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Editorial

Povara
nemulþumirii noastre
Eugen Uricaru
Cuvinte cheie: spaþiul Schengen, absorbþia fondurilor europene, POSDRU,
suveranitatea, economia naþionalã

care au premers admiterea în Uniunea
Europeanã. Oricare ar fi adevãrul cifrelor, cert este cã primirea în U.E. a
fost posibilã ºi datoritã unui context
economic-politic favorabil, cu mai
multe resurse de îngãduinþã în vreme
ce acceptarea în Spaþiul Schengen a
fost ºi este condiþionatã nu doar de îndeplinirea unor criterii tehnice. Membrii
Schengen considerã cã îndeplinirea
condiþiilor tehnice este asiguratã ºi de
buna funcþionare a instituþiilor statului
dedicate justiþiei ºi afacerilor interne.
Altfel spus, nu ajunge sã ai tehnologie
de ultimã orã pentru controlul paºapoartelor ºi pentru supravegherea fâºiei de frontierã, indifferent pe unde
trece ea, dacã personalul bine pregãtit este prost plãtit iar opreliºtile legale
sunt ocolite cu ajutorul lipsei de coeziune ºi coordonare a procedurilor
legale. Altfel spus, nu poþi fi sigur cã

Perioada de graþie a integrãrii României în Uniunea Europeanã, cu certitudine, s-a sfîrºit. Primul semn negativ al acestui fapt a fost refuzul prost
mascat al membrilor Schengen de a
ne accepta în cercul intim. Primul semn
pozitiv a fost atunci cînd apelul, devenit condiþie obligatorie, cel puþin în
viziunea germanã, la un proiect fiscal
comun, a fost adresat ºi României.
Pentru aderarea la Spaþiul Schengen
au fost necesare îndeplinirea unor
condiþii de securizare a frontierelor,
ºi nu numai, îndeplinire care a presupus cheltuieli serioase. E drept, o
mare parte dintre fondurile necesare
au fost asigurate de Uniunea Europeanã, dar nici contribuþia naþionalã
nu este de neglijat. Cel puþin la nivelul
unui folclor intern, cheltuielile româneºti pentru acest pas urmeazã îndeaproape efectul privatizãrilor strategice
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un poliþist, un vameº ori un funcþionar
implicat în sistem, care este plãtit cu
aproximativ 400 de euro lunar, va
avea puterea ºi simþul datoriei de a
rezista tentaþiei de a bãga în buzunar
cel puþin 4000 de euro zilnic. ªi nu
doar el ci ºi cei care îl controleazã.
De fapt, în acest punct ne aflãm cînd
spunem cã luna de miere a luat sfîrºit.
A luat sfîrºit cînd au început programele de absorbþie a fondurilor europene, programme care implicã o severã supraveghere a circuitului banilor
ºi a hîrtiilor. Deºi absorbþia a fost cea
mai micã din istoria Uniunii Europene,
ne referim la absorbþia fondurilor de
cãtre alte state, scandalurile ameninþã
sã devinã dintre cele mai clamoroase.
Doar banii obþinuþi prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane (POSDRU) sunt
déjà un subiect care ameninþã liniºtea internã ºi credibilitatea externã.
Despre cei destinaþi infrastructurii de
transport nu este cazul sã amintim
deoarece nu este bine sã vorbeºti
despre funie în casa spînzuratului.
Aceastã problemã a intrãrii reale în
Uniunea Europeanã, a integrãrii în
sistemele economice, financiare ale
Uniunii Europene este factorul care
ne obligã la un examen sever al situaþiei de fapt. Ar fi în în firea lucrurilor
sã ne dorim avantajele ºi sã ignorãm,

în cel mai bun caz, obligaþiile, standardele ºi datoriile pe care le incumbã o
apartenenþã de facto la U.E. Ar fi în
firea lucrurilor dacã nu ne-am gãsi
într-un context ºi o etapã de dezvoltare istoricã în care regulile de supravieþuire ale statelor s-au schimbat.
Cel puþin douã concepte s-au modificat – cel privind suveranitatea ºi cel
privind economia naþionalã. Dacã
aceastã schimbare nu ne place, ar
trebui sã luãm mãsuri urgente fie pentru a ne place, fie pentru a ieºi din sistem, asumîndu-ne toate consecinþele
acestei decizii. Deocamdatã este evident cã ne aflãm în situaþia cetãþeanului care a cîºtigat la loterie un elefant dar el locuieºte într-o garsonierã
ºi are un salariu minim pe economie.
Se pare cã acceptarea noastrã în
Uniunea Europeanã, un mare succes
politic ºi diplomatic, ne creazã mai
multe dificultãþi decît ne rezolvã. Fãrã
a exagera cu nimic, cred, ne aflãm
din nou în formula maiorescianã a formei fãrã fond, suntem un stat membru
al Uniunii Europene dar deocamdatã
este doar o chestiune formalã, atîta
vreme cît nu suntem capabili sã ne îndeplinim obligaþiile. Dincolo de litera
Tratatului European existã realitãþi pe
care se sprijinã acest tratat – realitatea economicã, realitatea socialã,
funcþionarea statului de drept ºi a
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executive, iar legile suferã interpretãri
literale împotriva spiritului lor, regulamentele bat Constituþia iar puterea politicã aparþine aleºilor nu alegãtorilor.
Sunt, toate aceste ºi multe alte contradicþii de sistem politic, dovezile clare
cã deocamdatã apartenenþa României
la Uniunea Europeanã nu este decît
o chestiune formalã care prezintã un
singur fapt cert – reformele cu adevãrat europene care urmeazã sã se
sãvîrºeascã nu vor avea drept þintã
cîºtigarea unui premiu de bunã purtare ci vor fi chiar buna purtare. Obligaþiile care ne revin ca parte componentã a Uniunii Europene încep sã
devinã cu mult mai greu de suportat
ºi de îndeplinit decãt avantajele. Unele
dintre aceste avantaje existau chiar
înainte de a fi admiºi în U.E., cum ar
fi dreptul la libera circulaþie în cele mai
multe dintre statele componente, sau
beneficiile unui comerþ preferenþial.
Obligaþiile, în schimb, þin de respectarea unor normative în diferite domenii, normative care sunt rezultatul
dorinþei membrilor U.E. de a progresa
pe un anumit drum ºi conform unei
anumite conduite. În acest moment
ar fi necesarã o analizã obiectivã a situaþiei, sã ne punem întrebãri corecte
ºi sã dãm rãspunsuri sincere. Este
interesatã Romînia sã fie un membru
cu drepturi depline al Uniunii Europene

