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1. Úvod 

Zásadní změny ve střední a východní Evropě od roku 1989 vedly k novému druhu 

integračních procesů, které se vyskytují na všech kontinentech planety.  Z tohoto pohledu je 

potřeba společného úsilí všech států za účelem dosaţení vyšších zájmů mezinárodního 

společenství: míru a mezinárodní bezpečnosti, prevence a boj proti terorismu, ochraně 

lidských práv a svobod, vymýcení chudoby, prevence a boj proti obchodování s drogami a 

lidmi. Na počátku 21 století svět vytvořil multipolární systém, ve kterém Moldávie nemůţe 

zůstat mimo dění. Jako stát bez vlastních zdrojů a závislý na ruských dodávkách. Moldávie je 

stále více závislá na procesech, které se vyvíjejí na Západě. Jako mladý stát, který získal 

nezávislost pouze před 20 lety a který se nachází mezi třemi regiony: střední Evropa, Balkán, 

SNS, tato země se snaţí najít své místo v rámci evropského prostoru. 

Cílem bakalářské práce je provést analýzu aktuálního vývoje Moldávie. 

Politický a ekonomický vývoj odehrávající se v Moldávii je sloţitý a dynamický. Na 

politický vývoj přímo působí zahraniční politika. V první kapitole jsou definovány hlavní 

etapy vývoje Moldávie od vzniku nezávislého státu do současnosti. Následující kapitola 

zahrnuje integrační procesy Moldávie do mezinárodních struktur. V této kapitole jsou 

nastíněné ekonomické a bezpečnostní dopady na stát. Třetí kapitola se zabývá aktuálním 

stavem integračního procesu v rámci Východního partnerství. Závěrečná část bakalářské 

práce popisuje vztah k Evropské unii, první integrační koncepce a rovněţ ekonomickou 

podporu ze strany Evropské unie, programy rozvoje a spolupráce, které byly zahájeny v rámci 

Východního partnerství. 

  



 
 

2. Ekonomický a politický vývoj Moldávie po osamostatnění 

 Moldávie je suverénní stát, který se nachází v jihovýchodní části Evropy a hraničí s 

Ukrajinou a Rumunskem. Leţí na ploše 33,7 tisíc kilometrů čtverečních a počet obyvatel je 

4,32 milionu (podle sčítání z roku 2009). Většina obyvatel jsou Moldavané, přibliţně (78,2 

%), ale početnou součástí obyvatelstva jsou i Ukrajinci (8,4 %), Rusové (5,8 %), a také 

Gagauzové, Bulhaři, Romové a Ţidé. Hlavním městem je Kišiněv. Největším městem 

republiky je Kišiněv se skoro 730 tisíc obyvatel, druhým největším městem je Tiraspol s 204 

tisíc, Belc ze157 tisíci, Benderi s 137 tisíci. Ve všech těchto městech mimo Kišiněv je 

převáţně rusky mluvící obyvatelstvo. Náboţenství je převáţně pravoslavní, průměrný věk 

doţití je 65 let, struktura HDP: zemědělství a rybolov 32 %, těţba a průmysl 29%, 

stavebnictví 3%, sluţby 36 %. Moldavsko je oficiálně nejchudší zemí Evropy a má populaci s 

velkým počtem migrantů pracujících v EU. Ačkoli se tento stát utápí v hospodářských 

problémech, je to jeden z mála post sovětských zemí, kde se konají relativně svobodné a 

spravedlivé volby. 

Mapa 2.1: Moldávie 

 

Zdroj: : http://www.google.cz/images (a) 

 

http://www.google.cz/images


 
 

  Moldávie je parlamentní republikou zaloţenou na principu dělby moci. Moc 

legislativní je zastoupená jednokomorovým parlamentem, který je sloţen ze 101 poslance. 

Parlament je volen všeobecným tajným hlasováním, mandáty jsou rozděleny na základě 

poměrného zastoupení. Minimální hranice pro mandát v parlamentu je 6% všech platných 

hlasů pro jednotlivou stranu, pro koalice je hranice 12%. Prezident je volen parlamentem 

tajným hlasováním, kandidát musí získat 3/5 hlasu. Všeobecnými podmínkami pro kandidáta 

jsou: věk 40 let, musí pobývat na území státu aspoň 10 let a ovládat státní jazyk. Doba 

mandátu jak parlamentu, tak prezidenta republiky je 4 roky. 

 

 Vláda provádí vnitřní a vnější politiku státu. Skládá se z předsedy vlády, prvního 

náměstka, poslanců, ministrů a dalších členů.  Vládní program se projednává na zasedání 

parlamentu. Parlament smí hlasovat o důvěře vládě hlasováním většiny zvolených poslanců. 

Vláda vykonává moc výkonnou. Vládu jmenuje prezident, v případě nemoţnosti sestavení 

vlády má prezident po konzultaci s představiteli stran právo rozpustit parlament. Soudní moc 

vykonává rada soudců, kteří jsou jmenovaní prezidentem. Funkce soudce je neslučitelná 

s jinou výdělečnou činností, výjimkou je vědecká a pedagogická činnost. Nejvyšší soudní 

rada je sloţená z 11 soudců, jejich funkční období trvá 5 let. 

 Podle zákona o územněsprávních regionech přijatého 27. prosince 2001 se stát dělí na 

32 okresů, 5 statutárních měst (Kišiněv, Belc, Tiraspol, Benderi, Komrat), autonomní územní 

jednotku Gagauzie a administrativní územní jednotku Podněsteří. Zákon o zvláštním právním 

statutu Gagauzie parlament přijal 23 února1994. V roce 2002 bylo v Moldávii 1678 obcí 

včetně 66 měst, zákon neobsahuje obce ve sporných oblastech Podněsterské autonomie. Vláda 

Podněstří usiluje o realizaci referendu o nezávislosti na Moldávii z let 1990-1991, 1995 a 

2006. Jediným krokem sblíţení mezi Moldavskou republikou a Podněsterskou Moldavskou 

republikou je Smlouva o přátelství a spolupráci, která se stala základem dobrých sousedských 

vztahů 
1
 (viz Mapa 2.1). 

 

 

 

 

1
Parlamentul republicii Moldova [on-line].[cit. 11. 12. 2010]. Dostupné na internetu:  

http://www.parlament.md/ 

http://www.parlament.md/


 
 

2.1 Politický vývoj 1990-2009 

 2. srpna 1940 na základě dohody Rumunsko postoupilo část území Besarábie 

Sovětskému svazu. Toto území bylo prohlášeno za Moldavskou sovětskou socialistickou 

republiku. Jeho ústava byla přijata 12. února 1941. V roce 1978 stejně jako ve všechny 

sovětské republiky také Moldavská SSR ratifikovala novou ústavu, napsanou podle podoby 

základního zákona SSSR. V roce 1988 vznikly dvě první opoziční strany: „Demokratické 

hnutí pro podporu restrukturalizace“ a „Hudební a literární klub Alekseya Mateevici“. 20. 

května 1989 vznikla „Lidová fronta Moldavska“ která prosazovala nezávislost republiky. S 

přímou účastí těchto organizací v létě roku 1989 proběhly v Kišiněvě četné demonstrace pod 

heslem: „Moldavsko Moldavanům“. Demonstranti poţadovali politickou a ekonomickou 

nezávislost Moldávie, zrušení německo-sovětské smlouvy z roku 1939, uznání Moldavského 

jazyka za úřední jazyk republiky. 31. srpna 1989 byl Nejvyšším sovětem MSSR přijat zákon, 

který prohlásil moldavský jazyk za oficiální, zároveň proběhl návrat k latince. Ruština zůstala 

jazykem mezi etnické komunikace. Předsedou Nejvyšší rady s podporou Lidové fronty byl 

zvolen Mircea Snegur. 25. února 1990 proběhly volby do Nejvyššího sovětu Moldavské SSR. 

Většinu míst získali zastánci Lidové fronty. V květnu 1990 všichni opoziční poslanci 

vystoupili z parlamentu.  Komunistická strana byla oficiálně zakázaná.  

 V průběhu roku 1990 se projednával vzhled státní vlajky a státního znaku, 27. dubna 

1990 byla schválená státní symbolika. Národní vlajka připomíná rumunskou modro-ţluto-

červenou trikolóru. 23. Května 1991došlo také ke změně oficiálního názvu státu na 

Moldavskou republiku. Podle ústavy z roku 1994 je hlavou státu prezident. Po úpravách 

ústavy v červenci 2000 se Moldávie se stala první parlamentní republikou v SNS 

(Společenství nezávislých států). Podle ústavy téţ Moldávie nepřipouští přítomnost cizích 

vojsk na vlastním území a má trvalou neutralitu. V rámci úprav bylo téţ stanoveno, ţe 

prezident je volen poslanci a nikoli ve všeobecných volbách. Nejvyšším zákonodárným 

orgánem Moldávie je jednokomorový parlament, nejvyšším výkonným orgánem je vláda. V 

současné době má země ústavu přijatou parlamentem 29. července 1994, která byla upravená 

19. července 2000 a 5 července 2005
2
.  

 

 

2
Vybory v respublike Moldova [on-line].[cit. 7. 12. 2010]. Dostupné na internetu: http://www.e-

democracy.md/ru/elections/ 



 
 

Zvláštní datum pro Moldávii je 27. září 1991 - Den nezávislosti. V tento den 

parlament republiky přijal deklaraci o nezávislosti Moldavské republiky a Moldavská 

sovětská socialistická republika zanikla jako součást Sovětského svazu. Na mapě světa se 

objevil nový stát Moldavská republika neboli Moldávie, člen OSN (Organizace spojených 

národů), SNS (Společenství nezávislých států) a dalších mezinárodních organizací. 

Moldavské nezávislosti předcházelo přijetí série dokumentů rozhodujících o osudu státu. Patří 

mezi ně zákony a předpisy parlamentu o vyhlášení rumunského jazyka jako státního, které 

bylo provázeno bouřlivými projevy historiků a studentů. V  průběhu let byl parlamentu 

několikrát předloţen návrh o uznání ruštiny za druhý státní jazyk, prozatím byl tento návrh 

odloţen. 

V září 1990 byla na levém břehu Dněstru referendem prohlášená Moldavská sovětská 

socialistická republika Podněsteří v rámci SSSR s hlavním městem Tiraspolem, která nebyla 

uznána ze strany Moldavska (viz mapa 2.1). 22. – 25. listopadu 1990 na tomto území 

proběhly volby do Nejvyššího sovětu republiky, nicméně Nejvyšší sovět MSSR volby 

prohlásil za neplatné. V prosinci 1991 se v Podněsteří konalo referendum o nezávislosti, 

většina účastníků vyjádřila podporu nezávislé Podněsterské moldavské republice. Od roku 

1993 probíhají jednání o statusu Podněsteří. Od konce roku 1991 do poloviny 1992 se vládní 

ozbrojené sily neúspěšně snaţily převzít kontrolu nad územím nezávislého Podněsteří, 

konflikt téměř přerostl v občanskou válku. Do konce léta 1992 se počet obětí zvýšil na 

několik stovek lidí. Město Benderi, které se stalo hlavním ohniskem konfliktu, bylo téměř 

zničeno. Po vyhlášení příměří bylo zahájeno jednání o budoucnosti země. Konflikt v 

Podněsteří posílil polarizaci moldavské společnosti a vedl k poklesu popularity Lidové fronty. 

Růst nepřízně vůči poslancům Lidové fronty, jejichţ počet neustále klesal z důvodu přechodu 

do opozičních stran, vedl k rozpuštění parlamentu a vyhlášení nových voleb 27. února 1994. 

Výsledky voleb bezprostředně ovlivnily politický ţivot Moldávie a změnily politiku země. 

Bylo upuštěno od myšlenky sjednocení s Rumunskem. Pro - rumunské nacionalistické strany 

ztratily politický vliv. Největší oblibu získala „Agrární demokratická strana Moldávie“ 

(PDAM), pro kterou hlasovalo 43,2 % voličů, získala tak 56 ze 104 křesel v parlamentu. 

„Socialistický blok“- spojenec PDAM obdrţel 28 mandátů. Pro - rumunské strany získaly jen 

17 % hlasu.  

29. července 1994 byla pozměněna ústava. Tento dokument odráţí pro moldavskou 

orientaci nové politické většiny. Odkazy na Rumunsko a rumunskou národnost, které býlí 



 
 

ustanoveny v dřívějším návrhu ústavy byly staţeny a nahrazeny odkazy na moldavský jazyk a 

moldavskou národnost, současně parlament dvakrát v letech 1994 a1995 zamítl návrh přiznat 

rumunštinu jako státní jazyk, zatímco nezávislost zůstala hlavním principem státnosti 

Moldávie. 

Vláda agrárníků s většinou křesel v parlamentu dosáhla politické shody a okamţitě 

začalo přeorientování zahraniční i domácí politiky. 23. prosince 1994 moldavský parlament 

přijal zákon o územní autonomii Gagauzie (osídlené převáţně Bulhary), která od roku 1992 

usilovala o větší autonomii na jihu. Na konci roku 1994 Gagauzie dosáhla dohody s 

Moldavskou vládou o podmínkách autonomie. Byla zvolena místní samospráva a gagauzština 

se stala jedním ze tří úředních jazyků spolu s moldavštinou a ruštinou. Lidové shromáţdění 

obdrţelo omezenou legislativní pravomoc. Na regionálním referendu, který se konal v březnu 

1995 byly vyznačeny oficiální hranice Gagauzie (viz Mapa 2.1).   

 Byly podniknuty kroky k normalizaci vztahů s vládními orgány Podněsteří. Hlavní 

diplomatické úsilí bylo zaměřeno na vyřešení konfliktu v Podněstří a stabilizaci vztahu mezi 

regiony. Dohoda o příměří podepsaná v červenci 1992 ukončila válku, ale nevedla ke 

konečnému vyřešení konfliktu. V srpnu 1994 vlády Ruska a Moldávie podepsaly dohodu o 

postupném odchodu 14. ruské armády z území Moldávie. Moldávie se zavázala najít politické 

řešení konfliktu v Podněstří. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno dne 8. května 1997. V dubnu 

1999 byly stanoveny lhůty pro staţení ruské armády, je nutno podotknout, ţe tak nebylo 

učiněno dodnes. 

 V prezidentských volbách 1996 ţádný z kandidátů neobdrţel poţadovaných 50% 

hlasů, opakované volby se konaly v prosinci. Lucinschi vyhrál druhé kolo s 54 % hlasů a v 

lednu 1997 převzal post prezidenta. V prvním roce svojí funkce Lucinsky silně podporoval 

ekonomické reformy. V parlamentních volbách v březnu 1998 komunisté vyhráli 30% hlasů 

(40 míst v parlamentu). Vzhledem k tomu, ţe ţádná ze stran nezískala rozhodující většinu 

křesel, byla koaliční vláda vytvořena za účasti „Hnutí za demokratickou a prosperující 

Moldávii“, „Demokratické strany Moldavska“ a „Strany demokratických sil“. Nový 

parlament prohlásil rumunský jazyk za státní jazyk Moldávie
3
. 

3
Vybory v republike Moldova [on-line].[cit. 7. 12. 2010]. Dostupné na internetu: http://www.e-

democracy.md/ru/elections/  



 
 

Rumunsko v postkomunistické době obvykle hledělo na Moldávii jako na 

nerovnoprávného partnera a nijak se netajilo snahou o sjednocení obou zemí. Problémem 

zůstávala otázka Podněsteří, proto jakékoli sbliţování hrozilo vyústěním v otevřený konflikt. 

Mezi rusky mluvící menšinou sblíţení obou zemí vyvolávalo strach z romanizace, proto jejich 

logickou reakcí byla podpora přítomnosti ruské armády. Moldavská vláda si uvědomovala 

tyto důsledky sjednocení, a proto raději posilovala odmítavý postoj ke sjednocení s 

Rumunskem. Druhým závaţným důvodem odmítnutí sjednocení bylo mocenské postavení 

některých politiků. Za velmi krátkou dobu se vytvořila vrstva přeběhlých komunistů, pro něţ 

by připojení k Rumunsku mohlo znamenat odchod z parlamentu na niţší funkce. Navíc jako 

v ostatních postkomunistických zemích i v  Moldávii sílil nacionalismus.   

