2013 si la un curs 

neschimbat) in 24 de ani; 

- Daca se va realiza reintregirea, PIB-ul cumulat va avea un coeficient de 

accelerare a cresterii care ar duce cresterea medie de la 3 la 5 procente 

annual, ceea ce ar permite dublarea  PIB-ului in doar 14 ani, in aceleasi 

ipoteze ca si in cazul precedent; 

- Adica, reunificandu-ne , am castiga , fiecare dintre noi cate 10 ani din 

``varsta economica``. 

- Efectele ar fi si mai puternic vizibile in zona companiilor: 

- Indicele bursier , respective capitalizarea bursiera isi vor dubla rata de 

crestere, cvadruplandu-si valorile absolute in 20 de ani (conform 

raspunsului la modelul german); 

- Cifra de afaceri a companiilor va creste cu minim 15 miliarde USD/ an , 

ca effect al cresterii pietei nationale (conform raspunsului la modelul 

german); 

- Astazi, Romania aloca investitiilor cam 6% din PIB, adica in jur de 11 

miliarde USD, in conditiile in care bugetul reprezinta 32% din PIB; 

investim, practic, o cincime din bugetul national; 4 miliarde USD alocati 

reunificarii ar reprezenta cam 36% din investitiile noastre, adica ar 

trebui sa redirectionam 36% din investitii catre reunificare. Pare 

insuportabil? Drept comparatie, in 2013 s-a restrins bugetul de investitii 

cam cu 11% (bani care au disparut din zona de investitii, nu s-au 

redirectionat, ca in cazul reunificarii). 

- Dar, in conditiile cresterii de PIB asociata reintregirii, cei 4 miliarde vor 

reprezenta peste 14 ani numai 18% din investitiile noastre, asta daca 

nu schimbam paradigma alocarilor bugetare; daca am lua in considerare 

bugetul tarii reintregite, nu doar cel al Romaniei actuale, suma  

reprezenta numai 15% din bugetul de investitii , mai putin de o sesime 

(ceea ce ar corespunde si dimensiunii relative a Basarabiei in contextual 

Romaniei reunificate). 

- Iata cum mai privim aceasta cifra: daca astazi se pierde o treime din 

coruptie si ``mismanagement``, banii alocati reintregirii ar fi egali cu 



economiile realizate prin suprimarea coruptiei si a greselilor de alocare. 

Privit astfel, costul unirii pare chiar rezonabil. 

- Precizam ca nu am luat in considerare, in cadrul acestui rationament, 

ipoteza, absolut credibila, a unei taxari suplimentare care sa alimenteze 

un ``fond de solidaritate``, ceea ce ar face si mai accesibila finantarea 

reunificarii. 

 

E. Concluzii 

 

1. Costurile reunificarii se raporteaza intotdeauna la marimea PIB-ului 

pentru ca ele sunt asociate reducerii diferentelor de performanta 

economica ; 

2. Modelul cel mai adecvat si mai apropriat probabilei reunificari a celor 

doua state romanesti este cel german (1990); 

3. Costul reunificarii pare mare dar privit in contextual economiei unei 

natiuni este suportabil; 

4. Beneficiile reintregirii sunt net mai mari decat costurile: in cazul 

Romaniei si Republicii Moldova, evolutia in urmatorii 25 de ani se 

comprima in doar 15 (un plus de eficienta de 40%); 

5. Exista un plus de PIB, respectiv de PIB/locuitor,  datorate cresterii 

dimensiunii pietei si a cresterii importantei geostragtegice a tarii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1: Estimare globala a costurilor reunificarii: 

 

In bugetul anului 2014, Romania are urmatoarea structura de cheltuieli 

publice (in lei): 

 

salarii 47700000000  

pensii 52000000000 
as. Sociala  20000000000 

investitii 40000000000 
dobanzi si datorii 15000000000 

subventii 6000000000 

bunuri si servicii 40000000000 
transferuri/cotizatii 10000000000 

  

 

Practic, in dolari vom cheltui cam 69,69 miliarde USD. Considerand 

Republica Moldova ca fiind aproximativ o sesime din actuala Romanie, vor 

trebui marite cheltuielile publice cam cu a sasea parte (in cazul 

reunificarii), adica cu 11,61 miliarde USD. Scazand din aceasta suma 

bugetul de cheltuieli tot pe 2014 al Republicii Moldova , in suma de 2,148 

miliarde USD rezulta un cost annual suplimentar de acoperit de catre 

Romania in valoare de 9,467 miliarde USD, ceea ce , pe un termen de 20 

ani duce la o valoare de 190 miliarde USD, care reprezinta cam un PIB 

actual al Romaniei; sigur ca aceasta valoare va trebui corectata si 

ponderata, tinand cont de faptul ca diferenta de acoperit din bugetul noii 

provincii a Romaniei va scadea treptat, an de an. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 2 Estimarea unor costuri specifice ale reunificarii (cheltuielile cu 

pensile si salariile din sectorul bugetar 

 

A. Estimarea cheltuielilor suplimentare cu pensile: in Republica Moldova 

exista astazi 670100 pensionari, avand o pensie medie de 82 de USD; 

daca toti ar fi pensionari ai Romaniei, ar trebui sa aiba o pensie medie de 

244 USD, adica statul roman ar avea de platit, in medie, fiecarui nou 

pensionar al sau un plus de 162 USD, adica rezulta un efort financiar 

suplimentar de 1,3 miliarde USD / annual si aproximativ 26 miliarde USD 

pe un interval de 20 ani. 

B. In mod similar, in sectorul administratiei publice , cei 48700 de salariati 

ai Republicii Moldova castiga astazi in medie 312 USD/lunar fata de 

aproximativ 680 USD in Romania; cei 107700 salariati din invatamant 

castiga in medie cam 227 USD/luna, fata de 454 USD/luna in Romania; 

cei 60800 salariati din sanatate si servicii sociale au un salariu de 192 

USD/luna, fata de 440 USD/luna salariul mediu corespunzator acestei 

ramuri in Romania. Rezulta de aici ca, in cazul reunificarii , ar trebui 

platit acelasi salariu mediu pe ramura bugetara, deci  am avea 

urmatoarele costuri suplimentare: 

- Administratie publica: 48700 salariatix 368 USD = aprox 18 milioane 

USD/lunar 

- Invatamant: 107700 salariati x 227 USD = aprox. 24,5 milioane 

USD/lunar  

- Sanatate: 60800 salariati x 249 USD = aprox. 15 milioane USD/lunar 

La nivel lunar, rezulta un cost suplimentar de 57,5 milioane USD sau 690 milioane 

USD/anual, ceea ce pe orizontul celor 20 ani conduce la aproximativ 13 miliarde 

USD. 