instituþiilor sale. Atîta vreme cît disfuncþionalitãþile nu sunt decît un argument în lupta politicã internã ºi nu
motive de mobilizare socialã ºi politicã pentru realizarea unei adevãrate
reforme, care sã ne aducã la o relaþie
acceptabilã între formã ºi fond. Priviþi
în jur ºi veþi descoperi aceste contradicþii de-a dreptul rizibile – avem
piste pentru bicicliºti semnalate pe
trotuare, cheltuim zeci de miliarde de
euro de ani buni pentru autostrãzi dar
ele, practic, nu existã, susþinem programe ecologice care prevãd transportul pe calea feratã a TIR-urilor
poluante iar viteza medie pe calea feratã este exact aceea a locomotivei
lui Stephenson, implementãm programul de viaþã sãnãtoasã în mediul
rural prin construirea de piscine, sãli
de sport, parcuri ºi terenuri sportive
în vreme ce satele româneºti sunt
depopulate iar 40% din locuinþele
României nu beneficiazã de canalizare ºi apã curentã. Dar aceastã crizã
a contradicþiei dintre formã ºi fond
existã ºi la nivelul realitãþilor impalpabile: O.N.G.-urile ºi societatea civilã
sunt puternic politizate, participînd în
mod pernicios ºi ridicol la campaniile
electorale, conducerea civilã a armatei
este realizatã de generali trecuþi în
rezervã, sistemul parlamentar este
înlocuit de combinaþia instituþiilor
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ºi al Spaþiului Schengen? Rãspunsul,
fãrã îndoialã, este „Da”. Este România
dispusã ºi mai ales capabilã sã respecte toate regulile dupã care funcþioneazã Uniunea Europeanã ºi sistemul Spaþiului Schengen? Rãspunsul
e mai puþin limpede. El ar fi „Depinde!”
Depinde de ce? Un rãspuns correct,
sincer, ne-ar elibera de povara nemul-

þumirii noastre, o nemulþumire care
dureazã de prea mult timp. Soluþia
este voinþa clasei politice ºi nu un referendum. În România referendumurile se fac doar atunci cînd se cunoaºte rãspunsul dinainte ºi cînd rãspunsul convine celui care iniþiazã consultarea. Este încã o probã a situaþiei inadecvate a formei la fondul existent.
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România ºi
Uniunea
Europeanã

Destinul Europei
Prof. univ. dr. Andrei Marga
Cuvinte cheie: cultura europeanã, declinul populaþiei, criza de lideri, „industria
culturalã”, „societatea mediaticã”

De ce abordãm „destinul Europei”
într-o perioadã atât de criticã, pe care
istoricii ne-o prezintã, pe drept, ca cea
mai gravã crizã din istoria modernã a
României? Am în vedere trei raþiuni:
a) prezentul ºi viitorul nostru depind
de Europa; b) Europa – chiar Uniunea
Europeanã – au intrat într-o crizã majorã. Am putea adãuga c) criza sau,
mai bine spus, complexul de crize –
financiarã, economicã, politicã, instituþionalã, de motivaþie – de astãzi ne
obligã sã punem problema Europei nu
doar în termeni de cauze ºi efecte, ci
ºi în perspective istorice largi, ce permit previziuni.
Cuvântul „destin” este suspect în
limbajul actual: el înseamnã o predeterminare dintotdeauna a unei evoluþii.
Azi îl putem prelua, cu o conotaþie mai
puþin pretenþioasã: o predeterminare
dintr-o situaþie anume. Folosim termenul în aceastã conotaþie.

Interogaþia asupra destinului Europei nu este nouã. În 1923 Oswald
Spengler a publicat impresionanta sa
carte Der Untergang der Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der
Weltgeschichte, în care a tematizat
„destinul” culturii celei mai rãspândite
atunci din lume – cultura modernã a
Europei. El era preocupat sã elaboreze o interpretare a cursului istoriei
ºi, dupã ce a detronat principiul unitãþii istoriei universale – pe care, de
pildã, Hegel, Herder ºi mulþi alþii au
construit vastele lor sinteze de filosofia istoriei – a privit istoria lumii drept
colecþie de culturi incomparabile. Nu
insist aici asupra întregii interpretãri
elaborate de Oswald Spengler (pe
care am prezentat-o pe scurt în Andrei
Marga, Introducere în filosofia
contemporanã, Polirom, Iaºi, 2002,
pp. 101-106), ci evidenþiez doar
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deplasarea pe care filosoful o înfãptuieºte, spre o „filosofie a viitorului
(Philosophie der Zukunft)” (I, 6) înþeleasã ca „determinare prealabilã a
istoriei”. „În aceastã carte – astfel
începe Oswald Spengler – se face
pentru prima oarã încercarea de a
determina în prealabil istoria. Este
vorba de a urmãri destinul unei culturi, a acelei culturi care este unicã,
ce este înþeleasã astãzi pe aceastã
planetã ca fiind în împlinire, cultura
vest-europeanã-americanã, în stadiile ei încã nescurse” (I, 3). Celebrul
autor se înºela, în emfaza sa, desigur,
cãci, înaintea lui, cel puþin Hegel, Marx,
Comte încercaserã acelaºi lucru: sã
anticipeze viitorul. Oswald Spengler
face un lung excurs în metoda generalã de interpretare spre a profila tema
destinului culturii occidentale ºi ia distanþã nu numai de principiul unitãþii
istoriei universale, ci ºi de metodele
bazate pe cercetãri factuale ºi generalizãri (chiar obþinerea de legi), mai
ales cauzale. El cere Europei occidentale sã facã trecerea de la reprezentarea „ptolemaicã” a istoriei, la o reprezentare „copernicanã” (p. 24) ºi propune o reorientare a filosofiei spre istoria filosofiei ca „ultimã temã serioasã
a filosofiei” (I, 64), precum ºi asumarea „scepticismului”, în cadrul unei
„morfologii a istoriei lumii ce devine în