 

 Prezident Moldávie Lucinschi v řádném referendu 23. května 1999 během voleb do 

místních orgánů předloţil návrh o zavedení prezidentské vlády, čímţ by se změnila některá 

ustanovení ústavy z roku 1994. Tento návrh nezískal většinovou podporu. V předčasných 

parlamentních volbách 25. února 2001 vyhrála komunistická strana. 4. dubna 2001 byl 

předseda této strany Vladimír Voronin zvolen prezidentem. Vedoucí politickou stranou 

Moldávie po volbách v roce 2001 se tak stala Komunistická strana Moldavské republiky. V 

roce 1991 byla komunistická strana zakázaná, ale v dubnu 1994 byla zapsána pod novým 

názvem. V prosinci roku 1994 byl na kongresu přijat nový program strany. Prvním 

tajemníkem byl zvolen Vladimír Voronin. V roce 1998 se strana poprvé po zákazu v roce 

1991 zúčastnila parlamentních voleb a získala 40 křesel ze 101. O rok později komunisté 

obdrţeli více neţ 2000 mandátů v místních orgánech. Z podnětu komunistů v létě roku 2000 

parlament pozměnil ústavu. 

 Volba prezidenta 4. dubna 2005 dala najevo národní zájmy v zahraniční politice 

Moldávie směrem k evropské integraci. Zvolení úřadujícího prezidenta Vladimíra Voronina 

pro nové funkční období ukázalo jednotu různých politických sil, coţ znamenalo určitou 

politickou vyspělost. Poprvé byl sjednán kompromis mezi politickými oponenty, kteří sledují 

evropskou integraci, a bylo upuštěno od ruského vlivu. Důvodem je, ţe SNS je neefektivní 

struktura.  Pro prezidentského kandidáta z komunistické strany s proevropskou orientací 

hlasovalo 24 poslanců z opozice. V průběhu těchto voleb v zemi působilo více neţ 700 

pozorovatelů z OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) a EU (Evropská 

unie), stejně jako 2500 místních pozorovatelů. Ruští pozorovatelé byli vyhoštění v předvečer 

voleb.  



 
 

Do parlamentu Moldávie po volbách 2005 získali mandát dvě skupiny politických stran:  

 proevropská, která plánuje důstojné místo Moldávie v Evropě: „Naša Moldova“, 

“Uniunea Centrista din Moldova“, a „PCRM“(Komunistická strana Moldávie). 

 proruská, která povaţuje za prioritu prohloubení ekonomických a politických vztahů v 

rámci SNS: “Patria-Rodina“ a „Ravnopravie“, „Liberální strana“, „Liberální 

demokratická strana“. 

 

 Předvolební program proruského bloku propagoval plně rozvinuté spojenectví s 

Ruskou federací, Ukrajinou, Běloruskem a Kazachstánem na základě ekonomického 

potenciálu členských zemí společného hospodářského prostoru SNS, sliboval modernizaci 

průmyslu a zemědělství, vytvoření nových pracovních míst a v neposlední řadě vyřešení 

problémů legálního pobytů občanů republiky na území Ruska a Ukrajiny. 

 Proevropský blok byl pro udrţování vztahů s oběma skupinami států - jak se SNS tak s 

EU. Program byl postaven na zahraniční politice. Sliboval oţivení spolupráce se zeměmi SNS 

na základě oboustranně výhodných smluv a dohod. Plánoval provedení nezbytných příprav ke 

splnění podmínek pro začlenění Moldavska do EU. Blok apeluje na Evropskou unii, aby 

zahájila jednání o zrušení vízového prostoru pro občany Moldávie. 

 Následující parlamentní volby se konaly 5. dubna 2009. Podle výsledků sčítání hlasů 

ústřední volební komise oznámila vítězství vládnoucí komunistické strany, která obdrţela 

49,91 % hlasů. Komunisté tedy vyhráli s počtem 62 aţ 63 ze 101 křesel v parlamentu. Do 

parlamentu také se dostaly všechny tři opoziční strany: Liberální strana (12,91 %), Liberální 

demokratická strana (12,23 %) a Aliance „Naše Moldova“ (9,88 %). Opoziční strany 

prohlásily volby za neplatné a pohrozily organizací masových protestů. 7. dubna se v 

Kišiněvě konalo shromáţdění na protest proti výsledku parlamentních voleb. Protestující 

rovněţ poţadovali sjednocení Moldavska s Rumunskem. Podle různých odhadů se protestu 

zúčastnilo 10 aţ 20 tisíc lidí. Tato akce se změnila na vzpouru. Mladí lidé vtrhli do 

prezidentského paláce a parlamentu, poškodili tuto budovu a budovu prezidentské 

administrativy, coţ rozhodně nebyl krok k demokracii, ale pouze vandalismus. Do večera 

policie zadrţela asi 200 lidí.   

7. dubna 2009 proběhlo setkání vůdců opozice se zástupci vedení země, nicméně 

nepřineslo ţádné výsledky. Opozice poţadovala rezignaci prezidenta Voronina a nové volby 

nebo alespoň přepočítání hlasů. Vladimír Voronin obvinil opozici a některé vládní síly v 



 
 

Rumunsku z účasti na současném incidentu. Kvůli těmto událostem byl vyhoštěn velvyslanec 

Rumunska a Moldávie přistoupila k vízovému reţimu s Rumunskem. Nicméně opoziční 

politické strany nepřevzaly odpovědnost za nepokoje a tvrdily, ţe s nimi nemají ţádnou 

souvislost. 8. dubna 2009 opět se konaly protestní demonstrace. Tentokrát se u vládní 

budovy sešlo několik tisíc lidí. Demonstranti poţadovali přístup k TV stanici a propuštění 

zadrţených stoupenců opozice. Jejich poţadavky nebyly splněny. Policie pohrozila, ţe v 

případě nových nepokojů bude vynaloţena síla. Do večera se demonstrace v klidu rozešla. 11. 

dubna 2009 schůze ústřední volební komise schválila s definitivní platností výsledky 

parlamentních voleb z 5. dubna 2009. Komunistická strana získala 60 křesel, „Liberálové a 

Liberální demokraté“ získali 15 a "Naše Moldova" 11 křesel v parlamentu.   

 

 12. dubna 2009 Vladimír Voronin poţádal ústavní soud Moldávie o prozkoumání 

transparentnosti parlamentních voleb. Soud rozhodl o přepočítání hlasů na den 15. dubna 

2009. Výsledky byly zveřejněny 21. dubna 2009. Nebyly nalezeny ţádné významné rozpory s 

původními daty. Přiřazení mandátů v parlamentu zůstalo stejné. 12. května 2009 parlament 

schválil Vladimíra Voronina mluvčím. Parlament však nebyl schopen ani na druhý pokus 

zvolit novou hlavu státu a 15. června 2009 Voronin rozpustil parlament.   

29. července 2009 proběhly nové volby. Ačkoli komunisté znova vyhráli a získali dost 

hlasů pro schválení kandidáta na prezidentský úřad, zbývající opoziční strany v parlamentu 

vytvořily koalici. Ale ani ta neměla dostatek hlasů pro zvolení vlastního kandidáta na funkci 

hlavy státu. 11. září 2009 Voronin oficiálně odstoupil z funkce prezidenta. Na zasedání 11. 

září 2009 se poslanecká sněmovna většinovou převahou rozhodla, ţe úřadujícím prezidentem 

se aţ do nové volby hlavy státu stane předseda parlamentu, lídr Liberální strany Ghimpu. 17. 

září 2009 parlament Moldávie přijal demisi kabinetu. Ve stejný den Ghimpu jmenoval na post 

předsedy vlády, předsedu Liberálně demokratické strany Filata. V současnosti je politická 

situace stabilizovaná
4
. 

 

 

 

4
Vybory v republike Moldova [on-line].[cit. 7. 12. 2010]. Dostupné na internetu: http://www.e-

democracy.md/ru/elections/  



 
 

2.2 Ekonomický vývoj 1990-2009 

 Podle analýzy vývoje hospodářského rozvoje Moldávie můţeme konstatovat, ţe 

dvacet let hospodářských reforem nebylo tak přínosných, jak by bylo nutné. Vývoj 

ekonomiky státu se můţe rozdělit na několik období. 

 2.2.1 Ekonomická krize  

 První fáze 1991-1994 byla nejvíce poznamenaná ekonomickou krizí. Tato fáze začala 

ihned po rozpadu SSSR a proběhla ve znamení několika ekonomických šoků, které vedly ke 

zničení ekonomického zabezpečení Moldávie. Tyto šoky byly posíleny nepříznivými faktory, 

jako jsou: geografická poloha a omezené přírodní zdroje. Jedním z hlavních faktorů úpadku 

byly obrovské dluhy velkých průmyslových podniků po lhůtě splatnosti, a to především kvůli 

spotřebě energie. Hlavními věřiteli byli ruští dodavatelé energetických zdrojů. Další ranou pro 

ekonomiku Moldávie byl obrovský nárůst cen dodávky energií v roce 1992.  Stát, který na 

začátku devadesátých let neměl ani dolar zahraničního dluhu se za deset let potýkal 

s obrovskými závazky vůči mezinárodním institucím včetně ruského Gazpromu. Celkový 

dluh činil zhruba 120 % HDP země. Moldávie se inspirovala českou kuponovou privatizací. 

V podstatě ji vláda provedla stejně a bohuţel se dočkala obdobných (ne-li ještě horších) 

výsledků, nedočkali se totiţ zahraničních investorů. Konflikt v Podněstří vedl nejen k 

rozdělení země, ale přinesl nestabilitu v bezpečnosti republiky a ekonomickou nejistotu. 

Blokáda ţeleznice separatistickou vládou v Tiraspolu a dalších dopravních cest na východní 

trhy, časté hrozby odpojení dodávek zemního plynu a elektrické energie, přítomnost 

zahraničního vojenského arzenálu na území Moldávie měly značné ekonomické důsledky. 

 Hrubý domácí produkt Moldávie v těchto letech na jednoho obyvatele podle údajů 

Světové banky činil 407 dolaru. Průměrný plat byl 50 dolarů, minimální mzdy či penze se 

pohybovaly kolem 20 dolarů měsíčně. Bez výpomoci příbuzných a stínové ekonomiky se 

nedalo přeţít, ještě navíc kdyţ výplata mezd a důchodů byla běţně vyplácena se zpoţděním 

v řádu několika měsíců. 80 % populace Moldávie nemělo dostatečný příjem pro minimální 

potravinový koš, téměř polovina dětí ve věku do jednoho roku trpěla anemií. Důvodem 

úpadku je strukturální a finanční disproporce. Sovětské dědictví a nefunkční ekonomika 

závislá na vývozu do Sovětského svazu zavinily patnáctiprocentní pokles HDP. Moldávie 

byla pro Sovětský svaz jenom dodavatelem potravin, především vína, ovoce a zeleniny.  

Krach Sovětského svazu a problémy v samotném Rusku znamenaly ztrátu trhu, za který 

dodneška se nenašla náhrada. Dalšími důvody úpadku bylo zhoršení obchodních podmínek a 



 
 

válka v Podněsteří (které vyvolalo čtyřicetiprocentní pokles ekonomiky), chyby v období 

přechodu na trţní ekonomiku a špatně provedené reformy. Politické problémy uvnitř vládních 

koalic oslabily tempo reforem. Vláda si půjčovala stále další finanční prostředky u Světové 

banky a zvyšovala zadluţenost státu. Výsledkem bylo, ţe v podmínkách naprosté absence 

zkušeností s vedením státu v těţkých ekonomicko-politických podmínkách se Moldávie 

nedokázala samostatně dostat z  ekonomických potíţí a předejít kolapsu ekonomiky. Bez 

ekonomické pomoci mezinárodních organizací a západních států by potíţe mohly být ještě 

horší. Tato pomoc putovala na restrukturalizaci ekonomiky, financování reforem a dalších 

transformací. Velkým neúspěchem do dnešní doby jsou reformy v oblasti právních struktur, 

veřejné správy a administrativy.  

 Druhé období 1995-1999  bylo poznamenáno relativní makroekonomickou stabilitou, 

nárůstem inflace a poklesem HDP, vznikem moldavské měny Leu nastal ekonomický růst. 

Během období masové privatizace nastaly váţné chyby při realizaci vládního plánu. Finanční 

krize v Rusku v roce 1998 měla ničivý vliv na stav moldavského hospodářství, protoţe 

převáţná část vývozu byla určená pro ruský trh. Do konce roku 1998 navíc čelila republika 

krizi nezávislosti. V ekonomice to způsobilo výrazný pokles v obchodu s Ruskem. Po 17. 

srpnu 1998 (Černý pátek) nastal další pokles průmyslové výroby a sníţení HDP v roce 1998 

oproti roku 1997 o 10 % a 7 % devalvace Leu o 50 %, zvýšení cen potravin o 20-40 %. 

Rozpočet přijatý 12. prosince 1998 počítal s přijetím půjček z Mezinárodního měnového 

fondu, které byly v roce 1999 obdrţeny se zpoţděním. Ekonomika Moldávie v roce 1998 byla 

odrazem krize v Rusku. Podle statistických údajů pouţitých na základě účtování celních 

prohlášení, vyjímaje Podněstří, činil objem obchodu mezi Moldavskem a jinými zeměmi 

1661,9 mil dolarů, coţ je o 18,8 % méně neţ v roce 1997. Obchod s SNS se sníţil o 336,8 

milionu dolarů, neboli 27,8 %, s ostatními zeměmi na 47,4 milionu dolarů. Vývoz činil 636,4 

milionů dolarů a sníţil se ve srovnání s rokem 1997 o 27,2 %, neboli 238 milionů amerických 

dolarů. Tento pokles je důsledkem sníţeného vývozu většiny agrárních produktů, jeţ mají 

tradičně na vývozu většinový podíl. Sice se zvýšil objem exportu obilí, mouky a některých 

dalších věcí, ale průměrné ceny, za které jsou tyto produkty prodávány, poklesli téměř o 23 

%. V lednu 1999 ceny veřejných sluţeb a některého zboţí vzrostly o 70 %. Poté, co se 

s pádem rublu vypořádalo Rusko, přišel ekonomický růst i do Moldávie. Po mírném zhruba 

1,5 % růstu v roce 2000 následoval v dalším roce vzestup o 6,1 %.  

    



 
 

Rozvoj exportu byl hlavním úkolem vlády od roku 1998. Otevřenost ekonomiky (výše 

zahraničního obchodu překročila hrubý domácí produkt) určuje závislost Moldavska na 

vnějším světě, a proto zahraniční politika získala v zemi prioritu.  Určitou nevýhodou je 

naprostá energetická závislost a energetická bezpečnost země, to je váţná hrozba nejen pro 

ekonomiku. Aţ do roků 1998 statistiky ukazovaly pouze pozitivní dynamiku vývozu: v roce 

1994 byl nárůst o 17 %, v roce 1995 nárůst o 32 %, v roce 1996 nárůst o 7 % a v roce 1997 

nárůst o 10 % (viz příloha tab. 6.1). Významného zvýšení exportu bylo dosaţeno zejména 

zvýšením cen, přičemţ fyzický objem vývozů klesal. V tomto ohledu byl rok 1998 zlomový 

pro vývoz do zahraničí, poněvadţ poklesl objem exportu a vývozní ceny moldavského vína se 

zvýšily v průměru o 70 %. Příčiny poklesu vývozu jsou zřetelné: nízká konkurenceschopnost 

výrobků jak v ceně, tak v kvalitě, chybějící zkušenosti vedoucích a ředitelů firem, neznalost 

moderního managementu a marketingu, zařízení a technologie, které nejsou v souladu s 

mezinárodními standardy. Hlavním důvodem je nedostatek investic do reálné ekonomiky, 

které by pomohly eliminovat tyto negativní faktory. Bohuţel neexistuje důvěra v soukromý 

sektor ani ve schopnost vládních orgánů provádět zdravou hospodářskou politiku. Dalšími 

důvody jsou nízká účinnost kuponové privatizace, nesplnění správných podmínek pro vstup 

do světové obchodní organizace. Po dobu trvání ekonomické krize v devadesátých letech se 

HDP Moldávie sníţil o více neţ 65 %. 