mod necesar o simbolicã universalã”
(I, 64). Dar, dincoace de toate acestea, deja în lunga Einleitung la voluminosul sãu opus, Oswald Spengler
se concentreazã asupra destinului
culturii occidentale. El considerã cã
„problema destinului se impune drept
problema proprie a istoriei (problema
timpului, aºadar)” ºi recomandã „fiziognomica” ce este singura capabilã sã
capteze acea „cu totul altã necesitate, strãinã complet de cea cauzalã”,
care lucreazã în profunzimea istoriei
(I, 69).
Diagnoza lui Oswald Spengler este
prezentatã de la început. Este vorba
de „declinul occidentului (der Untergang des Abendlandes)”. El expliciteazã imediat: „Tema mai restrânsã
(a cãrþii NM) este astfel o analizã a declinului culturii vest-europene, astãzi
rãspânditã pe întregul glob. Scopul
este însã dezvoltarea unei filosofii ºi
a metodei proprii acesteia, aici metoda, de examinat, a morfologiei comparative a istoriei universale” (I, 70).
Îl putem urma astãzi cu interes înnoit pe Oswald Spengler în efortul sãu
de a descrie cultura ºi civilizaþia occidentalã, mânuind cu informaþii istorice
ample ºi cu sagacitate opoziþia dintre
viziunea lui Goethe asupra naturii ºi
viziunea lui Newton. Ne intereseazã
însã altceva ºi anume: sã reluãm
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problema rãmasã vie a determinãrii
viitorului culturii europene ºi sã o repunem în condiþiile de astãzi sub titlul
„destinul Europei actuale”. Oswald
Spengler punea întrebarea privind
destinul „culturii occidentale” (sau al
culturii vest-europene-americane)
într-un context istoric marcat de decepþiile Primului Rãzboi Mondial ºi
ale crizei europene care l-a precedat
ºi o dezlega prin abandonarea explicitã a raþionalismului de inspiraþie ºtiinþificã care a dominat atmosfera intelectualã a crizei. Contextul de astãzi
este diferit, iar raþionalismul ºtiinþific
ºi-a dezvãluit nu numai limitele, ci ºi
forþa de neînlocuit într-o Europã
schimbatã pe scarã mare. De pildã,
între timp, suntem dupã punerea în
miºcare a proiectului european al
unificãrii (prin Tratatul de la Roma,
1959) ºi aplicarea lui (prin cele trei
extinderi: spre vest, spre sud ºi spre
rãsãrit), încât ne aflãm în mijlocul procesului, cu realizãri certe, promisiuni
neonorate ºi o crizã neaºteptatã ºi cu
perspective care au nevoie de clarificare. Drumul înapoi este închis, starea actualã a Europei este plinã de
incertitudini, viitorul nu a fost descifrat. Cu conferinþa de faþã, Destinul
Europei, vreau sã formulez un diagnostic al stãrii actuale ºi sã prefigurez (poate chiar sã anticipez) viitorul.

Intelectualitãþii române, Seton
Watson i-a adresat o „provocare” amarã, ce rãmâne, din nefericire, valabilã ºi astãzi: reprezentanþii ei mai curând se conformeazã puterilor existente, decât schimbã situaþia dramaticã a oamenilor ºi instituþiilor (vezi
Eastern Europe between the Wars:
1918–1941, 1945). Lucian Boia, cu
precisa sa carte Capcanele istoriei
(2011), confirmã tropismul spre „adaptare” al câtorva generaþii de intelectuali de pe aceste meleaguri. Cred
cã e timpul nu de „adaptare”, ci de
„cãutare de soluþii”. Încerc acum sã
articulez sistematic o soluþie – dincoace de eseismul ºi atmosfera de
pãreri dominantã. Mã sprijin pe o literaturã adusã la zi, care nu este doar
„de gust”, cum se obiºnuieºte, ci „de
referinþã profesionalã realã”. Voi invoca aceastã literaturã pentru a sprijini punctul meu de vedere, nu pentru a-l înlocui.
Aºadar, ce ne aºteaptã în Europa?
Vreau sã dau rãspunsul în faþa dumneavoastrã evocând mai întâi – drept
premise – pragurile aduse de cultura
europeanã, sursele ei hotãrâtoare,
dificultãþile profunde, diagnozele date
situaþiei.
*
*
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*

Dreptul european îºi asumã persoana
umanã ca subiect, referinþã ºi scop.
În cultura europeanã, individul este
conceput ca persoanã înzestratã cu
libertate, dar libertatea este înþeleasã
ca autonomie, în accepþiunea etimologicã a termenului compus din „auto”
ºi „nomos”. Adicã ca o libertate ce se
încadreazã în reguli ºi este însoþitã de
rãspundere. Cultura europeanã ºi-a
asumat construcþia fiinþei umane ca
sferã privatã sprijinitã pe drepturi ºi libertãþi imprescriptibile. Sfera privatã
este aici continuu legatã cu sfera publicã a statului.
Cultura europeanã a conceput voinþa politicã a statului ºi, în general,
politica de stat ca derivat al dezbaterii publice asupra problemelor de
interes general. Aceastã dezbatere
este asumatã ca mediu al dezlegãrii
problemelor. Comunicarea este asumatã, împreunã cu munca, reflexivitatea ºi conºtiinþa de sine, ca un alt
mediu indispensabil al reproducerii cu
sens a vieþii. Argumentarea în viaþa
publicã ºi prevalenþa argumentelor
mai bune sunt parte a culturii ce stã
la baza funcþionãrii sferei publice.
Cultura europeanã este orientatã
spre problemele deschise, spre cercetare, ºi s-a profilat ca o culturã a
cercetãrii, a cunoaºterii sistematice
ºi a transformãrii realitãþii conform

Aºa cum am arãtat recent, pe parcursul cãrþii The Destiny of Europe
(Ed. Academiei Române, Bucureºti,
2012), cultura europeanã s-a conturat
în lume prin câteva praguri pe care
le-a creat.
Aceastã culturã a adus un concept
al ºtiinþei, ca ºi cunoaºtere a generalului, care avea sã fie, în cele din
urmã, „ºtiinþa modernã” sau „ºtiinþa
galileo-newtonianã”. ªtiinþa s-a înþeles drept cunoaºtere factualã, orientatã spre identificarea corelaþiilor cu
caracter de lege ºi, în primul rând, a
corelaþiilor cauzã-efect, exprimabile
matematic. Este vorba de o cunoaºtere pusã în serviciul rezolvãrii de probleme, înainte de toate de probleme
tehnice. Cultura europeanã a legat
tehnica de producþie ºi ºtiinþa ºi a fãcut
posibilã civilizaþia tehnicã. Aceastã
culturã a adus comportamentul economic caracterizat de obþinerea unui
plus în raport cu energia investitã –
adicã de principiul randamentului. În
aceastã culturã, nu numai activitatea
de producþie, ci ºi administraþia societãþii ºi restul comportamentelor au fost
subordonate cerinþei randamentului.
Dar subordonarea nu a fost, în cultura europeanã, exclusivã. Aceastã
culturã a încadrat administraþia ºi comportamentele într-un drept caracterizat
de personalism, formalism ºi legalism.
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dupã depãºirea înþelegerii creºtinismului în opoziþie cu ºtiinþa ºi libertãþile
cetãþeneºti ale lumii moderne, prin
recunoaºterea valorii de neînlocuit a
acestora într-o „viaþã reuºitã (gelungenes Leben)”. 4) Ne aflãm, în sfârºit,
dupã depãºirea înþelegerii ºtiinþei moderne drept cunoaºtere autarhicã în
favoarea, considerãrii „prealabilului”
inevitabil al oricãrei cunoaºteri ºtiinþifice, conþinut în contextele de genezã
ºi de aplicare, care-i conferã sensul.
5) Investigaþiile specializate din ultimul
secol ºi jumãtate ne-au adus la cuprinzãtoarea înþelegere a Europei drept
culturã care s-a constituit ºi a evoluat,
alimentatã fiind din trei surse majore:
Ierusalim, Atena, Roma, la care s-au
adãugat alte numeroase surse. Triunghiul celor trei metropole culturale
ale istoriei – care ne-au dat, în esenþã,
religia ºi viziunea asupra destinului
uman, ºtiinþa ºi filosofia, dreptul ºi
demnitatea cetãþeneascã – rãmâne
metafora cea mai potrivitã pentru a
rezuma „sursele” hotãrâtoare ale Europei. Destinul Europei nu se poate
capta fãrã a examina valoarea acestor „surse”.

nevoilor oamenilor. Ea îºi asumã realitatea din jur nu ca un corp strãin, ci
mai curând ca material al prelucrãrilor
în folosul oamenilor. Cultura europeanã îºi asumã cã realitatea din
faþa noastrã este unica lume a vieþii
noastre în condiþiile pãmânteºti. Ea
pune continuu în legãturã asumarea
realitãþii ºi promovarea omului, cunoaºterea ºi reflexivitatea, teoria ºi
viziunea, imanenþele lumii cu ceea
ce o transcende.
*
*
*
Cultura europeanã are o identitate
conferitã de istoria ei, în cele din urmã
de însãºi „sursele” („roots”, „sources”,
„legacies” etc.) ei. Astãzi suntem dupã
depãºirea câtorva înþelegeri restrictive
ale „surselor”. 1) Ne aflãm, de pildã,
dupã depãºirea înþelegerii Europei doar
ca prelungire a moºtenirii greco-romane, caracteristicã idealismului clasic german, prin sesizarea ponderii
majore a creºtinismului. 2) Ne aflãm,
de asemenea, dupã depãºirea înþelegerii creºtinismului european doar
prin prisma Evangheliilor despre Iisus
din Nazaret, luând astãzi în seamã iudaismul, cadrul efectiv în care s-a format fondatorul creºtinismului ºi învãþãtura sa, care au modificat cel mai
mult istoria lumii. 3) Ne aflãm, apoi,

*
*
*
Putem capta destinul Europei
numai observând dificultãþile sau
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decât în trecut. 5) Administraþiile se
concep adesea ca un fel de scopuri în
sine ºi sunt mai curând opace la reacþiile cetãþeanului. Sistemele juridice,
morale, administrative ºi de altã naturã au pierdut conºtiinþa provenienþei lor istorice ºi a sensului instituirii
lor, devenind uneori niºte schelete
rigide, greu de înviorat. 6) Viitorul este
colonizat de teamã, iar futurismul negativ, coagulat în jurul devizei „sã nu
schimbãm ceea ce este, cãci va putea
fi ºi mai rãu!”, a ocupat multe minþi.
7) Procesul deciziei politice este închis
pentru covârºitoarea majoritate a cetãþenilor, care rãspund cu apatia politicã ºi civicã. 8) Pentru foarte mulþi
europeni, viaþa se reduce la muncã ºi,
eventual, la consum. Banii sunt percepuþi, pe suprafaþã extinsã, ca sens
al vieþii, în loc sã fie mijlocul pentru
acþiuni în folos personal ºi public.
9) Educaþia se transformã într-o tehnologie de formare de competenþe,
fiind privatã de viziune. O scãdere a
nivelului profesional în Europa este
la orizont. 10) Valorile sunt funcþionalizate, dacã nu cumva transferate simplei subiectivitãþi. Etica muncii ºi pasiunea creaþiei ºi-au redus intensitatea.
Europa s-a angajat pe calea iluminismului, dar întârzie sã se lumineze
asupra iluminismului însuºi ºi a condiþiilor istorice ale emergenþei sale.

problemele care se pun astãzi pe
continent. Aceste probleme, trebuie
spus, nu sunt uzuale ºi nu se lasã
reduse la chestiunile frecvente de
mai bunã funcþionare a unui întreg.
Sunt probleme cruciale, hotãrâtoare
de destin.
Bunãoarã, Europa înregistreazã
1) declinul grav al populaþiei, încât
ponderea europenilor indigeni scade
continuu în favoarea imigranþilor cu
background cultural diferit. Continuã
tendinþa postbelicã de emigrare a europenilor spre America ºi Australia,
cu brain drain-ul pe care-l antreneazã.
2) Europa traverseazã o gravã crizã
de lideri, diferiþi boss-i sau manageri
preluând conducerea la diferite niveluri, fãrã a fi capabili sã exercite leadership-ul necesar în condiþii istorice
noi. Deciziile de importanþã majorã
ale Europei se adoptã lent ºi rãmân
adesea ambigue sau incerte. 3) Pluralismul, în loc sã prilejuiascã mobilizarea de noi energii, paralizeazã de
multe ori deciziile ºi anonimizeazã rãspunderea. În loc sã fie instrumentul gãsirii soluþiilor mai bune, democraþia
este practicatã pe scarã mare ca un
fel de tehnicã de selectare periodicã
a reprezentanþilor, care scapã apoi de
sub controlul public. 4) Sãrãcia ºi discrepanþele sociale sporesc din nou,
chiar dacã la alt nivel al dezvoltãrii
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11) Religia este privitã cu suspiciune,
în vreme ce alienarea, singurãtatea,
violenþa se rãspândesc. 12) Tehnicile
de obþinere, exercitare ºi perpetuare a
puterii de care s-au folosit Mussolini,
Hitler ºi Stalin, revin pe nesimþite în
cadrele democraþiei copleºite de concepþii relativiste. 13) Altãdatã subiect
al istoriei mondiale, Europa lipseºte
astãzi de la adoptarea deciziilor geopolitice sau este doar unul dintre participanþii la discuþie. 14) Dinamica altor
arii culturale sau culturi a început, deja
de câteva decenii, sã o exceadã.

rilor” structurilor, printre care oamenii
deja s-au pierdut. În eseul La condition postmoderne (1979), filosoful vorbeºte de „un changement de fonction
des Etats: à partir de ce syndrome se
forme une image de la société qui
oblige à réviser sérieusement les approches présentées en alternative.
Disons pour faire bref que les fonctions de régulation et donc de reproduction sont et seront de plus en plus
retirées à des administrateurs et confiées à des automates. La grande
affaire devient et deviendra de disposer des informations que ceux-ci
devront avoir en mémoire afin que
les bonnes décisions soient prises.
La disposition des informations est
et sera celle des décideurs. Elle n’est
déjà plus constituée par la classe
politique traditionnelle, mais par une
couche composite formée de chefs
d’entreprises, de hauts fonctionnaires, de dirigeants des grands organismes professionnels, syndicaux, politiques, confessionnels”1. Societatea
europeanã actualã este scena unei
vaste atomizãri.
Un alt filosof francez vorbeºte de
„era vidului”: socializarea nu se mai
face nici în mod „disciplinar”, precum
în secolul al XVII-lea, nici prin „captare” ca în secolul al XIX-lea, ci prin