Graf 2.1: Export/import  Moldávie, v % k předchozímu období (2000-2010) 

  

Zdroj: http://www.worldbank.org/   (vlastní zpracování) 
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2.2.2 Stabilizace ekonomiky 

 Dalším obdobím je rozmezí let 2000-2009. Je to doba zastavení pádu ekonomiky, 

stabilizace a ekonomického růstu. Po desetiletí politických, ekonomických, sociálních 

problémů a po reformách spuštěným v roce 2000 byla Moldávie schopna zastavit pokles 

ekonomiky. Nastal růst HDP a pomalé oţivění hospodářství. Například v letech 2000-2003 se 

objem průmyslové výroby postupně zvyšoval z 10,8 % na 17 %. Z makroekonomického 

pohledu se jedná o nejúspěšnější období: ekonomický růst, růst HDP, růst mezd. Skeptikové 

namítají, ţe ekonomický růst je důsledkem strukturálních změn nastartovaných uţ dříve, 

stejně jako devizové příjmy ze zahraničí od občanů Moldávie, kteří pracují v zahraničí. Jejích 

přibliţný počet zhruba 700 000. Hlavními destinacemi jsou Portugalsko a Itálie. V České 

republice pracuje přibliţně 15 000 občanů Moldávie.  

Graf 2.2: Ekonomické ukazatele Moldávie (2000 - 2010) v mil. lei 

 

Zdroj: http://www.cisstat.org/  (vlastní zpracování) 

V současnosti se komunistická vláda víceméně snaţí plnit sliby mezinárodním 

institucím, dodrţuje vyrovnaný rozpočet a provádí citlivou fiskální politiku. Vláda se písemně 

zavázala, ţe nebude odpouštět dluhy ztrátovým firmám, privatizační příjmy se vyuţívají 

výhradně na splacení veřejného dluhu. Ve státě platí tvrdá rozpočtová omezení, takţe i kdyţ 

v Moldávii vládnou komunisté, na vysokých školách se vybírá školné a u lékařů platby běţné. 

Centrální banka je relativně nezávislá, provádí obezřetnou měnovou politiku, pokud by však 

vláda nutila centrální banku do měkké měnové politiky, mohlo by dojít aţ ke kolapsu měny, k 

hyperinflaci a k naprostému odříznutí státu od zahraniční finanční pomoci. V případě, ţe by 
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vláda financovala svoje programy pouze fiskální expanzí, nastal by prudký nárůst úrokových 

sazeb, coţ by negativně hodnotila Světová banka. 

V dnešní době je Moldávie díky opatrnému hospodaření pátou nejméně zadluţenou 

zemí ve světě. Hrubý domácí produkt se zvýšil na 1722 dolarů na osobu a mzdy porostly 4x 

aţ 5x. Ekonomická krize se bankovního systému nedotkla kvůli tomu, ţe banky velice nerady 

půjčovaly podnikatelskému sektoru. V letech 2000 aţ 2008 se stabilizovala ekonomika a je 

patrný pomalý, ale jasný ekonomický růst, HDP roste průměrně o 6 % ročně. Celkový růst od 

roku 1999 byl kolem 40 %. V roce 2008 je ve srovnání s rokem 2007 růst sedmiprocentní (viz 

graf 2.2). Hlavními příčinami ekonomického růstu tohoto období je devalvace Leu. Asi 3 krát 

se zvýšil export. Dalším faktorem je růst migrace pracovních sil a příjmy z něho. Valutový 

příjem z exportu pracovní síly představuje kolem 31 % HDP. Ale hlavní příčinou 

ekonomického růstu Moldávie je růst spotřeby domácností a růst vnitřních soukromých a 

zahraničních investic. EU se stala nyní hlavním obchodním partnerem Moldávie. Podíl 

exportu do EU je 50 % a importu z EU je přibliţně 45 %.  Ekonomická krize zasáhla 

Moldávii v roce 2009. Následky byly patrné sníţením hlavních ekonomických ukazatelů ve 

srovnání s předchozím rokem. Zvýšily se sazby na bankovní půjčky, příjmy od pracujících v 

cizině klesly o 30 %, příjmy veřejného rozpočtů se sníţily o 9%, výkon průmyslu se sníţil o 

24 %, pokles exportu o 19 %, pokles importu o 27 %, průměrná mzda se sníţila o 12 % a 

nezaměstnanost vzrostla skoro o 2 %
5
. 

Po dvou letech hospodářské a finanční krize nastalo postupné oţivení globální 

ekonomiky a od prvního čtvrtletí roku 2009 následoval růst, který pokračoval i ve druhém a 

třetím čtvrtletí 2009. Hospodářský vývoj hlavních obchodních partnerů Moldávie byl 

poznamenán prohlubující se krizí, která vedla k zhoršujícím se podmínkám vnitřního trhu, 

sníţením objemu finančních prostředků a domácí poptávky. Proto na konci roku 2009 ve 

srovnání se stejným obdobím předchozího roku hrubý domácí produkt klesl o 6,5 % v 

reálných hodnotách. Nicméně analýza ukazuje, ţe sníţení růstu HDP v roce 2009 bylo menší, 

neţ se očekávalo. Roční míra inflace v prosinci 2009, měřená indexem spotřebitelských cen 

byla 0,4 % ve srovnání se 7,3 % zaznamenaných v prosinci 2008. Tento pokles začal v červnu 

2008 s tím, ţe pokračoval aţ do léta 2009.  

5
Raportul privind implementarea Programului de activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare 2009-2013” în perioada 25 septembrie 2009 - 25 septembrie 2010 [on-line].[cit. 6. 11. 

2010]. Dostupné na internetu: http://www.gov.md/doc.php?l=ro&id=2988&idc=578. 

http://www.gov.md/doc.php?l=ro&id=2988&idc=578


 
 

Zvýšení inflace v prosinci bylo způsobené oslabením národní měny vůči zahraničním 

měnám. V roce 2009 vývoz dosáhl 1297,7 milionu USD, coţ je o 18,4 % niţší objem neţ v 

roce 2008. Významný rozdíl ve vývoji vývozu a dovozu v roce 2009 vyústil v hromadění 

schodku obchodní bilance na 40,1%. V prvních měsících roku 2009 byla základní sazba 

sníţena dvakrát, pokaţdé o 1,5 procentního bodu. Následně dosáhla hodnoty 5,0 % ročně.  

Graf 2.3: Kurz Leu/ Dolar USA, Leu/ Euro 

 

Zdroj: http://www.cisstat.com/ (vlastní zpracování), pozn.: rok 2011 - 1Q 

V průběhu roku 2009 oficiální směnný kurz národní měny vůči americkému dolaru 

oslabil o 18,3 % a vůči euru o 19,6 %. Od ledna do dubna 2009 bylo provedeno celostátní 

znehodnocení měny vůči americkému dolaru na devizovém trhu, a to jak v nominálním i 

reálném efektu. V návaznosti na globální finanční krizi, která zasáhla v září 2008 země v 

tomto regionu, došlo ke sníţení hotovosti v cizí měně na devizovém trhu. 

V listopadu 2009 mezinárodní ratingová agentura Moody Investors Service oznámila zrušení 

všech hodnocení Moldávie. Státní moldavské hodnocení má nyní index „B3“.  Fitch rating 

agentura potvrdila index přidělený Moldávii "B-" pro dlouhodobé úvěry v cizí měně, „B“ pro 

národní měny a „B“ pro krátkodobé úvěry v cizí měně a pro zemi jako celek „B-“. V roce 

2009 bylo také zveřejněno Memorandum o ekonomické a finanční politice (MEFP), které 

zahrnuje cíle politiky a ekonomických opatření stanovených vládou na období 2010-2012
6
. 

 

6
Raportul privind implementarea Programului de activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare 2009-2013” în perioada 25 septembrie 2009 - 25 septembrie 2010 [on-

line].[cit.6.11.2010]. Dostupné na internetu: http://www.gov.md/doc.php?l=ro&id=2988&idc=578.  
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3. Integrace Moldávie do mezinárodních struktur 

„Pod pojmem „mezinárodni vládní organizace“ rozumíme uskupení států, které 

vzniklo na základě multilaterální mezinárodněprávní smlouvy a které má vlastní orgány a 

kompetence. Tato uskupení musí být tvořena nejméně dvěma státy a zaměřuje se na 

spolupráci v politické anebo ekonomické bezpečnosti, kulturní oblasti“(Woyke,1998). 
7
 

Po rozpadu Sovětského svazu ve východní Evropě a Střední Asii vznikly dvě 

významné integrační skupiny. Nejvýznamnějším seskupením je SNS (Společenství 

nezávislých států) a EAHS (Euroasijské hospodářské společenství) (Cihelková, 2007). 

Rozdělení SSSR nastolilo problém restrukturalizace a otázku zachování společných dohod 

podepsaných v době existence Sovětského svazu. Všechny nově nezávislé státy, včetně 

Moldavska, zdědily z bývalého Sovětského svazu jednotný energetický systém, jednotný 

systém dopravy a telekomunikací, jednotný systém dopravy ropy a zemního plynu, stejně jako 

volný pohyb obyvatelstva z jednoho státu do druhého. Všechny tyto faktory dohromady 

umoţnily intenzívnější spolupráci mezi státy a specializace republik na výrobu určitých 

komodit nutily vlády ke znovu začlenění do společných trhů s politickou a hospodářskou 

závislostí na centru - Rusku. Myšlenka transformace SSSR v ekonomické Společenství 

nezávislých států radikálně změnila charakter mezinárodních vztahů bývalých republik. Je 

nutné podotknout, ţe v důsledku zrušení Varšavské smlouvy a RVHP (Rada vzájemné 

hospodářské pomoci), ve východní Evropě došlo k radikální vnitřní transformaci a 

formulovaly se nové politické orientace. Zanikly překáţky, které byly přítomny v Evropě 

během studené války a také došlo ke zrození sociálních politických a hospodářských reforem. 

A také postupné rozšiřování EU na východ je důleţitým faktorem v novém uspořádání 

Evropy. 

Moldávie je členem padesáti mezinárodních organizací, v některých figuruje jako 

pozorovatel například účast v EAHS (Euroasijské hospodářské společenství)
8
, nebo v roli 

signatáře jako v ICCt (Mezinárodní trestní soud)
9
. 

7
WAISOVÁ.Š Mezinárodní organizace a režimy, cit. str. 21.  1. vyd. vydavatelství Aleš Čeněk, 2008. 255 s.  

ISBN 978-80-7380-109-0                                                                                

 
8
Euroasijské hospodářské společenství (EAHS) je mezinárodní ekonomická organizace Běloruska, Kazachstánu, 

Kyrgyzstánu, Ruska, Tádţikistánu a Uzbekistánu, které si stanovilo jako hlavní cíl vytvoření společné vnější 

celní hranice členských zemí, vypracování jednotné zahraniční politiky, celních sazeb a dalších součástí 

společného trhu, zaloţen především pro podporu rozvoje Celní unie                                                                   
9
Dne 08. 9. 2000 Moldavská republika podepsala Římský statut Mezinárodního trestního soudu. Ratifikovaný 

statut Mezinárodního trestního soudu je součástí akčního plánu Moldávie - Evropská unie (viz 4. kapitola). 



 
 

Multilaterální organizace s účastí Moldávie jsou: 

 NATO (Severoatlantická aliance), 

 OSN (Organizace spojených národu), 

 Rada Evropy 

 WTO (Světová obchodní organizace), 

Regionální společenství s účastí Moldávii jsou: 

 CEFTA (Středoevropská dohoda o volném obchodu), 

 OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě). 

 OCEMN (Černomořská ekonomická spolupráce), 

 RCC (Rada pro regionální spolupráci), 

 SEI (Středoevropská iniciativa), 

 SEECP (Proces spolupráce v jihovýchodní Evropě), 

 SNS (Společenství nezávislých státu),  

 VEF (Vídeňské ekonomické fórum)
10

 a další 

Celkově za dobu existence Moldávie jako samostatného státu bylo uzavřeno 1344 

bilaterálních smluv a dohod s jinými státy
2
. Převáţná většina smluv je mezi Moldávii a státy 

bývalého Sovětského svazu. 

Znaky mezinárodních smluv jsou: 

 povaha dohody, 

 souhlasný projev vůle stran, 

 smluvními stranami jsou výhradně subjekty mezinárodního práva, 

 smluvní strany jsou způsobilé uzavírat mezinárodní smlouvy, 

 následkem souhlasného projevu subjektu jsou právní účinky smlouvy (vznik, změna, 

zánik mezinárodně právních vztahů), 

 právní reţim smlouvy se řídí mezinárodním právem
 11

  

 

10
CIHELKOVÁ, E. A kol. Nový regionalismus: teorie a případová studie (Evropská Unie) 1. vyd. Vydavatel C. 

H. Beck, 2007. 361 s. ISBN 8071798088 

11
ROZEHNALOVÁ, N. Právo Světové obchodní organizace a dálí kapitoly z mezinárodního ekonomického 

práva. 1. vyd. Brno : MU v Brně,2002. ISBN 978-80-210-5154-6 

 



 
 

3.1 Integrace Moldávie do multilaterálních struktur 

3.1.1 Moldávie a OSN (Organizace spojených národů)
12 

Činnost OSN byla zahájena v květnu 1945 a hlavním dokumentem se stala „Charta 

spojených národů“, která stanovuje práva a povinnosti členů, stanovy a ustavuje orgány OSN. 

Zásadou OSN je rovnoprávnost členů.  Jsou vázáni plnit povinnosti Charty spojených 

národů. Nesmí vyhroţovat vojenskou silou ostatním členským státům a jsou vázáni 

poskytnout pomoc na základě Charty. Členem se můţe stát kaţdý mírumilovný stát, který je 

ochotný přistoupit k zásadám, které vyplývají z Charty OSN. Nové členské státy na základě 

doporučení Rady bezpečnosti jsou přijaty na Valném shromáţdění. Cíli OSN jsou zachování 

mezinárodního míru a bezpečností, podpora rozvoje vztahu mezi národy, mezinárodní 

spolupráce při řešení problému. 

Moldavská republika se připojila k OSN 2. března 1992 podepsáním rezoluce Valného 

shromáţdění. Univerzální mandát OSN je základem zahraniční politiky Moldávie. Z tohoto 

pohledu Moldavská republika přikládá zvláštní význam otázkám v oblastech, jako je 

mezinárodní mír a bezpečnost, podpora demokracie a lidských práv, podpora hospodářského a 

sociálního rozvoje, zásady mezinárodního práva. Také bezprostředně po přistoupení 

Moldavské republiky k OSN, bylo zřízeno několik programů, fondů a agentur, které zahájily 

v zemi činnosti na podporu demokracie, podporu řádné správy veřejného sektoru, 

hospodářský rozvoj a posílení trhu právního státu. V současné době tým OSN zahrnuje 13 

specializovaných agentur, fondů a programů, které mají své moldavské sídlo v Kišiněvě. 

 Dětský fond OSN ( UNICEF ),  

 Mezinárodní organizace práce ( ILO ), 

 Mezinárodní měnový fond ( MMF ), 

 Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj ( IFAD ),  

 Mezinárodní organizace pro migraci ( IOM). 

 Program OSN pro HIV / AIDS ( UNAIDS ),  

 Populační fond OSN ( UNFPA ), 

 Rozvojový fond pro výţivu a zemědělství ( FAO ), 

 

12
OSN - Organizace spojených národů je organizace nezávislých států, která napomáhá dialogu při mezistátních 

problémech a sporech. Je to organizace zaloţená na zásadách míru a spolupráci. Podporuje mír a bezpečnost. 