*
*
*
Niciodatã realitatea nu are o singurã alternativã de evoluþie. Totdeauna în faþã îi stau mai multe posibilitãþi. Aºa stând lucrurile, care sunt alternativele de evoluþie ale Europei
actuale?
Sã observãm, ca prim pas spre
a da rãspuns, care sunt diagnozele
date societãþilor europene ale timpului nostru.
Bunãoarã, Jean François Lyotard
ne-a familiarizat cu „societatea postmodernã”: o societate care suspendã
viziunile cuprinzãtoare ºi legitimatoare
ale modernitãþii, denunþã organizãrile
sistematice ºi se încredinþeazã „jocu1

Jean François Lyotard, La condition postmoderne, Les Éditions de Minuit, Paris, 1979, p. 30.
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ci instrumentalizarea celuilalt 4. Societãþile actuale extind comportamentul
cinic. În loc sã lãrgeascã solidaritatea
oamenilor, aceste societãþi dezvoltã
instrumentalizarea. Kynismos-ul grecilor antici cerea „naturaleþe” aristocraþilor greci (precum Diogene din
Sinope lui Platon). Cinicii de astãzi
sunt ostili naturaleþei. Altãdatã, David
îl provoca pe Goliat, acum Goliat îi
aminteºte lui David cine este „sus”,
„cel mai tare”, ºi cine este „supusul”.
Suntem într-o „societate a riscului ”
– ne asigurã Ulrich Beck, cu lucrarea
Riskiogesellschaft. Auf dem Weg in
eine andere Moderne (1986). Explozia reactorului nuclear de la Cernobîl
este deja indiciul periclitãrii tuturor, încât dispare încã o specie de diferenþe
dintre oameni. Pe de altã parte, „primejdiile devin pasageri orbi ai consumului normal ”. Producerea de obiecte
merge mânã în mânã cu generarea
de riscuri. Nu sunt doar riscuri personale, cãci, între timp, riscurile sunt
„globale”5. Nu poþi pãºi în realitate fãrã
a pãºi în risc.
Deja odatã cu expansiunea aplicãrii civile a ciberneticii, dupã al doilea

stimularea pe canale variate a subiectivitãþii personale. S-a intrat, spune
Gilles Lipovetsky, în cartea L’ère du
vide. Essais sur l’individualisme
contemporain (1983), într-o „société
flexible fondée sur l’information et la
stimulation des besoins, le sexe et la
prise en compte des «facteurs humains», le culte du naturel, de la cordialité et de l’humour ”2. S-a produs o
„mutation anthropologique qui s’accomplit sous nos yeux et que chacun
de nous ressent bien en quelque manière, fût-ce confusément. Un nouveau stade de l’individualisme se met
en place: le narcissisme désigne le
surgissement d’un profil inédit de
l’individu dans ses rapports avec luimême et son corps, avec autrui, le
monde et le temps, au moment où le
«apitalisme hédoniste et permissif»3.
Individul, cãzut în cultivarea subiectivitãþii sale, devine noul centru de
coagulare a vieþii sociale.
Peter Sloterdijk aratã, în Kritik der
zynischen Vernunft (1983), cã din
iluminism nu a rezultat în Europa o
societate luminatã a fiinþelor raþionale,
ce îºi respectã reciproc umanitatea,

Gilles Lipovetsky, L’ère du vide. Essais sur l’individualisme contemporain, Gallimard, Paris,
1983, p. 9.
3 Ibidem, p. 56.
4 Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1983.
5 Ulrich Beck, Riskiogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp, Frankfurt
am Main, 1986, p. 27.
2
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rãzboi mondial, s-a putut vorbi de o
societate a deciziilor informate asupra
stadiului ºi condiþiilor atingerii obiectivelor. Rapida dezvoltare a computerelor ºi folosirea acestora în comunicaþii, ampla utilizare a Internetului înãuntrul ºi în afara sistemelor de apãrare militarã nu au fãcut decât sã întãreascã contururile „societãþii informaþiei”6. Aceasta, informaþia, cum ºtie
astãzi prea bine orice lucrãtor, sporeºte randamentul muncilor de orice
complexitate. Trebuie adãugat, însã,
cã, acum, informaþia este abundentã
în orice domeniu. De cele mai multe
ori cantitatea informaþiei este de nestãpânit, iar fãrã tehnici de a o prelucra ºi utiliza, informaþia ne copleºeºte
pânã la inhibiþie.
Dacã avem în vedere vasta infrastructurã construitã între timp pentru
a transmite informaþiile, care organizeazã fluxurile, atunci se poate vorbi
legitim de o „societate a comunicaþiilor ”. Foarte probabil, în economie
sectorul cel mai nou, pe scara istoriei,
este cel al comunicaþiilor. Este însã
„societatea comunicaþiilor” ºi o „societate a comunicãrii” ? Rãspunsul este
deocamdatã mai curând negativ, dacã
prin comunicare avem în vedere nu

doar transmiterea de ºtiri, ci ceva mult
mai profund – înþelegerea dintre vorbitor ºi ascultãtor asupra a ceva.
Este evident cã schimbãm mai uºor
informaþii, mai mult ºi la mai mare
distanþã, decât oricând anterior, cã în
computerul de pe birou avem instrumentul de acces rapid în biblioteci, în
arhivele publicaþiilor, la prieteni aflaþi
oriunde pe glob, cã, într-un cuvânt,
informaþiile circulã cu iuþealã fãrã precedent, încât acþiunea coordonatã
este mai probabilã ca oricând înainte.
Probleme redutabile rãmân însã, cel
puþin deocamdatã, nerezolvate: comunicarea a fost redusã la transmiterea de ºtiri, distincþia dintre ºtiri ºi
zgomot s-a destrãmat, importanþa
informaþiilor a fost nivelatã, unii sunt
plasaþi ireversibil în rolul de receptor,
iar alþii au instituit monopolul asupra
informaþiilor, eleganþa formulãrilor
surprinzãtoare a cedat în faþa mecanicii mesajelor economicoase, abordarea birocraticã a luat sub control
conºtiinþa de sine esteticã.
Doar cã, între timp, „societatea informaþiei” a fost înlocuitã cu una ce o
cuprinde – „societatea cunoaºterii ”7.
Se ºtie de mult – iar Hegel a exploatat la vreme o asemenea intuiþie – cã