Deklarace spojených národů byla podepsaná představiteli 26 států ve Washingtonu 1. ledna 1942. 



 
 

 Rozvojový program OSN ( UNDP ), 

 Rozvojový fond OSN pro ţeny ( UNIFEM ),  

 Světové zdravotnické organizace ( WHO ), 

 Světové banky ( WB ),  

 Vysoký komisař OSN pro uprchlíky ( UNHCR )
13

  

Programy operují pod záštitou OSN a místního koordinátora, který je odpovědný za 

sledování všech provozních činností OSN na vnitrostátní úrovni. Vláda cíleně usiluje o 

posílení spolupráce s OSN pro zefektivnění pomoci specializovaných agentur. 

3.1.2 Spolupráce Moldávie a NATO
14 

Počátky vztahů NATO s Moldavskou republikou se datují od roku 1992, kdy se země 

připojila k Severoatlantické radě pro spolupráci, přejmenovanou v roce 1997 na Euro-

atlantickou radu partnerství. 

Vztahy se rozšířily, kdyţ moldavská strana vstoupila do programu „Partnerství pro mír“ v 

roce 1994. Intenzívní spolupráce na podporu reformního procesu v Moldávii zesílila od 

prvního individuální akčního plánů partnerství s NATO, který byl schválen v roce 2006.  

Klíčové oblasti spolupráce zahrnují:  

 strategii pro podporu reformy obranného systému republiky, 

 strategii pro reformu armádního rozpočtů,  

 posílení vzdělávání a odborné přípravy armády 

Podporou reformy obranného systému se rozumí rozvoj schopnosti moldavské armády ke 

vzájemné spolupráci se silami NATO v krizových situacích, v mírových operacích a rozvinutí 

nového vzdělávacího programu pro ozbrojené síly států. Moldavsko spolupracuje po boku 

spojenců NATO a partnerskými zeměmi v celé řadě oblastí prostřednictvím programu 

Partnerství pro mír (PfP) a Euro-atlantické partnerství (EAPC). Klíčovou oblasti spolupráce je 

bezpečnostní spolupráce prostřednictvím pravidelné účastí na cvičeních a školeních.  

13
Ministerul afacelorexterne si integrariieuropene al republicii Moldova [on-line].[cit. 10. 2. 2011]. Dostupné na 

internetu: http://www.mfa.gov.md/start-page-md/ 

14
Severoatlantická mezinárodní vojenská organizace, byla zaloţena 4. dubna 1949 podpisem Washingtonské 

smlouvy, která zakotvila vznik bezpečnostní organizace západních demokracií jako odpověď na poválečnou 

situaci v Evropě.   

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&prev=/search%3Fq%3Dnato%26hl%3Dcs%26prmd%3Divnsu&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://cs.wikipedia.org/wiki/4._duben&usg=ALkJrhi1VlZ9QUHfw-tLDn42bybGQ_QSDQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&prev=/search%3Fq%3Dnato%26hl%3Dcs%26prmd%3Divnsu&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://cs.wikipedia.org/wiki/4._duben&usg=ALkJrhi1VlZ9QUHfw-tLDn42bybGQ_QSDQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&prev=/search%3Fq%3Dnato%26hl%3Dcs%26prmd%3Divnsu&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://cs.wikipedia.org/wiki/1949&usg=ALkJrhgTi2IFKwhx-1IojkEJjrKA3pnzyg


 
 

Moldávie vyčlenila řadu jednotek k dispozici pro aktivity Partnerství pro mír, pět 

moldavských vrtulníků v současné době podporují mise OSN v Afghánistánu. Moldávie 

poskytuje vojenské letiště a další zařízení k dispozici pro aktivity Partnerství pro mír a hostila 

řadu cvičení. Spolupráce na posílení vzdělávání armády a odborné přípravy v Moldávii je 

zaměřena na vojenský institut a výcvikové středisko, které byly zřízeny za úzké spolupráce s 

odborníky NATO.  

Je nutné podotknout, ţe NATO nemá přímý vliv na proces řešení konfliktů v 

Podněsteří. Aliance zastává názor, ţe všechny závazky Ruska musí být splněny, včetně 

odstranění ruských zbraní a střeliva uloţených v regionu Podněsteří. Po konzultaci s NATO 

jsou v Moldávii vytvořeny strategické dokumenty v oblasti obrany a reformy bezpečnostního 

sektoru. Konzultace probíhají v otázkách potřebných pro vytvoření správného plánování a 

financování obranného systému.  

Vývoj vztahů: 

V roce 1997 se Moldavsko připojilo k procesu plánování a hodnocení.  

V roce 2002 se četa moldavské armády zúčastnila civilního cvičení v Rusku se spojenci 

NATO a partnerskými zeměmi. V září 2005 Moldávie hostí plenární zasedání Výboru pro 

civilní nouzové plánování. 

V roce 2006 Moldávie přistupuje k prvnímu individuálnímu akčnímu plánu partnerství 

(IPAP)
15

 s NATO.  

Hodnocení IPAP v Moldávii v roce 2007 určilo oblasti pokroku a problémů, které je třeba 

řešit. V prosinci 2007 roku navštěvuje prezident Voronin ústředí NATO. 

3. dubna 2008 delegace Moldávie se zúčastnila euro-atlantické rady partnerství na 

summitu Severoatlantické alianci v Bukurešti.  

30. října 2008 generální tajemník NATO dostavil se na pracovní návštěvu do Moldávie. 

Součástí programu mimo vládní návštěvy byla i přednáška na státní univerzitě v Moldávii a 

návštěva informačního střediska
16

. 

15
Individuální akční plány partnerství (IPAP) jsou otevřené pro země, které mají politickou vůli a schopnosti 

prohloubit své vztahy s NATO. Představuje zdokonalenou formu poskytující partnerům poradenství a asistenci v 

aspektech souvisejících s obranou a bezpečností.   

16
IndividualPartnershipActionPlans [on-line].[cit. 12. 2. 2011]. Dostupné na internetu:  

http://www.nato.int/issues/ipap/index.html 



 
 

3.1.3 Moldávie a WTO
17

 (Světová obchodní organizace) 

WTO má více neţ 150 účastníků, včetně všech vyspělých zemí, coţ naznačuje, jak je 

důleţité přistoupení Moldavské republiky k organizaci, protoţe tyto země jsou hlavními hráči 

ve světovém obchodu a protoţe Moldávie má ambice se integrovat do globální struktury, aby 

se stala rovnocenným partnerem všem ekonomický vyspělým zemím světa. V lednu 2011 

měla Světová obchodní organizace 153 členů oproti původním 23, se statusem pozorovatele 

bylo 29 států. Členové WTO představují 92 % světové populace a uskuteční se mezi nimi více 

neţ 95 % světového obchodu
18

. WTO má sídlo v Ţenevě. Přesto, ţe je jednou z nejmladších 

mezinárodních organizací na světě, je jednou z nejvlivnějších.  

Cíle WTO: zvýšení ţivotní úrovně, dosaţení plné zaměstnanosti, růst reálného 

důchodu, zvýšeni výroby obchodu a sluţeb, ochrana ţivotního prostředí. Nejdůleţitější funkci 

WTO je naplňovaní všech závazku a cílů, které plynou z mezinárodních smluv. Podílí se na ni 

převáţná část orgánu WTO. Druhou funkcí je vytvoření stálého fóra pro jednání členu 

WTO.
14

 Třetí funkcí je vytvoření fóra pro řešení sporu mezi stranami například o nedodrţení 

závazku nebo porušení práva WTO. Čtvrtou funkcí je kontrola jednotlivých členů a jejich 

dodrţování pravidel a závazků WTO. Pátou funkcí je spolupráce s ostatními mezinárodními a 

nevládními organizacemi, která zahrnuje školení, technickou pomoc v nejméně rozvitých a 

rozvojových zemích.  

Činnost Moldávie, týkající se plnění závazků vůči WTO se projevuje převáţně v 

rozhodování v rámci mnohostranných obchodních jednání a účast v procesu přistoupení 

dalších zemí, jako jsou Rusko a Ukrajina, kteří jsou hlavními obchodními partnery Moldávie. 

V letech 2005-2006 se Moldávie zúčastnila ţenevských rozhovorů o přistoupení WTO Ruska 

a Ukrajiny k WTO. Je třeba poznamenat, ţe základní povinnosti kaţdého států v rámci WTO 

je formulování obchodní politiky, liberalizace obchodu a přístup na trh produktů, sluţeb a 

opatření k usnadnění vzájemného obchodu. 

17
WTO je hlavní světovou organizací pro liberalizaci obchodu, která stanovuje pravidla jednání a sleduje 

provádění jejich rozhodnutí. Nejvýznamnější smlouvy o liberalizaci obchodu po druhé světové válce byly 

provedené prostřednictvím GATT (Všeobecná dohoda o clech a obchodu), která zahájila svou činnost v roce 

1947. GATT dala světu základní soubor pravidel, podle kterých jsou prováděna obchodní jednání a 

mechanismus pro sledování jejich provádění. V roce 1996 se přejmenoval GATT na WTO. 

18
ROZEHNALOVÁ, N. Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického 

práva, str. 51-57. 1. vyd. Brno: MU v Brně,2002. ISBN 978-80-210-5154-6 



 
 

V rámci konference WTO v Hongkongu, která se konala 13. prosince 2005, moldavská 

delegace zdůraznila, ţe HDP na občana Moldávie je 850 dolaru USD, coţ je nejniţší mezi 

rozvojovými členskými zeměmi, ale závazky jsou shodné se závazky rozvinutých zemí. 

Kromě toho Moldávie je klasifikována jako „tranzitní země s nízkými příjmy“ s nízkou 

úrovní směny zboţí, ve které pouze tří kategorie výrobků představují přibliţně 80% vývozu 

(alkoholické nápoje, ovoce a zelenina, textil). V současné době v republice se pouţívá 

v Moldávii transparentní systém udělování licencí k zahraničnímu obchodu. Všechny 

regulační a legislativní akty týkající se obchodu, jsou zveřejněny a některé správy a opatření, 

pouţívané v oblasti obchodu jsou zasílaný pravidelně do sekretariátu WTO. 

3.2 Integrace Moldávie do regionálních struktur 

3.2.1 Moldávie a OBSE
19

 (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) 

V současnosti OBSE má 56 členů, které mají rovnoprávné postavení a základním 

pravidlem je jednohlasné rozhodnutí. Na rozdíl od jiných výše popsaných organizaci OBSE 

nemá právní subjektivitu a mocenské nástroje pro udělování sankci členským státům, které 

porušují společné závazky.  

OBSE především se zaměřuje na následující úkoly: 

 krizové řízení při ozbrojených konfliktech, 

 preventivní diplomacie,  

 prevence konfliktů,  

 posílení lidských práv,  

 posílení demokracie a právního státu,  

 podporuje všechny aspekty občanské společnosti,  

 trvale monitoruje krizové situace. 

Moldávie se připojila OBSE 30. ledna 1992. Po přistoupení získala trvalou podporu na 

základě mezinárodní kolektivní dohody a plně se zapojila do řešení Podněsterského konfliktu.  

 

19
OBSE je regionální organizace, která hraje důleţitou roly pří podpoře bezpečnosti míru a stability. Organizace 

byla vytvořena v roce 1975 s cílem vícestranného dialogu a jednání mezi Východem a Západem po rozdělení 

Evropy v poválečném období. 



 
 

OBSE, v roli prostředníka, zásadně přispěla k urovnání konfliktu v Podněsteří, včetně 

organizování procesu jednání mezi svornými stranami, pří navrhování dokladů o politických a 

vojenských otázkách. Informovaly mezinárodní společenství o vývoji v Podněsteří a urovnání 

konfliktu. Napomáhá v moldavské společnosti k demokratickému vývoji v regionu.  

Cíle mise OBSE v Moldávii jsou: 

 poskytnout právní konzultace a odborné znalosti v oblasti lidských práv a práv 

menšin, návrat uprchlíků, demokratizace regionu,  

 právní konzultace pro ukončení zvláštního statutu pro Podněsteří, 

 shromáţdit informace o situaci v zemi, včetně vojenských informací,  

 usnadnit vytvoření komplexního politického rámce pro dialog a jednání o urovnání 

konfliktu,  

 zkoumat konkrétní události a posoudit jejich politické důsledky, 

 zachování přítomnosti OBSE v regionu a navázaní kontaktů se všemi stranami 

zapojenými do konfliktu,  

 zajištění, staţení a zničení ruských zbraní, včetně finanční pomoci s cílem usnadnit 

staţeni zbraní
20

. 

3.2.2 Moldávie a SNS
21

 (Společenství nezávislých států) 

Společenství nezávislých státu je klasickou mezinárodní organizací, která nemůţe získat 

patřičné politické postavení kvůli nedostatečně rozvinutým vztahům mezi členskými státy, s 

nízkou mírou přenesení pravomocí v hospodářských vztazích. Za dobu své existence 

Společenství pokročilo jen na úroveň zóny volného obchodu a vzájemném sniţování 

obchodních překáţek. Postupně klesá počet zájemců z euroasijského regionu o jakoukoli 

formu vzájemné integrace v organizaci. 

20
Ministerul afacelorexterne si integrariieuropene al republice Moldova [on-line].[cit. 12. 2. 2011]. Dostupné na 

internetu:http://www.mfa.gov.md/cooperare-bilaterala/ 

21
Společenství nezávislých států (SNS) je organizace zahrnující 9 z 15 bývalých svazových republik Sovětského 

svazu: Arménii, Ázerbájdţán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádţikistán a 

Uzbekistán. Turkmenistán přerušil své stálé členství 26. srpna 2005 a je v současné době přidruţeným členem. 

12. srpna 2008 oznámila Gruzie odchod ze SNS. 14. srpna pak gruzínský parlament vzhledem k ozbrojenému 

konfliktu s Ruskem hlasováním anuloval smlouvy o členství v SNS. Sídlem Společenství nezávislých států je 

běloruský Minsk. 



 
 

8. prosince 1991 v Minsku byla podepsána dohoda o zaloţení Společenství 

nezávislých států hlavami Ruské federace, Ukrajiny a Běloruska, prezidenti Jelcin, Kravchuk 

a Shushkevich se shodli, ţe Sovětský svaz vytvořený v roce 1922 jako subjekt mezinárodního 

práva a geografické reality přestává existovat. Jiţ 21. prosince 1991 prezidenti 12 bývalých 

republik s výjimkou pobaltských států podepsaly protokol o zřízení SNS a Alma-Atinskou 

dohodu (22). Tato dohoda stanovila, ţe nové Společenství nezávislých států můţe vytvářet 

vzájemně výhodné vztahy zaloţené především na nepouţití síly a násilí a zavazuje se k 

dodrţování lidských práv a svobod etnických skupin. Obsahem smlouvy je kolektivní 

bezpečnost a vojensko-politická spolupráce (Cihelková, 2007). Totéţ potvrdil v projevu 

moldavský prezident Michail Snegur v přítomnosti obou komor parlamentu v roce 1991. 

Také se zmíní, ţe Moldávie podepsala oboustranné hospodářské smlouvy se všemi 

republikami bývalého Sovětského svazu a ţe je členem SNS. Protokol o připojení k SNS byl 

podepsán aţ 22. ledna 1994 poté, co ve volbách zvítězila frakce PDAM (Agrární 

demokratická strana Moldavska). Proces ratifikace tohoto protokolu podporovaly mnohé 

politické struktury republiky Moldávie, například prezident Snegur, předseda parlamentu 

Lucinschi, premiér Sangeli. Na druhou stranu zazněla kritika od těch, kteří si mysleli, ţe 

smlouva povede ke ztrátě nezávislosti a brzděni integrace Moldávie do evropských 

hospodářských a politických struktur. Otázkou taky bylo, zdá nová ekonomická integrace 

SNS není prvním krokem pro vytvoření politické-vojenského bloku, s cílem usnadnit pouţití 

ekonomického vlivu centra. 