Dirk Baecker, Studien zur nächsten Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2007, vorbeºte de „societatea computerului”.
7 Peter F. Drucker, Post-capitalist Society, Harper\Collins, New York, 1993.
6
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Aufklärung (1946), trag concluzia:
se intrã în epoca „industriei culturale”,
care schimbã din temelii comunicarea
publicã anterioarã ºi lasã în urmã
întrebãri grave9. Nu cumva, odatã cu
mass media, nu mai este vorba de
slujirea democraþiei, ci de folosirea
acesteia în scopuri particulare? Nu
cumva aspiraþia redãrii realitãþii s-a
înlocuit, între timp, cu lupta pentru
crearea realitãþii?
Aceste întrebãri rãzbat pânã astãzi.
S-a intrat însã, trebuie spus, într-o „societate mediaticã”, care înseamnã cel
puþin trei lucruri: 1) autonomizarea
mass media pânã la a deveni un concurent pe pieþele extinse ale erei globalizãrii; 2) transformarea reþelelor
media în centre de putere, alãturi de
centrele economice, politice, militare,
eclesiale; 3) dependenþa realitãþii de
mediatizare10. Se poate discuta dacã
„societatea mediaticã” înghite modernitatea târzie sau este doar o manifestare a acesteia. Eu sunt, evident,
pentru a doua interpretare.
În definitiv, ce împiedicã „societatea mediaticã” sã fie „societate a transparenþei ”? În literatura „societãþii mediatice”, de la Horkheimer ºi Adorno

oamenii trãiesc în comunitãþi împãrtãºind concepte, dar abia în ultimele
decenii producerea de concepte s-a
extins ºi s-a accelerat în aºa mãsurã
încât viaþa oamenilor depinde, în bune
ºi în mai puþin bune, de aceastã producere. Dacã numim producerea de
concepte cunoaºtere ºi dacã observãm cã deciziile publice se revendicã din ºtiinþã, atunci putem spune,
cu siguranþã, de asemenea, cã am
intrat în „societatea cunoaºterii”. Mai
nou s-a deschis, pe bunã dreptate,
întrebarea: este „societatea cunoaºterii” ºi o „societate a înþelepciunii?”8
Iar la aceastã întrebare rãspunsul
este, legitim, cel puþin ezitant.
Dupã al doilea rãzboi mondial, mijloacele de comunicare – radio, televiziune, presa scrisã – s-au extins,
au devenit transnaþionale ºi chiar globale (BBC a inaugurat radioul transnaþional, CNN televiziunea globalã).
Pe de altã parte, mass media se autonomizeazã, încât nu mai rãmân doar
un mijloc, ci devin întreprindere în
sine, cu scopuri proprii. Trusturile înlocuiesc treptat slujbaºii de altãdatã
ai comunicãrii publice. Horkheimer
ºi Adorno, cu faimoasa Dialektik der

Paolo Blasi, The European University – Towards a Wisdom-Based Society, in „Higher
Education in Europe”, Vol. 31, Number 4, December 2006.
9 Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, Fischer, Frankfurt am
Main, 1973.
10 Andrei Marga, Diagnoze. Articole ºi eseuri, Eikon, Cluj, 2008, pp. 50-54.
8
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la Vattimo, s-au formulat principalele
argumente: a) prin felul de a proceda,
mediatizarea rãspândeºte „numitorul
comun” al faptelor ºi cultivã „nivelarea” valorilor; b) se cultivã „funcþionalitatea” în sisteme ºi prea puþin iniþiativele de schimbare; c) se cultivã ceea
ce este intuitiv, fragmentar, în dauna
înþelegerii corelaþiilor subtile, dar tenace ale lumii; d) se rãspândeºte
ceea ce este „consumabil”, în dauna
valorilor durabile; e) se atenueazã
distincþiile culturii clasice dintre necesar ºi accidental, esenþial ºi întâmplãtor, adevãr ºi zvon, valoare ºi improvizaþie. Vattimo a tras concluzia:
oamenii de astãzi nu sunt mai lãmuriþi, decât cei de altãdatã, asupra situaþiilor, ci, dimpotrivã11.
În cartea La sociedad invisibile
(Espasa, Madrid, 2004) inteligentul ºi
foarte cultivatul filosof din Zaragoza,
Daniel Innerarity, dã acest diagnostic:
dacã încercãm sã interpretãm filosofic societatea cu care a debutat secolul al XXI-lea atunci cele mai multe argumente le are de partea sa „societatea invizibilã”, ceea ce înseamnã:
„o societate ce scapã comprehensiunii noastre teoretice ºi controlului nos11
12
13
14
15

tru practic”12; o societate caracterizatã de „complexitate, contingenþã,
netransparentã”, în care se trãiesc
sentimente precum „intransparenþã,
incertitudine, insecuritate”; o societate
în care se percep „mai puþine variabile
obiective decât posibilitãþi”13; o societate dominatã de culturã articulatã mai
puþin pe „obiectivitãþi” recognoscibile,
decât pe „suspiciunea” inerentã „nesiguranþei”14. „Invizibilitatea este rezultatul unui proces complex în care
ajung la confluenþã mobilitatea, volatilitatea, fragmentarea ºi fuziunile, multiplicarea realitãþilor inedite ºi dispariþia
blocurilor explicative, alianþele inedite
ºi confluenþa de interese dificil de înþeles. Distribuþia puterii este mai volatilã;
determinarea cauzelor ºi a responsabilitãþilor mai complexã.; interlocutorii
sunt instabili; prezenþele sunt virtuale,
iar enigmele difuze. Totul contribuie la
aceea cã trãim o lume mai enigmaticã”15.
Cu câþiva ani în urmã, Klaus Eder
ºi Jürgen Habermas – acesta din
urmã în dezbaterea epocalã realizatã cu Cardinalul Joseph Ratzinger,
tipãritã sub titlul Dialektik der

Gianni Vattimo, Societatea transparentã, Pontica, Constanþa, 1995.
Daniel Innerarity, La sociedad invisibile, Espasa, Madrid, 2004, p. 14.
Ibidem, p. 16.
Ibidem, p. 89.
Ibidem, p. 65.
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Säkularisierung. Über Vernunft
und Religion (2005) – au lansat formula „societãþii postseculare”16, considerând cã în formarea motivelor de
acþiune ale oamenilor a intervenit o
schimbare profundã: aceasta se revendicã, mai mult decât în deceniile
anterioare, din religii. Modernitatea a
presupus separarea activitãþilor profane, în primul rând politice ºi economice, de religie ºi autonomizarea
domeniului secularizat în raport cu
sfera religiei; modernitatea târzie
aduce reorganizarea relaþiei dintre
marile forme ale spiritului (ºtiinþa,
arta, filosofia, religia) ºi o nouã motivare a acþiunilor.
S-a intrat, ni se spune de cãtre istorici, în „societatea minciunii”. Cu Unsere Lügen Gesellschaft, Wolfgang
Reinhard a fãcut radiografia prezenþei
minciunii în economie, mass media,
ºtiinþã, viaþa sentimentalã, educaþie
ºi, mai ales, în politicã. Cu astfel de
suport, el a cãutat sã argumenteze
trei teze. Prima este teza extinderii
fãrã precedent a minciunii. „Neadevãrul se dovedeºte a fi nu doar uzual,
ci ºi necesar, între timp chiar ca prie-