Po letech od ratifikaci Alma-Atinské dohody se naskytla otázka týkající se politické a 

ekonomické efektivnosti setrvání Moldavské republiky v rámci SNS. S ohledem na historický 

vývoj Moldávie a její geopolitického postavení, nejvyšší prioritou pro stát je vztah s Ruskem, 

Ukrajinou a Běloruskem. Povaha těchto vztahů závisí do značné míry na úspěšných 

politických a hospodářských reformách v zemi. Vztahy Moldavska se zeměmi Blízkého 

východu a Kavkazu nesou ekonomické výhody. Tak ţe z politického hlediska po rozpadu 

Sovětského svazu a vytvoření SNS nedošlo k ţádnému váţnému ozbrojenému konfliktu mezi 

bývalými republikami, jak se stalo v bývalé Jugoslávii (aţ na konflikt v Gruzii v srpnu 2008). 

Pro Moldávii najít kompromis mezi evropskou a ruskou integrací znamená moţný konflikt ve 

východní části země. Jednou z hlavních výhod členství v SNS je spolupráce v hospodářské 

oblasti. Hlavními dodavatelé byli a stále jsou Rusko a Ukrajina.  

22 CIHELKOVÁ, E. A kol. Nový regionalismus: teorie a případová studie (Evropská Unie) str. 132. 1. vyd. 

Vydavatel C. H. Beck, 2007. 361 s. ISBN 8071798088 



 
 

Mapa 3.1: SNS (Společenství nezávislých států) 

  

Zdroj: http://www.google.cz/images (b) 

Obchodní vztahy mezi republikami bývalého Sovětského svazu existovaly dávno před 

vznikem SNS. Také v zemích SNS, jako jsou: Rusko, Ukrajina, Bělorusko a Kazachstán ţije a 

pracuje asi 500 tisíc obyvatel Moldávie. V případě moţného odstoupení od SNS Moldávie 

riskuje, ţe ztratí nejen trh v postsovětském prostoru, ale i část populace převáţně pracujících 

občanů v produktivním věku, kteří kvůli udrţení pracovního místa raději odstoupí od 

moldavského občanství a stanou se občany Ruska, Ukrajiny, Běloruska. Dohoda o zřízení 

hospodářské unie v rámci SNS sice vyloučila zapojení Moldávie do vojenských a politických 

konfliktů, protoţe je v rozporu se suverenitou a nezávislostí, ale bohuţel existuje ruská 

politická a vojenská podpora separatistického státu Podněsteří. Byla tam umístěna tam 14. 

armáda, která usiluje o to, aby Moldávie se podílela na politicko-vojenských aktivitách v 

rámci SNS, coţ je v rozporu z ústavy státu. Prezident Vladimir Voronin na parlamentním 

zasedaní v roce 1998 zdůraznil, ţe spolupráce v rámci SNS bude především v ekonomice a 

vylučuje působení ve vojensko-politické oblasti.  

Dalším negativním aspektem členství Moldavské republiky v SNS je zhoršující se 

ekonomická situace v regionu. Moldávie v tempu růstů HDP mezi členy SNS je na posledním 

místě, tabulka je uvedená pro srovnání tempu růstu nejúspěšnějších členu společenství, 

vysoké hodnoty Ázerbájdţánu a Kazachstánu jsou důsledkem prodeje ropy.  

 

http://www.google.cz/images


 
 

Graf 3. 1: Tempo růstu HDP vybraných členů SNS v % 

 

Zdroj: http://www.cisstat.com/ (vlastní zpracování) 

Usilování o vytvoření společného hospodářského prostoru, o vytvoření společného 

ekonomického konceptu a jeho provádění, jsou jen iluze. Tvorba hospodářského společenství 

Ruska se zeměmi SNS je v raném stadiu a nepodporuje volný pohyb kapitálu a plateb, 

neexistuje zóna volného obchodu a celní unie. Národní ekonomiky zemí SNS utrpěly ztráty 

vzhledem k tomu, ţe byly zničeny tradiční ekonomické vztahy. A zřejmá neschopnost 

vyhovět potřebám kaţdého státu na základě struktury a moţným kapacitám výroby a 

infrastruktury, které zbyly z dob existence bývalého Sovětského svazu. 

3.2.3 Moldávie a GUAM
23

 (Organizace pro demokracii a hospodářský rozvoj)
 

Hlavními cíle GUAMU jsou:  

 podpora demokratických hodnot, právního státu a dodrţování lidských práv,  

 zajištění trvale udrţitelného rozvoje,  

 posílení mezinárodní a regionální bezpečnosti a stability  

 prohlubování evropské integrace k vytvoření společného bezpečnostního prostoru, 

jakoţ i zvýšení hospodářské a humanitární spolupráce, 

 

23
GUAM - Organizace pro demokracii a hospodářský rozvoj je mezinárodní regionální organizace, která 

zahrnuje Ázerbájdţán, Gruzií, Moldávii a Ukrajinu. Vznikla 23. května 2006 v Kyjevě na summitu GUAM 

podepsáním charty hlavami zúčastněných státu. 

2005 2006 2007 2008 2009

Moldávie 7,5 4,8 3 7,8 -7,5

Ázerbájdžán 26,4 34,5 25 10,8 9,3

Kazachstán 9,7 10,7 8,9 3,5 1,2

celkem SNS 7 8 9 6 -7
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 rozvoj sociálně-ekonomických, doprava, energetika, vědecko-technické a humanitární 

kapacity,  

 posílení politické interakce a praktickou spolupráci v oblastech společného zájmu. 

  

V roce 2004 zaloţil GUAM parlamentní shromáţdění, které se skládá ze tří výborů: 

politického, obchodního a hospodářského a pro oblast oblasti vědy, kultury a vzdělávání. 

Členské státy GUAM spolupracují v rámci mezinárodních organizací, včetně OSN a OBSE. 

V roce 2003 byl GUAM udělen status pozorovatele na Valném shromáţdění OSN. 

Organizace je otevřená pro spolupráci se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, které 

sdílejí její cíle a principy a mají zájem o účast na společných iniciativách. Aktivní spolupráce 

s ostatními státy v souladu s dohodou zaručuje usnadnění obchodu a dopravy, zajištuje 

pohraniční a celní kontroly. Státy GUAM s pomocí USA provedly řadu společných projektů 

zejména v boji proti terorismu, organizovanému zločinu, obchodování s drogami a jiným 

nebezpečným trestným činům. V současné době se pracuje na projektu usnadnění obchodu a 

dopravy.  

GUAMU (Gruzie, Ukrajina, Ázerbájdţán, Moldávie, Uzbekistánem) byla původně 

vojenskou dohodou mezi Gruzií, Ukrajinou, Uzbekistánem, Ázerbájdţánem a Moldávií. 

Organizace byla zaloţená v roce 1997. Následně po vystoupení Uzbekistánu v roce 2006 

došlo k přejmenování na „Organizaci pro demokracii a hospodářský rozvoj“. Počátkem 

července 2008 pod záštitou dohody GUAM v gruzínském městě Batumi se konal poměrně 

důleţitý summit. Za předsednictví prezidenta Saakashviliho se zaměřil na ústřední otázku 

týkající se ropovodu a koridorů přepravy ropy z kaspické oblasti. Téma tohoto summitu 

znělo: „Guam – Integrating Europe's East“ (GUAM – integrující evropský východ) a 

zahrnovalo ekonomická a vojensko-strategická hlediska zaměřená na nezbytnou izolaci 

Ruska. 

 

 

 

 

 



 
 

3.2.4 BSEC
24

 (Organizace černomořské ekonomické spolupráce) 

Region má strategicky význam vzhledem k potenciálním zdrojům energie, zejména ropy a 

zemního plynu a umístění tranzitních cest. BSEC působí jako sub regionální struktura 

hospodářské spolupráce vzhledem k Evropské unii. Členské státy Řecko, Bulharsko, 

Rumunsko jsou jak v EU, tak v BSEC
25

.   

Do setkání v Bukurešti v roce 1995 nekonala se ţádná spolupráce. Od roku 1994 začal 

fungovat stálý Mezinárodní sekretariát v Istanbulu, setkání ministru zahraničí bylo 

intenzivnější a pravidelné na všech úrovních a byla podepsána „Charta BSEC“ v Jaltě dne 5. 

června 1998 

Po podpisu charty BSEC převzala všechny vlastnosti regionálních a mezinárodních 

organizací na institucionalizované podobě s širokou škálou kooperačních struktur a velkým 

počtem subjektů oprávněných k přijetí mezinárodních dokumentů. 30. dubna 1999 na setkání 

ministrů zahraničních věcí členských zemí BSEC v Tbilisi, skutečně vznikla v oblasti 

Černomořská organizace hospodářské spolupráce, v důsledku podepsání ratifikační listiny 

ministry zahraničí 10 členských států, včetně Rumunska a získala status pozorovatele při OSN 

8. řijna1999.  

Dokumenty přijaté v Istanbulu ukazují hlavní cíle BSEC, kterými jsou: 

 urychlení ekonomického a sociálního rozvoje členských států s cílem jejich integrace 

do Evropské unie, prostřednictvím posílené multilaterální spolupráce a vyuţití výhod 

vyplývajících z geografické blízkosti a vzájemného doplňování národních ekonomik,  

 vstup organizace do nové etapy vývoje, která souvisí s bezpečností a regionální 

stabilitou, spolupráci s dalšími regionálními iniciativami a strukturami. 

 

24
 Černomořská ekonomická spolupráce (BSEC) byl oficiálně zahájen podpisem deklarace v Istanbulu dne 25. 

června 1992. Státy zakladatelé BSEC jsou: tři země východní Evropy: Moldavsko, Ruská federace, Ukrajina, pět 

balkánských zemí: Albánie, Bulharsko, Řecko, Rumunsko, Turecko, tři kavkazské země: Arménie, Ázerbájdţán 

a Gruzie. 

25
CIHELKOVÁ, E. A kol. Nový regionalismus: teorie a případová studie (Evropská Unie) str. 226. 1. vyd. 

Vydavatel C. H. Beck, 2007. 361 s. ISBN 8071798088 

 

 

 



 
 

3.2.5 Moldávie a SEI
26

 (Středoevropská iniciativa)
 

Středoevropská iniciativa (SEI) je pokračovatelem iniciativy zaloţené v roce 11. listopadu 

1989 Rakouskem, Itálii, Jugoslávii a Maďarskem. V roce 1990 k organizaci přistoupilo 

Československo a Polsko. V roce 1992 po vstupu Slovinska, Bosny Hercegoviny a 

Chorvatska struktura změnila svůj název na Středoevropskou iniciativu. Moldavská republika 

připojila k SEI 1. června 1996 při setkání ministrů zahraničních věcí členských zemí této 

organizace ve Vídni. Středoevropská iniciativa je ukázkovým příkladem přístupu EU k sub 

regionální integraci ve střední a východní Evropě (27). 

K 1. lednu 2007 SEI se skládá:   

 z členských států EU: Rakouska, České republiky, Itálie, Polska, Slovenska, Slovinska 

a Maďarska, Rumunska, Bulharska  

 z šesti balkánských států: Albánii, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Makedonie, 

Srbska, Černé Hory,  

 ze tří států bývalého Sovětského svazu: Moldavska, Běloruska, Ukrajiny.  

SEI zahrnuje osm členských států NATO (Bulharsko, Česká republika, Itálie, Polsko, 

Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko). SEI řídi předsednická země, předsednictví se 

střídou jednou za rok. V roce 2008 byla předsednickou zemi Moldávie. Činnost organizace se 

orientuje na rozvoj a podporu zemi Evropy, které ještě nejsou členy Evropské unie. Na 

parlamentním shromáţdění SEI v Moldávii 18. Listopadů 2008 v závěrečném dokumentu 

byla zdůrazněna důleţitost utváření Evropy jako celku při zapojení všech států na kontinentě. 

Všechny zúčastněné se shodli, ţe další rozšiřování Evropské unie, je dostatečnou motivaci pro 

urychlení strukturálních reforem v nečlenských státech.   

 

 

26
Středoevropská iniciativa (Central European Initiative - CEI/SEI) je regionální sdruţení 18 zemí. 

Středoevropská iniciativa se zaměřuje na rozvoj spolupráce členských zemí a podporuje ty členské země, které 

nejsou členy EU, při jejich začleňování do procesu evropské integrace a ke zlepšení jejich přístupu k EU. 

27 CIHELKOVÁ, E. A kol. Nový regionalismus: teorie a případová studie (Evropská Unie) str. 224-225. 1. vyd. 

Vydavatel C. H. Beck, 2007. 361 s. ISBN 8071798088 

 

 

 



 
 

3.2.6 Moldávie a TRACECA
28

 (TRAnsport Corridor Europe-Caucasus-Asia) 

TRACECA byl zaloţen na konferenci v Bruselu dne 3. května 1993 za účasti ministrů 

dopravy a obchodu osmi států: 

 pět středoasijských státu: Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádţikistánu, Turkmenistánu a 

Uzbekistánu, 

 třemi kavkazskými státy: Arménií, Ázerbájdţánem a Gruzií 

Na konferenci vznikla dohoda o realizaci programů technické pomoci, financovaném 

Evropskou unií, na rozvoj dopravního koridoru přes Evropu, Kavkaz a pobřeţí Černého a 

Kaspického moře do střední Asie. V roce 1996 k programu TRACECA byly přijaty Ukrajina 

a Mongolsko, poté v roce 1999 přistoupila Moldávie a v roce 2002 Bulharsko, Rumunsko a 

Turecko.  

Vytvoření koridoru TRACECA se stálo alternativou k Transsibiřské magistrále. Spojení 

dopravní sítě podpořilo politickou a ekonomickou nezávislost států členů SNS. Základní 

myšlenka dohody měla za cíl přispět k rozvoji hospodářských vztahů, obchodních a 

dopravních spojení mezi Evropou a Asii k poskytování přístupu na mezinárodní trh po silnici 

a ţeleznici, zajištění bezpečnosti provozu, harmonizaci dopravní politiky a právního rámce v 

odvětví dopravy. Zásadou Moldavska ve spolupráci s TRACECA je vytvoření rovných 

podmínek hospodářské soutěţe.  

Program byl zahájen jako součást programu TACIS (Technical Assistance for the 

Commonwealth of Independent States), zaměřený na usnadnění spolupráce mezi státy 

bývalého Sovětského svazu a Mongolska ve všech oblastech souvisejících s obchodem a 

rozvoje dopravy v regionu. Rozvoj dopravního koridoru Střední Asie - Kavkaz – Evropa má 

usnadnit celní postupy mezi členskými státy. Program TRACECA vedl k podpisu dohody o 

společném udrţení konkurenceschopné úrovně tranzitních poplatků a zjednodušení formalit 

pro přestup hranic. Technická pomoc poskytovaná prostřednictvím programu TRACECA 

pomohla přilákat investice do Moldávie od mezinárodních finančních institucí ve výši více 

neţ 2 mil. eur.  

 

28
TRACECA je mezinárodní program, který zahrnuje dopravní síť Evropské unie a čtrnáctí členských států z 

východní Evropy, Kavkazu a středoasijské oblasti, má stálý sekretariát a sídlo v Oděse. Původně byl financován 

Evropskou komisí, od roku 2009 organizace byla plně financována členskými zeměmi. 



 
 

Od roku 1998 komise a národní sekretariát TRACECA pracovaly na realizaci spolupráce 

a projektů plánovaných pro zúčastněné země, včetně Moldavské republiky. Moldávie při 

realizaci investic byla zapojená do následujících projektů: 

 Mezinárodní autodoprava a zjednodušení tranzitu (1998-2000),
 

 Prognóza dopravy a technickoekonomické základy (1999-2000),
 

 Harmonizace postupů na hraničních přechodech (2001-2003),
 

 Jednotné sazby tranzitní politiky (2001-2003),
 

 Technicko-ekonomická spolupráce pro zlepšení ţelezničních a silničních hraničních 

přechodů mezi Moldavskem a Ukrajinou (2002-2004),
 

 Společný právní základ pro tranzitní dopravu (2003-2005),
 

 Budování kapacit dopravních úředníků (2003-2005),
 

 Posílení obchodu a institucionální podpory (2004-2006)
29

.
 