tenos pentru om”17. A doua este teza
complicitãþii la minciunã a celor ce
mint ºi a celor minþiþi. Conform acestei
teze, minciuna politicã a celor ce conduc este parte a minciunii politice cei cuprinde pe toþi18. În sfârºit, a treia
este teza inaptitudinii pentru politicã,
în înþelesul uzual, a celor care nu acceptã complicitatea. „Oameni sceptici
ºi autocritici sunt, din aceastã cauzã,
politicieni slabi”19, mai cu seamã în
aceastã epocã, în care politica s-a
despãrþit de probleme de conþinut
ºi a devenit simplã „luptã între persoane”20.
O autoare, Alexandra Viatteau,
acuzã „infantilizarea” din societãþile
europene actuale. S-a intrat în „societatea infantilã”, ni se spune în cartea
La société infantile (2007). Altãdatã,
oamenii se comportau mai vertical,
fiind motivaþi de convingeri ce trimiteau în cele din urmã la viziuni asupra
lumii mai mult sau mai puþin organizate. Acum, aproape toþi au devenit
indivizi ce se miºcã lejer, neconstrânºi
de convingeri, sub impulsuri subiective, cu sentimentul libertãþii neîngrãdite. S-a trecut la o „civilizaþie ludicã”,

Jürgen Habermas, Joseph Ratzinger, Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion, Herder, Freiburg, Basel, Wien, 2005.
17 Wolfgang Reinhard, Unsere Lügen Gesellschaft, Murmann, Hamburg, 2006, p. 9.
18 Ibidem, p. 13.
19 Ibidem, p. 14.
20 Ibidem, p. 30.
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ce nu mai are nimic din gravitatea
culturii clasice 21.
Un alt autor ne vorbeºte de o „societate a indiferenþei”. În La société
d’indifference (2009), Alain-Gérard
Slama dezvãluie „un mal nouveau”
în Europa de dupã 1990, constând
în proliferarea indiferenþei pe fondul
unei mentalitãþi utilitariste. Cultul rezultatului, al eficacitãþii a înlocuit fidelitatea faþã de principii ºi a fãcut loc,
indirect, concentrãrii puterii într-o singurã mânã. Corpul electoral este decuplat de la dezbaterea publicã, viaþa
politicã nu mai are repere sigure, iar
situaþiile sunt considerate proiecte ale
persoanei conducãtorului. Lãsat singur, individul se refugiazã în „tribalismul” asigurat de diferite „identitãþi”22.
Dincoace de aceste diagnoze elaborate sistematic ºi de mulþimea celor
datorate deceniilor ºi secolelor anterioare, aº spune cã în Europa s-a
intrat în „societatea nesigurã” 23. Am
semnalat intrarea în douã texte24.
Înþelegerea prezentului, conceperea
ºi asumarea viitorului sunt pline mai
mult de nesiguranþã decât de certitudini. Câte au existat, în domeniul cunoaºterii, moralei, viziunii, certitudinile
21
22
23
24

au fost ºi sunt supuse în continuare
deconstrucþiei, relativizãrii, atacurilor.
De aceea, pentru europeni, problema
prealabilã oricãrei alte probleme este
reconstruirea certitudinilor ºi ieºirea
din relativismul dizolvant al epocii. A
lua lucid în seamã nesiguranþele nu
are de-a face cu lamentarea sau cu
teama, ci mai curând cu angajarea
unui efort de surprindere mai în profunzime a lumii ºi a condiþiei umane
în lume, precum ºi de conceptualizare responsabilã.
*
*
*
Atunci când am stabilit identitatea
europeanã, am arãtat cã putem capta
specificul european luând în considerare competenþa tehnicã, comportamentul economic, capacitatea administrativã, legislaþia universalizatã, libertatea înþeleasã ca autonomie, politica întemeiatã pe dezbatere argumentativã, culturã spiritualã orientatã de un telos. Aceastã identitate
este astãzi „provocatã” din direcþia
multiplelor dificultãþi. Expansiunea
cinismului, a vidului valorilor, a minciunii, a consumabilului, a riscului, a
infantilismului, a indiferenþei nu are,

Alexandra Viatteau, La société infantile, Hora Decima, Paris, 2007, pp. 30-31.
Alain-Gérard Slama, La société d’indifférence, Plon, Paris, 2009, p. 180.
Andrei Marga, Diagnoze. Articole ºi eseuri, Eikon, Cluj, 2008, pp. 61-63.
Vezi ºi Andrei Marga, Criza ºi dupã crizã, Eikon, Cluj, 2010, pp. 101-108.
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(economia, ideologiile etc.) pot juca,
în situaþii determinate, rolul dominant,
dar politica este cea care dã direcþia.
Iar în democraþie, voinþa suveranã a
electoratului (poporului) decide, cel
puþin în principiu.
Astãzi, democraþiile europene au
de învins câteva dificultãþi empiric reperabile: apatia politicã ºi civicã, lipsa
de curaj ºi de viziune a decidenþilor,
procese de decizie excluzioniste, puþinãtatea liderilor veritabili. Dacã tendinþele actuale nu sunt curmate –
adicã mulþi cetãþeni dezamãgiþi se retrag din procesul electoral, iar partidele nu reuºesc sã mobilizeze electoratul ºi sã îi prezinte alternative politice convingãtoare – atunci ne vom
trezi cu o democraþie de elite birocratizate, care a pierdut legãtura cu
democraþia ca putere a cetãþenilor.
Decizionismul va înlocui astfel, pe
nesimþite, suveranitatea poporului.
Aºa cum Norberto Bobbio a remarcat, în Le Futur de la démocratie (2007), democraþia, înþeleasã la
propriu, întâmpinã astãzi „obstacole”
ce pretind noi clarificãri: s-a trecut de
mult de la „domestic economy” la
„market economy” pe scarã mare,
ceea ce a atras creºterea importanþei
„specialiºtilor” în decizii ºi afecteazã
luarea deciziilor; s-au format aparate
birocratice ample ºi puternice, care