3.2.7 Moldávie a FEV
30

 (Vídeňský ekonomický fórum)
 

Premiéři států: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Makedonie, 

Republika Moldávie, Černá Hora, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Turecko, spolu s rakouským 

spolkovým kancléřem pod záštitou vídeňského ekonomického fórum podílejí se na propagaci 

investičních příleţitostí v regionu od Jaderského aţ po Černé moře. Zajišťují společné 

projekty v oblasti výzkumu a vývoje a dlouhodobě podporuji jejich provádění, pořádají 

konference po celý rok v hlavních městech členských států, pod záštitou předsedy vlády 

kaţdého státu. Moldavská republika se stala řádným členem FEV v roce 2007. V roce 2008 v 

Kišiněvě konal se Vídeňský ekonomický fórum, pod záštitou předsedy vlády Moldávie. 

Stupeň integrace Moldávie do popsaných mezinárodních struktur je nejvíce pokročilý 

v uskupení SNS. Zahrnuje stupeň celní unie a zónu volného obchodu. Regionální integrace 

mezi Moldávií a ostatními organizacemi je na nejniţším typu spolupráce. Vláda sleduje 

politické a hospodářské cíle státu a je zřejmé, ţe se přiklání k evropské spolupráci, zatím co 

východní spolupráce a závislost na Rusku postupně klesá, jakoţ i s ostatními bývalými 

republikami Sovětského svazu. 

29
Ministerul afacelor externe si integrariiEuropene al Republicii Moldova [on-line].[cit. 10. 2. 2011]. Dostupné 

na internetu: http://www.mfa.gov.md/despre-traceca/ 
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FEV (Vídeňský ekonomický fórum) byl vytvořen v roce 2004. Zakládajícími členy fóra jsou renomované 

společnosti a podnikatelé v Rakousku. V souladu se stanovami sdruţení jeho cílem je podporovat hospodářskou 

spolupráci mezi zeměmi v oblasti od Jadranu aţ po Černé moře.  

 



 
 

4. Vztahy Moldávie s EU v rámci Východního partnerství 

Evropská politika sousedství (European Neighbourhood Policy-EPS) byla zahájena v 

roce 2003 na podporu dobrých vztahů mezi Evropskou unií a sousedními státy bez nároku na 

vstup do EU. V souladu s Evropskou bezpečnostní strategií byla tato politika vyvinuta pro 

zajištění prosperity, stability a bezpečnosti všech zúčastněných stran. Politika sousedství 

zahrnuje 15 států a palestinskou samosprávu: Alţírsko, Bělorusko, Egypt, Izrael, Jordánsko, 

Libanon, Libye, Maroko, Moldávie, Sýrie, Tunisko, Ukrajina, Arménie, Ázerbájdţán a Gruzie 

(viz Mapa 4.1). Výhodami politiky sousedství jsou ekonomický a sociální rozvoj, jakoţ i 

získávání přístupu k vnitřnímu trhu a začlenění do evropské politiky v následujících 

oblastech: vzdělávání, výzkum, problematika ţivotního prostředí, kultura a další.  

Evropská politika sousedství rozděluje tuto skupinu zemí na oblast středoevropské a 

na východoevropské země, s nimiţ uzavřela Východní partnerství. 

Mapa 4.1: Východní partnerství 

  

Zdroj: http://www.google.cz/images (c). 

Východní partnerství je součástí Evropské politiky sousedství.  

 

 

 



 
 

4.1 Východní partnerství
31 

V dubnu 2008 vznikl návrh vytvoření unie východní Evropy, který bude zahrnovat 

Moldávii, Ukrajinu a kavkazské státy, a podporovat myšlenku jejich vstupu do EU. Byla to 

„třetí cesta“ mezi postavením členských a nečlenských států Evropské unie, mezi zeměmi v 

rámci EU i mimo její hranice. O několik dní později se uvaţuje o nové strategii pro sousedy 

na východě a asi po měsíci Evropská komise navrhla koncept Východního partnerství.  

Podstatou tohoto partnerství je zavedení pevných vztahů mezi Evropskou unií a šesti 

východními zeměmi.  Tyto země musí podepsat dohodu o přidruţení, ale tato dohoda se liší 

od těch, které byly podepsány s balkánskými státy, které mají perspektivu vstupu do Evropské 

unie. Východní partnerství zahrnuje vytvoření skutečně svobodné a komplexní obchodní 

oblasti, stejně jako následné odstranění všech překáţek volného pohybu osob včetně zrušení 

víz a spolupráce ve všech aspektech bezpečnosti, jakoţ i zabezpečení dodávek energie. 

Autory konceptu Východního partnerství byly Polsko a Švédsko. Následně byl projekt 

podpořen pobaltskými státy (Estonskem, Litvou, Lotyšskem), Maďarskem a Německem. 

Negativní postoj k této iniciativě se ukázal jen ze stran Rumunska a Bulharska, které se 

spoléhaly na podporu jiných projektů, například na „Černomořskou spolupráci“ (viz dále). 

Odmítavé stanovisko těchto zemí se nyní změnilo a v současnosti patří k příznivcům této 

iniciativy. 

14. ledna 2009 tehdejší český premiér Mirek Topolánek představil priority českého 

předsednictví. „V rámci Evropy Česká republika odstartuje projekt východního partnerství, 

představující posílení spolupráce se zeměmi Východní Evropy“. Podle něj bude prioritou 

českého předsednictví i nadále Východní partnerství. Iniciativa byla oficiálně zahájena na 

prvním summitu Východního partnerství v Praze v květnu 2009, na kterém byla přijala 

společná deklarace o zavedení partnerství jako nedílné součásti zahraniční politiky Evropské 

unie. Evropští poslanci podpořili návrh Evropské komise, podle kterého by měl být nový 

vztah se zeměmi Východního partnerství postaven na základě dohody o přidruţení
32

.   

31
Východní partnerství (Eastern Partnership) je projekt v rámci systému vnějších vztahů Evropské unie a který je 

součástí evropské politiky sousedství, určené Arménii, Ázerbájdţánu, Bělorusku, Gruzii, Moldávii a Ukrajině. 

Východní partnerství je určeno na pomoc a rozvoj zemí východní Evropy a jiţního Kavkazu pro jejich 

sbliţování a integraci s Evropskou unií. 

32
ÚOHS a předsednictví ČR v Radě Evropské unie, str. 8 [on-line].[cit. 5. 4. 2011]. Dostupné na internetu: 

http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Informacni_listy/2009/infolist_2009_01_CZPres.pdf 

 



 
 

Rozpočet uvedeného nástroje regionální spolupráce byl stanoven na 450 milionů eur 

na období roku do 2008 a navýšen na 785 milionu eur do roku 2013. Kromě toho na 

regionální programy v rámci Evropské politiky sousedství bylo vyčleněno 250 milionu eur.  

Mezi hlavní cíle Východního partnerství patří: dosaţení politického sdruţování, 

rozšíření zón volného obchodu mezi EU a partnerskými zeměmi, kroky směrem k uvolnění 

vízového reţimu, stanovení struktury multilaterální spolupráce v podobě čtyř tematických 

platforem (řádná správa věcí veřejných a stabilita, hospodářská integrace a sbliţování s 

politikami EU, energetická bezpečnost a mezilidské vztahy).  

Východní partnerství podporuje spolupráci v takových oblastech, jako jsou lidská 

práva, trţní ekonomika, udrţitelný rozvoj, správa veřejných věcí, zabezpečení dodávek 

energie, a stimuluje rozvoj a posílení kontaktů mezi lidmi a vědeckou a kulturní spolupráci. 

V souladu se závazky summitu Východního partnerství v Praze, vytvořila Evropská 

investiční banka fond s prostředky ve výši 1,5 miliardy eur, určenými na financování investic 

v partnerských zemích.  Bilaterální úroveň Východního partnerství zahrnuje vztahy mezi EU 

a příslušnou partnerskou zemí. Vyvíjí se úsilí vytvořit komplexní oblast volného obchodu. 

Práce na dohodě o přidruţení mezi EU a Ukrajinou se blíţí k závěru. Jednání o uzavření 

podobné dohody s Moldávií Arménií, Ázerbájdţánem a Gruzií začala v roce 2010. Jednání s 

Běloruskem ještě nezačalo. 

4.2 Vývoj vztahu EU – Moldávie 

První vztahy mezi Moldávií a EU byly smluvně zahájeny v roce 1994 (33). Smlouva 

zahrnuje širokou škálu oblastí od politického dialogu přes obchod a investice, hospodářskou 

spolupráci aţ po sbliţování právních předpisů. Strany sdílejí společné hodnoty a dodrţují 

závazek k podpoře mezinárodního míru a bezpečnosti, stejně jako mírová řešení sporů, 

dodrţování demokratických zásad a lidských práv. Dodrţování zásad trţní ekonomiky 

představuje zásadní prvek partnerské dohody. Smlouva rovněţ stanoví, ţe pro další vývoj 

trţně hospodářské reformy Moldávie existuje moţnost začít jednání o vytvoření zóny volného 

obchodu. Dohoda o partnerství a spolupráci vstoupila v platnost v roce 1998. 

  

33 Partnership and Cooperation Agreement [on-line].[cit. 5. 4. 2011]. Dostupné na internetu: 

http://www.euroskop.cz/gallery/5/1705-a6c1c71c_4898_48eb_9967_577966d6fd2e.pdf 



 
 

V září 2003 předloţila Moldávie koncepci integrace republiky do Evropské unie, které 

EU vzala na vědomí s ohledem na přípravy akčního plánu pro Moldávii v rámci Evropské 

politiky sousedství. V této koncepci Moldávie přivítala Evropskou politiku sousedství a 

zároveň vyjádřila přání být zahrnuta do procesu stabilizace a přidruţení, určeného pro země 

západního Balkánu. V březnu 2004 se stala Moldávie státem v rámci politiky sousedství EU.  

Situace v politických vztazích Moldavska s EU a jednotlivými členskými státy i 

dalšími státy se výrazně zlepšila po posledních volbách a nástupu k moci koalice „Aliance pro 

evropskou integraci“ v září 2009. Především je mnohem aktivnější a vstřícnější přístup 

moldavské strany k jednáním s EU, stejně jako k aktivní účasti v regionálních programech a 

iniciativách EU. Svým jednáním moldavská vláda prokazuje, ţe to s přibliţováním k EU 

myslí opravdu váţně. 

12. ledna 2010 proběhlo v Kišiněvě jednání mezi Moldávií a EU o dohodě o 

přidruţení a v červnu byla uzavřena řada kapitol, další jsou do značné míry rozpracovány. 

Podle hodnocení byla moldavská strana na jednání velmi dobře připravena a jednání pokračují 

zatím nejrychleji ze všech dosud sjednávaných dohod o přidruţení. Moldavská vláda má 

zájem o co nejrychlejší zahájení jednání o volném obchodě, usiluje také o odlehčení vízového 

reţimu a usnadnění cestování svých občanů do zemí EU.  

4.2.1 Akční plán EU – Moldávie
34 

Od roku 2005 podepsaly země Evropské politiky sousedství individuální akční plány s 

Evropskou unií. Moldavská republika podepsala první dokument 22. února tohoto roku. Tyto 

strategické dokumenty stanoví program, strategické cíle a priority vztahů mezi EU a zeměmi 

Evropské politiky sousedství na dobu tří let.  

Akční plán EU - Moldávie byl přijat v únoru 2005 a vztahoval se na období tří let 

(doba byla prodlouţena na neurčito). Od té doby je jeho realizace sledována a vedena na 

základě nástroje, který stanoví komplexní priority a časové rozvrhy na základě společných 

dohod mezí EU a Moldávií. V únoru 2004 se EU a Moldávie dohodly, ţe v rámci Evropské 

politiky sousedství se nabízí ambiciózní a realistický rámec pro posílení vztahů, coţ znamená, 

ţe Moldávie můţe plně těţit z rozšíření EU. Po přistoupení Rumunska k Evropské unii, které 

proběhlo v roce 2007, se Moldávie stala bezprostředním sousedem Evropské unie. 

34
EU-Moldova Action Plan: Negotiations and Implementation [on-line].[cit. 5. 4. 2011]. Dostupné na internetu: 

http://www.ipp.md/public/biblioteca/92/en/Yerevan272.doc 



 
 

Akční plán (2005-2008) určoval charakter vzájemných vztahů Moldávie a EU a 

výrazně napomáhal přibliţování země především k evropským ekonomickým pravidlům a 

poţadavkům institucí. I kdyţ byl v některých částech program pro současnou Moldávii příliš 

ambiciózní, vzhledem k tak krátkému času na jeho realizaci, bylo dosaţeno pokroku v oblasti 

harmonizace legislativy, norem a standardů a byl poloţen základ pro další ekonomickou 

integraci. 

Od přijetí akčního plánu pro Moldávii se pomoc stále více orientuje na podporu a 

dosaţení politických cílů. Zavedení nových nástrojů, jako jsou spolupráce oboustranných 

projektů a (Program pro technickou pomoc a výměnu) TAIEX
35

, také posílilo rozsah 

poskytnuté finanční a technické podpory v klíčových oblastech a regulaci reforem. 

Finanční krytí pro Moldávii v rámci národního orientačního programu pro období 2003-2008 

bylo 209,7 mil. eur. Program financoval realizaci tří priorit a skončil v roce 2008:  

 podpora pro demokratický vývoj a řádnou správu věcí veřejných, 

 regulační reformy a administrativní kapacity, 

 sniţování chudoby a hospodářský růst (36).  

4.3 Moldávie v rámci Východního partnerství 

Východní partnerství má několik výhod, které Moldávie můţe vyuţít. Zahájení 

Východního partnerství aktivuje proces jednání o novém právním rámci mezi Moldávií a 

Evropskou unií. Díky Východnímu partnerství má Moldávie jistotu, ţe ve střednědobém či 

dlouhodobém horizontu obdrţí komplexní dohody o volném obchodu s Evropskou unií, 

nastane zjednodušený vízový reţim, nebo bude vízový reţim úplně zrušen. Moldávie bude 

mít přístup ke čtyřem svobodám EU: volného pohybu zboţí, kapitálu, sluţeb a osob. Kromě 

toho vyuţívá Východní partnerství celou řadu projektů financovaných Evropskou unií v 

oblasti infrastruktury, energetické bezpečnosti, vzdělání atd. 

 

35
TAIEX (Technical assistance exchange office) - program pro technickou pomoc a výměnu, byl vytvořen v 

květnu 1995 pro přípravu kandidátských zemí na začlenění do vnitřního trhu EU.  

36 Ministerul afacelorexterne si integrariieuropene al republicii Moldova [on-line].[cit. 1. 4. 2011]. Dostupné na 

internetu:http://www.mfa.gov.md/start-page-md/ 

 



 
 

Do roku 2013, kdy začne fungovat nový finanční rámec, poskytne EU svým 

Východním partnerům finanční prostředky ve výši 350 mil. eur a dalších 250 mil. eur bude 

přesměrováno na provádění regionálních projektů Východního partnerství. Celkový rozpočet 

pro politiku sousedství pro období 2007-2013 činí 12 miliard eur. Nevýhoda Východního 

partnerství spočívá v tom, ţe projekt neobsahuje ustanovení s jasnou perspektivou vstupu do 

Evropské unie pro šest zemí východní Evropy (37).  

Moldávie je jedinou zemí Východního partnerství a SNS, která se můţe pochlubit, ţe 

zavedla politiku pro regionální rozvoj v souladu s EU. Regionální rozdíly jsou vytyčené 

pomocí sběrů statistických údajů Národního statistického úřadu a jsou eliminovány problémy, 

které omezují rozvoj regionů. Stávající rozvojové regiony Moldávii podle evropské 

klasifikace NUTS jsou: Sever, Jih, Centrum, Kišiněv, Gagauzia a Podněsteří.  

Kromě podpory zemědělství a regionálního rozvoje, jsou zdůrazněny i další priority: 

víza, otázka Podněsteří, obchod, sluţby, hospodářská soutěţ. Cílem celého projektu je 

vytvořit doporučení pro přijímání a provádění acquis communautaire
38

 v Moldávii. Podobné 

projekty byly realizovány na Slovensku, v Srbsku a v Bosně a Hercegovině. Současně, je 

takový projekt realizován i na Ukrajině.  

4.3.1 Spolupráce v oblasti víz  

Koncem roku 2007 byla uzavřena, a k 1. lednu 2009 vstoupila v platnost, dohoda mezi 

EU a Moldávií o usnadnění vízového reţimu pro velkou skupinu občanů. Nutnost k uzavření 

dohody byla odůvodněna několika faktory:  

 osvobození od vízové povinnosti pro občany EU při cestě do Moldávie na dobu do 90 

dnů a při průjezdu přes území Moldávie od 1. ledna 2007, 

 podmínka pro trvalý rozvoj přátelských vztahů mezi Moldávií a EU je zásadním 

faktorem pro trvalý rozvoj hospodářských, humanitárních, kulturních a vědeckých 

vztahů, 

37 European Neighbourhood and Partnership Instrument Republic of Moldova Country Strategy Paper (2007-

2013) [on-line].[cit. 9. 4. 2011]. Dostupné na internetu:  

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_csp_moldova_en.pdf 

38
Acquis communautaire označuje souhrn všeho, čeho bylo v rámci Evropských společenství dosaţeno v oblasti 

právní úpravy, a to v nejširším smyslu. Je to tedy celkový souhrn veškerých práv a povinností členských států. 

 



 
 

 dohoda je nezbytná pro dlouhodobou perspektivu cestování v bezvízovém reţimu pro 

občany Moldávie.  

Jedním z nejdůleţitějších rysů, které tato dohoda nabízí, je moţnost vydávání víz na 

dlouhou dobu a na více vstupů. Podle této dohody, budou mít určité kategorie lidí moţnost 

získat víza s platností aţ na 5 let. Konzulární úřady členských států EU vydávají víza s 

platnosti do pěti let těmto kategoriím občanů Moldávie: 

 členům národních a regionálních vlád, členům parlamentu, soudcům ústavního a 

nejvyššího soudu, stálým členům oficiálních delegací,  

 manţelům a dětem rodičů navštěvujícím občany Moldávie, kteří oprávněně pobývají v 

členských státech na základě povolení k pobytu, 

 podnikatelům a zástupcům obchodních organizací, kteří pravidelně cestují do 

členských států, 

 zástupcům organizací občanské společnosti, kteří cestují pravidelně do členských států 

na školení, semináře, konference, včetně výměnných programů, 

 příslušníkům svobodných povolání účastnících se mezinárodních výstav, konferencí, 

sympozií, seminářů nebo obdobných akcí, kteří pravidelně cestují do členských států a 

novinářům, 

 členům posádek vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv v mezinárodních vlacích 

na trase po území členských států, 

 účastníkům vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně výměnných programů 

mezi univerzitami a jiných výměnných programů, navštěvujících pravidelně členské 

státy, doktorandům, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy, 

včetně výměnných programů.  

Platnosti víz budou stanoveny konzulárním úředníkem EU v závislosti na jednotlivých 

případech samostatně. Podle dohody mezi Moldávii a EU o zjednodušení vydávání víz 

představuje konzulární poplatek hrazený ţadatelem o získání víza 35 euro.  

Na zasedání Rady EU jednali ministři zahraničí o zahájení prací na iniciativě Evropského 

partnerství, na základě dokladů českého předsednictví EU. Rada zdůraznila pochyby vzniklé v 

otázkách postupného uvolňování vízového reţimu, které má vést k bezvízovému styku. 

Spolupráce v této oblasti pokročila nejdále s Ukrajinou. Obě strany (EU a Ukrajina) rozvinuly 

dialog v otázce víz a snaţí se vytvořit podmínky pro zavedení bezplatného vízového reţimu. 

Podobný dialog s Moldávií začal v červnu 2010. V nejbliţší době musí úřady příslušných 



 
 

států umoţnit všem konzulům ze zemí EU přístup k informacím ohledně trestní minulosti, 

místa pobytu a ekonomické aktivity všech ţadatelů o víza. Identifikační systém pro občany 

Ukrajiny a Moldávie byl zahrnut mezi cíle pomoci EU jako součást spolupráce migrační 

politiky. Velvyslanci na Ukrajině a v Moldávii spolupracuji s institucemi, které vydávají 

cestovní doklady a analyzují situaci ţadatelů o azyl a ţadatelů o vízum. 

Společná databáze ukrajinských pasů je jiţ zpřístupněna všem konzulům EU, coţ přispívá 

ke zjednodušení zpracování všech nutných dat o kaţdém ţadateli. Probíhají nutná školení 

personálu celních úřadů a hraničních kontrol na hranicích mezi státy EU, Moldávií a 

Ukrajinou. Programy školení zahrnují především postupy při odhalování zfalšovaných 

dokumentů za účelem omezení přístupu do EU hledaným osobám nebo osobám, kterým byl 

odepřen vstup do EU. Mezitím probíhají jednání s Arménií a Ázerbájdţánem o moţných 

formách spolupráce v této oblasti (39).  

Prostředky v celkové výši 173 milionů eur na tyto programy byly uţ přiděleny a 

několik členských států EU, včetně Polska, bude poskytovat pomoc při jejich realizaci. V 

květnu 2010 byla Moldávie první zemí Východního partnerství, která podepsala 

memorandum s Evropskou komisí. V Moldávii bylo vyčleněno více neţ 40 milionů eur na 

provádění programu CIB
40

 (Comprehensive Institution Building Programme).  

4.3.2 Partnerství pro mobilitu a regionální spolupráce 

Partnerství pro mobilitu je nástrojem globálního přístupu k migraci z východních a 

jihovýchodních regionů EU. Partnerství Evropské unie a Moldávie v oblasti mobility 

(především migrace zdravotníků a lékařů) bylo zahájeno 5. června 2008. Moldavská republika 

je první zemí v této oblasti. Druhým státem je Gruzie, partnerství s ní bylo zahájeno v 

listopadu 2009. Partnerství pro mobilitu odpovídá zájmům Moldávie a přispívá k opatřením v 

souladu s Národním akčním plánem v oblasti migrace a azylu na období let 2010-2011 a 

plánem na podporu návratu moldavských migrantů ze zahraničí. 

39 KAREMIERKIEWICZ, P. Spolupráce Vyšehradských zemí ve vízových otázkách: problémy a perspektivy, 

broţura EUROPEUM, 2005. 45 s. 

40
CIB (Comprehensive Institution Building Programme) program zahrnuje země nejen východní Evropy, ale i 

Afriky, je zaměřen na posílení institucionální kapacity klíčových orgánů v Arménii, Ázerbájdţánu, Bělorusku, 

Gruzii, Moldavsku a na Ukrajině, aby tyto partnerské státy mohly splnit podmínky pro uzavření dohody o 

přidruţení k EU a mohly připravit cestu pro vytvoření obsáhlé komplexní zóny volného obchodu. 



 
 

V současné době se účastní partnerství s Moldávií v rámci různých projektů 

souvisejících s migrační politikou následující členské státy EU: Bulharsko, Česká republika, 

Kypr, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Litva, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, 

Slovinsko, Švédsko a Švýcarsko. Partnerství se rovněţ účastní Evropská komise. 

Projekty související s moldavsko-evropským partnerstvím v oblasti mobility:  

 Posílení institucionální kapacity v oblasti řízení migrace, 

 Podpora legální migrace, posílení vztahů s migranty, 

 Podpora návratu Moldavanů a jejich opětovného začlenění, 

 Investování finančních prostředků do sociální ochrany a jejich vyuţití, 

 Správa hranic a bezpečnost dokladů, 

 Spolupráce v boji proti nelegální migraci a obchodování s lidmi. 

11. dubna 2007 představila Evropská komise novou iniciativu spolupráce Evropské unie 

pro oblast Černého moře, tzn. „Černomořskou spolupráci“ (rumunsko - bulharský nápad, 

který našel silnou podporu v Německu)
41

. „Černomořská spolupráce“ vychází z odvětvových 

programů v oblastech, jako jsou efektivní vláda, pohyb osob a bezpečnost, energetika, 

doprava, ţivotní prostředí, námořní politika, rybolov, obchod, výzkum, vzdělání, zaměstnání, 

pracovní a sociální oblast, věda a technika. Vzhledem k tomu ţe Moldávie je členem 

regionálního společenství BSEC (Organizace černomořské ekonomické spolupráce) (viz kap. 

3), tahle iniciativa se vztahuje i na ní. 

Moldávie cíleně spolupracuje v rámci činnosti Paktu stability pro jihovýchodní 

Evropu, současné probíhá akční program EU - Moldávie, dále vyuţívá výměny zkušeností s 

ostatními jihovýchodními státy Evropy, soustřeďuje se na iniciativy, které mohou přinést 

přidanou hodnotu a přispívat k reformám v zemi. Dalším pokrokem v provádění regionálních 

projektů ze strany Moldávie v rámci partnerství pro mobilitu je zvláštní pozornost provádění 

dvoustranných dohod o volném obchodu.  

 

 

41
Dokument definuje předběţný proces před vstupem Turecka do EU, strategické partnerství s Ruskem, 

podporuje stabilitu a reformy v zemích kolem Černého moře. Tento projekt se skládá ze šesti pobřeţních zemí 

(Rumunsko, Rusko, Bulharsko, Ukrajina, Turecko a Gruzie), stejně jako jiné státy, které mají úzké vazby s 

regionem (Moldavská republika, Řecko, Arménie, Ázerbájdţán). 



 
 

Moldávie trvale usiluje o urovnání konfliktu v Podněsteří v rámci mezinárodně 

uznávaných hranic Moldávie a zajišťuje dodrţování demokracie, právního státu a lidských 

práv. Efektivní spolupráce mezi EU a Moldávií na vypořádání konfliktu v Podněsteří probíhá 

v podobě konzultací o vypořádání tohoto problému. EU dále zvyšuje své zapojení do podpory 

OBSE a zapojení zprostředkovatelů do tohoto procesu, pokračuje ve svém úsilí zajistit plnění 

Istanbulské smlouvy a závazků ze strany Ruska s ohledem na Moldávii. Bylo dosaţeno 

významného pokroku s Ukrajinou, posílení spolupráce s ukrajinskými úřady včetně účinné 

výměny informací o pohybu zboţí a osob přes společnou hranici. Moldávie se aktivně 

zapojila do třístranného dialogu Moldávie - Ukrajina - Evropská komise o opatření k zajištění 

řádného řízení a kontroly celé hranice Moldavska s Ukrajinou, a to zejména v části 

Podněsteří. 

4.3.3 Reformy soudnictví, ochrana lidských práv a politické reformy  

Cíle v této oblasti zahrnují:  

 posílení účinnosti a stability institucí zaručujících demokracii a právní stát, 

 posílení kapacity soudnictví a přezkoumání stávajících právních předpisů k zajištění 

nezávislosti a nestrannosti justice, zajištění účinnosti boje proti korupci.  

Za podpory EU byl v Moldávii zřízen Národní institut pro spravedlnost, který funguje 

od října 2007. Cílem v oblasti reformy soudnictví je vyţadovat praktické zajištění 

následujících opatření: posílení kapacit soudní správy, školení pro soudce a státní zástupce, 

posílení v oblasti lidských práv. Změna je nutná v řádech státního zastupitelství, je potřebná 

nezávislost v zavedení kontrol s ohledem na kompetence v souladu s evropskými standardy. 

Jako správný záměr je vyhodnocený návrh legislativní reformy státního zastupitelství, platný 

od podzimu roku 2007. Národní akční plán pro boj proti korupci v rámci Východního 

partnerství byl přijat v prosinci 2006. Pro boj proti hospodářské trestné činnosti a korupci bylo 

zřízeno „Centrum pro boj proti korupci a hospodářské kriminalitě“. Moldávie ratifikovala 

Úmluvu OSN proti korupci v říjnu 2007. Republika se rovněţ zavázala k aktivitám v oblasti 

prevence korupce. „Centrum pro boj proti korupci a hospodářské kriminalitě“ je schopno 

pracovat efektivně a nezávisle na politickém vlivu. 

K cílům v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod patří: zajištění 

dodrţování lidských práv a základních svobod v souladu s mezinárodními a evropskými 

normami, prevence a boj proti obchodování s lidmi a řešení problémů mučení a špatného 

zacházení, zajištění dodrţování práv dětí, rovné zacházení, svoboda projevu, svoboda 



 
 

sdruţování a podpora rozvoje občanské společnosti, zajištění dodrţování odborových práv a 

základní pracovní normy, zajištění mezinárodní spravedlnosti prostřednictvím Mezinárodního 

trestního soudu. V lednu 2008 Moldávie ratifikovala protokol Mezinárodního paktu o 

Občanských a politických právech. V červenci 2007 moldavský parlament schválil dodatek 

proti mučení, které umoţnil předloţit stíţnosti fyzických osob Výboru OSN. V dubnu 2007 

Moldavská republika ratifikovala protokol OSN o právech dítěte. Dále je zahájena práce na 

komplexních antidiskriminačních právních předpisech. Dosaţení cílů akčního programu jsou 

plně respektována
42

 . 

Právní předpisy pro parlamentní reformu byly přijaty v prosinci 2006 v souladu s 

doporučeními Parlamentního shromáţdění Rady Evropy. V prosinci 2007 přijal moldavský 

parlament nový zákon o politických stranách, který bere v úvahu některé z doporučení  

OBSE a Rady Evropy. Praktický dopad těchto opatření je i nadále omezen. Moldávie 

přijala komplexní strategii a vlastní implementační plán pro reformu soudnictví. FRONTEX
43

 

(Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států 

Evropské unie) a EFT
44

 (Evropská nadace odborného vzdělávání). ETF pomáhá zlepšovat 

odborné vzdělávání systémů v neevropských zemích, především v sousedních regionech, jako 

jsou země, které se připravují na vstup do EU, státy v severní Africe, na Středním Východě, 

na Balkáně a v bývalém Sovětském svazu.  

4.3.4 Hospodářské a sociální reformy a reformy trhů 

V květnu 2007 vláda schválila národní strategii pro období 2007-2015. Cílem strategie 

je zlepšení situace na trhu práce, sníţení nezaměstnanosti, zvýšení kvality a produktivity 

práce. Byl zřízen jednotný informační systém o trhu práce a studie o zaměstnanosti na 

venkově. Vláda připravila návrh zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví v pracovní době jako 

reakci na vysoký počet pracovních nehod. Provádění tohoto zákona v praxi vyţaduje 

reorganizaci a posílení administrativní kapacity inspektorátu práce.  

 

42
Protokol o dodrţování lidských práv a základních svobod, včetně práv osob patřících k národnostním 

menšinám, v souladu s mezinárodními a evropskými normami.  
43

Frontex je agenturou Evropské unie na ochranu vnějších hranic.  Je zodpovědná za činnost vnitrostátní 

pohraniční stráţe při zajišťování bezpečnosti hranic EU s nečlenskými státy, první agentura EU se sídlem v 

jedné z nových členských států EU, sídlo je ve Varšavě v Polsku od roku 2004. 
44

Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) je agenturou Evropské unie, která byla zaloţena v roce 1990, v 

činnosti od roku 1994 se sídlem v italském Turíně.  



 
 

V oblasti sociální ochrany vláda navrhuje zvýšení příspěvků pro sociálně slabé, 

zvýšení důchodů a zavedení minimálních příspěvků na vzdělání pro děti ze sociálně slabých 

rodin. Zákon o sociální pomoci byl schválen vládou, ale ještě není přijat parlamentem. 

Sníţení chudoby stále zůstává pro Moldávii výzvou. Úřady schválily v prosinci 2007 

komplexní národní plán rozvoje pro léta 2008 - 2011, který navazuje na strategický dokument 

o hospodářském růstu a sniţování chudoby.  

Ministerstvo sociální ochrany pro rodinu a dítě bylo zřízeno v březnu 2007. Má převzít 

odpovědnost za vytváření sociální politiky v oblasti ochrany, sociální pomoci a péče o dítě. 

Pokud jde o provádění dlouhodobé strategie pro udrţitelný rozvoj, ţádný pokrok v této oblastí 

není zveřejněn.  

Oboustranný obchod se zboţím mezi EU a Moldávií od roku 2007 výrazně vzrostl. Ve 

srovnání s předchozím obdobím vzrostl export do Moldávii o 40,8% a vývoz se zvýšil o 

26,3%. Význam EU jako obchodního partnera roste, zejména v důsledku přistoupení 

Rumunska k EU, coţ významně posílilo pozice Moldávie. Od července 2007 začala celní 

správa vydávat osvědčení o původu zboţí vyváţeného do zemí CEFTA. Ovlivnilo to několik 

změn v právních předpisech Moldávie, které proběhly v roce 2007, například společnosti z 

Podněsteří musí nyní poţádat moldavské orgány o osvědčení o původu zboţí určeného pro 

vývoz. V roce 2007 byla Evropská komise přesvědčena, ţe Moldávie dosáhla dostatečné 

úrovně pokroku v provádění kontrol a vydávání osvědčení o původu zboţí.  

 Moldávie přijala Národní strategii rozvoje, která zahrnuje všechny druhy pozemní 

dopravy a dopravní infrastruktury. Strategie byla dokončena v prosinci 2007 včetně 

investičního plánu. Celkově je zaměřena na obnovu a modernizaci stávající silniční a 

ţelezniční infrastruktury, financování městské dopravní činnosti a silniční údrţby a oprav. 

Moldávie přijala návrh strategie pro rozvoj civilního letectví pro léta 2007-2012 a zákon pro 

bezpečnost letectví. Republika se stala řádným členem Sdruţených leteckých úřadů od ledna 

2008. Moldávie a EU podstatně zvýšily spolupráci v oblasti energetiky, zejména v souvislosti 

s přijetím nové energetické strategie na období do roku 2020 ze strany Moldávie. Republika 

hraje větší roli jako tranzitní země pro EU po rozšíření. Moldávie zahájila přistoupení k 

Smlouvě o energetickém společenství
45

, coţ s sebou nese postupné propojení s vnitřními 

normami trhu s energií. Prostřednictvím nařízení je republika odhodlána pokračovat v 

uplatňování mezinárodně schválených norem pro sociální a ţivotní prostředí. Existuje několik 

návrhů na změny celního kodexu, které jsou v různých fázích přípravy. 



 
 

4.4 Finanční podpora Moldávii 

Od roku 1991 poskytla EU Moldávii pomoc ve výši 253 mil. eur. Tato částka zahrnuje 

technickou pomoc v rámci programu TACIS
46

, včetně přeshraniční spolupráce, finanční 

pomoc v rámci platební bilance, půjčky a granty, pomoc prostřednictvím programu 

zabezpečení potravin a humanitární pomoc. Od roku 2003 se program pro Moldávii zaměřuje 

na následující oblasti:  

 institucionální, právní a administrativní podporu, podporu soukromého sektoru,  

 řešení sociálních důsledků transformace, 

 přeshraniční spolupráci, celní a hraniční infrastruktur, 

 energetiku a ţivotní prostředí.  

 

Tab. 4.1: Pomoc EU Moldávii, 1991-2006 (v milionech eur) 

    TACIS v mil. euro 

Národní program 137,6 

Přeshraniční spolupráce 22,7 

Regionální program 26,15 

Program zabezpečení potravin 35,9 

Makro finanční program 87 

Humanitární pomoc 5,5 

Financování nevládních organizací 0,5 

EIDHR
1 

0,67 

    SPP
2 4,7 

Zdroj: http://www.mfa.gov.md/privire-generala/ 

1
EIDHR - Evropská iniciativa pro demokracii a Lidská práva, 

2
SPP - Partnerství bezpečnosti a prosperity 

 

45
Smlouva o energetickém společenství byla podepsána v Athénách 25. října 2005, vznikl tak největší vnitřní trh 

s elektřinou a plynem na světě. Do Energetického společenství je zapojeno 34 účastnických stran, 3 země mají 

statut pozorovatele. 

46
TACIS (Technical Assistance for the Central Independet States): Pomocný program EU zaloţený v roce 1990 

na podporu technického rozvoje v nezávislých státech bývalého Sovětského svazu a v Mongolsku. Na program 

TACIS vyčlenila EU ze svých finančních zdrojů pro období 2000 – 2006 3,1 miliardy eur. Od 1. ledna 2007 se 

program TASIS spojil s programem MEDA, který je zaměřen na středomořský region v jediný nástroj Evropské 

politiky sousedství. 

 



 
 

Graf 4.1: Pomoc EU Moldávii, 1991-2006 (v milionech eur) 

 

Zdroj: http://www.mfa.gov.md/privire-generala/ (vlastní zpracování) 
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Regionální program se vztahoval na léta 2000, 2002, 2004-2006 a celkově činil částku 26,45 

mil. eur. Program zabezpečení potravin byl financován částkou 35,9 mil. eur a vztahoval se na 

léta 2000, 2002, 2004, 2006.  Makro-finanční program byl financován částkou 87,0 mil. eur a 

uskutečnil se v období 1991-1998.  Humanitární spolupráce zahrnovala období 1999 -2001, 

finanční podpora činila 5,5 mil. eur. Nevládní organizace byly podporovány v roce 2003 

částkou 0,5 mil. eur. EIDHR (Evropská iniciativa pro demokracii a Lidská práva) byla 

financována v letech 2000 a 2001 částkou 0,67 mil. eur. Program SPP (Partnerství 

bezpečnosti a prosperity) byl uskutečněn v roce 2001 a financován částkou 4,7 mil. eur. 

Následující národní indikativní program byl vyvíjen pro období 2004-2005. 

Poskytnutých 15 milionů eur mělo byt přiděleno na makro finanční pomoc, nicméně jednání o 

jeho provádění bylo pozastaveno z důvodu nedostatku pokroku v reformách a absence 

příslušných dohod mezí Moldávií a Světovou bankou. Program zabezpečení potravin (FSP) je 

určen k řešení otázky chudoby a ke zlepšení potravinové bezpečnosti, včetně opatření v 

odvětví zemědělství, půdy a sociálních reforem a řízení veřejných financí. V rámci tohoto 

programu obdrţela Moldávie 4,7 mil. eur. Nové rozhodnutí Komise v současné době 

připravuje program FSP 2011-13. Moldávii byla přidělena podpora v rámci Evropské 

iniciativy pro demokracii a lidská práva (EIDHR) v rámci regionálních projektů v letech 

2002-2004 ve výši 0,67 mil. euro. EIDHR podporuje iniciativy občanské společnosti, cílem je 

podpora demokracie a lidských práv.  
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Program TACIS přeshraniční spolupráce přímo odráţí cíl politiky sousedství: umoţnit 

partnerům na obou stranách vnějších hranic EU řešit společné výzvy, jako je hospodářský a 

sociální rozvoj příhraničních oblastí, řešení otázek ţivotního prostředí a přenosných nemocí, 

nedovoleného přistěhovalectví a obchodu s lidmi, účinná správa hranic. Programy zahrnují:  

 přeshraniční spolupráci Moldávie s Rumunskem, 

 regionální - Mezinárodní CADSES
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 program.  

Rozpočet pro tyto dva programy byl 50 milionů eur v letech 2004-2006.  

4.5 Národní orientační program  

V rámci národního orientačního programu bude pomoc soustředěná na tyto prioritní 

oblasti a programy: správu věcí veřejných, nastolení právního státu a dodrţování základních 

svobod, dodrţování lidských práv a bezpečnosti, reformu veřejné správy, napomáhání k nové 

dohodě EU-Moldavsko, sociální a lidský rozvoj, sociální ochranu, reformu zdravotního 

systému, reformu trhu práce a vzdělávání, obchod a udrţitelný rozvoj, napomáhání k dohodě 

o volném obchodu, regionální a místní rozvoj, ţivotní prostředí. V rámci tohoto programu na 

období 2011-2013, Moldávie obdrţí 273,14 mil. eur. To zahrnuje 41,16 mil. eur vyčleněných 

pro Komplexní program na budování institucí, coţ je program určený pro pomoc Moldávii na 

budování řady klíčových institucí. Navíc bylo vyhrazeno 6,98 mil. eur na politiku soudrţnosti. 

Prioritní oblasti přidělování:  

 řádná správa věcí veřejných, právního státu a základních svobod 35-40%, 

 sociální a lidský rozvoj 25-30%, 

 obchod a udrţitelný rozvoj 35-40%,  

 alokace pro řešení konfliktů 15% 
48

.  

Podpora demokracie a řádné správy věcí veřejných, právního státu a lidských práv jsou 

hlavními prioritami pro moldavskou vládu a to bude i nadále vyţadovat trvalou podporu. Tyto 

cíle jsou jádrem politiky sousedství. Nejen ţe reformy jsou rozhodující v boji proti korupci a 

dalšímu posílení, reformy jsou také potřebné k posílení sociální soudrţnosti a vytvoří 

prostředí příznivé pro hospodářský rozvoj. 

47
CADSES CENTRAL EUROPE je nový program EU, který podporuje nadnárodní spolupráci s cílem zlepšit 

inovaci, dostupnost a ţivotní prostředí ve střední Evropě a zvýšit konkurenceschopnost svých měst a regionů.  

48
Moldova: National Indicative Programme (2011-2013) [on-line].[cit. 10. 4. 2011]. Dostupné na internetu: 

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/2011_enp_nip_moldova_en.pdf 



 
 

Zpráva evropské politiky sousedství zdůraznila potřebu posílit v praxi stávající 

demokratické struktury na místní úrovni a fungování státních institucí, v souladu s 

mezinárodními závazky Moldávie. Přípravné konzultace vedou k co největší míře integrace 

občanské společnosti, reforma vyţaduje stálou podporu. V různých veřejných prohlášeních, 

stejně jako ve svém politickém programu, moldavská vláda zdůraznila svůj záměr učinit 

rozhodující pokrok pro modernizaci vztahu mezi Evropskou unii a Moldávii.  

Jedním z hlavních cílů aktivní moldavské zahraniční politiky je získávat ze zahraničí 

co největší a co nejvýhodnější pomoc moldavskému hospodářství, a to jak z darů, tak i z 

úvěrů, včetně přímé podpory státního rozpočtu nebo jeho jednotlivých kapitol. Zdá se, ţe v 

této oblasti je zatím moldavská vláda poměrně úspěšná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Závěr 

Pří analýze vývoje hospodářského rozvoje Moldávie po osamostatnění jsem dospěla 

k závěru, ţe hospodářské reformy nebyly tak účinné. Moldávie prodělala několik období ve 

vývoji ekonomiky: fáze ekonomické krize1991-1994, která začala ihned po pádu SSSR, 

proběhla ve znamení několika ekonomických šoků a vedla ke zničení ekonomiky Moldávie. 

Tyto šoky byly posíleny omezenými přírodními zdroji a strukturálními vlivy zděděnými ze 

sovětské ekonomiky. Další rána pro ekonomiku Moldávie byla obrovský nárůst cen v roce 

1992 na dodávku energie. Konflikt v Podněsteří, který vedl k rozdělení země a přinesl 

nestabilitu nejen v bezpečnosti republiky, ale i ekonomické jistotě. Blokáda ţeleznice a 

dalších dopravních cest na východní trhy, časté hrozby odpojení dodávek zemního plynu a 

elektrické energie vedlo ke značným negativním ekonomickým výsledkům. Druhé období 

1995-1999 bylo poznamenáno relativní makroekonomickou stabilitou, i přes toto ekonomický 

růst začíná zaostávat. Váţné chyby se vyskytly při privatizaci, důsledkem které byly 

zpronevěry, krádeţe, zneuţití podnikových aktiv. Finanční krize v Rusku v roce 1998 měla 

ničivý vliv na stav moldavského hospodářství a smetla křehký trend, který se objevil v 

moldavském hospodářství. Posledních 10 let je doba zastavení pádu ekonomiky, stabilizace a 

růst. Takţe, po deseti letech politických, ekonomických a sociálních konfliktů, 

prostřednictvím reforem spouštěných v roce 2000 byla Moldávie schopná zastavit pokles 

ekonomiky. V politickém kontextu jsou rozpory a neurčité postavení Moldávie mezi dvěma 

stranami: větší integrace s Ruskem nebo s EU, ale po posledních parlamentních volbách v 

roce 2009 je patrná větší náklonnost k integraci do evropského prostoru. 

Integrační procesy mají značný dopad na zahraniční politiku kaţdého státu a zejména 

pro tak malý stát jako je Moldávie vytváří příznivé podmínky pro společensko-politický 

vývoj. V novém geopolitickém prostředí se Moldávie snaţí najít své místo. Podle mého 

názoru členství Moldávie v mezinárodních strukturách je moţné zobrazit dvěma způsoby. Na 

jedné straně Společenství nezávislých států přispívá k dialogu mezi bývalými republikami 

Sovětského svazu a přispělo k ochlazení etnických konfliktů a pomohlo předejít vypuknutí 

občanské války. Na druhou stranu politické a ekonomické selhání, úroveň integrace je niţší 

neţ v Evropské unii a je překáţkou pro vyuţití integračních procesů v Evropě. GUAM se 

objevil jako reakce na selhání SNS při řešení politických a ekonomických problémů. Jako stát 

bez jejich vlastních přírodních zdrojů s naprostou závislosti na surovinách z Ruska. Moldávie 

by měla mít efektivnější politiku ve vztazích s Ruskem a postupně hledat nové trhy nejen se 



 
 

zeměmi Společenství nezávislých států, ale i se západními trhy. Umoţnilo to členství ve 

WTO.  

Cílem bakalářské práce bylo zjištění úrovně rozvoje a integraci Moldávie. Dospěla 

jsem k názoru, ţe evropská integrace je dnes jednou z hlavních priorit zahraniční politiky 

Moldavska a závisí na rozhodnutí vlády, na úrovni prováděných hospodářských a 

institucionálních reforem, na úrovni demokratizace. Pouze aktivní politika umoţní úspěšnou 

integraci Moldavska do evropských struktur. Dohoda o partnerství a spolupráci do značné 

míry závisí na kvalitě provedení akčního plánu v rámci spolupráce v Evropské politice 

sousedství. Splnění tohoto úkolu vyţaduje mnoho času.  

Podle vlastní analýzy usuzují, ţe současné době Moldávie úspěšně zahájila cíle 

integrace do evropských struktur a nyní do značné míry závisí na míře zapojení cílů do státní 

správy. Úspěšnost integrace Moldávie do evropských struktur je závislá na podpoře 

Rumunska, se kterým má společnou kulturu, jazyk a historii. Jako člen NATO a EU má 

Rumunsko zájem, aby sousední státy nebyly hrozbou. Perspektivy rozvoje Moldávie ve více 

dynamické integraci do evropských procesů a struktur však neznamenají, ţe musí opustit 

SNS. Stejně jako jiné země východní Evropy Moldávie vyvíjí úsilí o začlenění do evropského 

prostoru politiky, ekonomiky a bezpečnosti. Evropská unie by měla i nadále podporovat účast 

Moldávie na iniciativách, programech a strategiích pro rozvoj státu. 
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  Příloha 1 

Graf 6.1: Složení parlamentu Moldávie po volbách 2009 (v %)

 

Zdroj: http://www.e-democracy.md/ru/elections/ (vlastní zpracování) 
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  Příloha 2 

Graf 6.2 HDP Moldávie 1991 – 2000 (v %)  

 

Zdroj: cisstat.org (vlastní zpracování) 
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  Příloha 3 

Graf 6.3: Struktura ekonomiky Moldávie 2006 – 2009 (v %) 

 

Zdroj: cisstat.org (vlastní zpracování) 
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