totuºi, alternativã? Rãmânem la demontarea viziunilor integratoare asupra lumii, la extinderea cunoaºterii în
dauna înþelepciunii, a informaþiei fãrã
de comunicare? Suntem condamnaþi
de acum la nesiguranþã?
Împãrtãºesc convingerea cã este
nevoie de privirea fãrã menajamente
în ceea ce este ºi de conturarea alternativei. De unde trebuie începutã
relansarea Europei?
Soluþie liniarã nu mai existã în materie de culturi întregi, dupã cum nici
un monism nu mai ajutã, cãci cauzalitatea situaþiilor este complexã. Eu
consider cã alternativa pozitivã a
Europei, care poate pune în miºcare
multe schimbãri, constã într-o cotiturã
multiplã, care înseamnã: 1) reasumarea democraþiei nu numai ca tehnicã
de alegere periodicã, ci ºi ca formã de
viaþã; 2) reasumarea statului social în
noile condiþii; 3) reasumarea unei concepþii naturalizate asupra economiei;
4) reasumarea valorilor în practicile
europene; 5) reasumarea înþelegerii
nerestrictive ºi a sensului ºtiinþei. Sã
detaliem.
*
*
*
În societãþile moderne, ºi nu numai
aici, politica este subsistemul ce imprimã direcþia evoluþiei. Alte subsisteme

24

se substituie dezbaterii democratice;
societatea civilã nu numai cã s-a
emancipat de „statul politic”, dar îl controleazã tot mai puþin25. Democraþiile
europene au de învins aceste „obstacole” ºi de gãsit soluþii instituþionale la
câteva probleme cruciale: 1) distincþia
dintre pluralism politic ºi democraþie,
ºtiind prea bine cã poate fi pluralism
fãrã democraþie; 2) distincþia dintre
„public” ºi „interesul grupurilor care se
prezintã ca public”; 3) repunerea chestiunii legitimitãþii ca suport al legalitãþii;
4) funcþionarea democraþiei în condiþiile concentrãrilor de putere economicã, politicã, mediaticã; calitatea
legislaþiei; 5) prezentarea de efective
programe ancorate în valori politice
în campanii electorale, încât cetãþeanul sã poatã alege în cunoºtinþã de
cauzã. Dacã se fac astfel de paºi,
atunci democraþia europeanã poate
trece semnificativ de la simpla tehnicã
de alegere periodicã a reprezentanþilor la democraþia ca formã de viaþã.
Alþi paºi presupuºi de aceastã trecere sunt denunþarea confuziilor culturale ce însoþesc democraþiile europene de astãzi (confundarea pluralismului cu o diversitate de opinii care
se neutralizeazã reciproc, reducerea
democraþiei la alegeri formal libere,
considerarea puterii executive ca pro25

prietate, ºi nu ca obligaþie de rezolvare
de probleme, conceperea instrumentalistã a legilor, înþelegerea electoratului drept comunitate ce spune „da”
sau „nu” la referendum).
Mulþi observatori ai Europei din
deceniile recente ne spun cã ar lipsi
liderii veritabili, capabili sã o conducã
în afara crizelor. Nu ar mai exista un
Adenauer, un de Gaulle, un de
Gasperi, nici mãcar un Willy Brandt
sau Jacques Delors sau Helmut
Schmidt. În fapt, situaþia e complicatã. Pe deasupra, comparaþiile sunt
greu de fãcut, fiind vorba, înainte de
orice, de contexte diferite. Ceea ce
putem spune, cu siguranþã, este cã
deciziilor europene le lipseºte curajul ºi viziunea de largã ºi lungã perspectivã. Pe bunã dreptate, Jürgen
Habermas atrage recent atenþia asupra datoriei autoritãþilor, în democraþie, de a informa suficient cetãþenii,
încât aceºtia sã îºi poatã forma o
opinie informatã asupra a ceea ce
se voteazã. Numai aºa se poate preveni „a formalistic understaning of democracy. The question is this: does
participation in democratic procedures
have only the functional meaning of
silencing a defeated minority, or does
it have a deliberative meaning of
including the arguments of citizens

Norberto Bobbio, Le futur de la démocratie, Seuil, Paris, 2007.
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in the democratic process of opinion
and will-formation?”. Aplicarea procedurilor nu ne dispenseazã de informarea suficientã a cetãþenilor ºi de
deliberarea argumentativã, publicã.
Aºa stând lucrurile, „what is needed
in Europe is a revitalized political class
that overcomes its own defeatism with
a bit more perspective, resoluteness
and cooperative spirit. Democracy
depends on the belief of the people
that there is some scope left for collectively shaping a challenging future”26.
Dar procedurile nu vor dispensa de
lideri – la propriu. Habermas considerã, pe drept, cã democraþia va funcþiona cu mai multã democraþie. Eu
cred cã trebuie sã gândim ºi un mecanism de selectare a liderilor. Mã
gândesc la Thomas Mann: este dramatic când prin democraþie cei mai
necalificaþi ºi corupþi iau conducerea.

Între timp, speranþa iniþialã cã mulþimea indivizilor personalizaþi îºi va
putea satisface interesele prin simpla
competiþie de pe pieþe s-a infirmat.
Piaþa nu s-a dovedit a fi acel regulator al economiei care este capabil nu
numai sã asigure folosirea resurselor
ºi cea mai mare producþie tangibilã, ci
ºi distribuþia bunurilor în aºa fel încât
fiecare cetãþean sã poatã participa
la beneficii. Socialismul european a
reclamat deja, la mijlocul secolului al
XIX-lea, aceastã limitã a capacitãþii
pieþei. Unii dintre socialiºti au trecut
la respingerea pieþei libere ºi au preconizat etatizãri, creându-se astfel aspiraþia „statului providenþial”27. Astfel
de aspiraþie s-a dovedit a fi, însã, iluzorie: cum nu existã pe lume putere
capabilã sã controleze toate opiniile
oamenilor, nu existã nici o putere care
sã fie în stare sã le rezolve toate problemele. Un stat care preia prea multe
rãspunderi nu le poate satisface pe
cele mai multe. Deja reformatorii de
la mijlocul secolului al XIX-lea ºi-au
dat seama de douã lucruri: economia
de piaþã are nevoie de un corectiv,
iar soluþia o reprezintã reforme care
sã redistribuie bunurile din societate,
în aºa fel încât fiecare categorie socialã sã se poatã bucura de beneficiile

*
*
*
Liberalismul economic – care a
dus la cea mai mare dinamicã a economiei europene ºi, apoi, mondiale –
s-a format prin lichidarea îngrãdirilor
de orice fel la iniþiativa individualã.
Liberalismul clasic este asociat cu
personalismul ca viziune asupra
omului.
26
27

Jürgen Habermas, „Leadership and Leitkutur”, în New York Times, 23 octombrie 2010.
Pierre Rosanvallon, La crise de l’État providence, Seuil, Paris, 1992.
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dezvoltãrii. Bismarck a luat iniþiativa
politicã, iar mai târziu Keynes a propus sã se aducã într-un anumit echilibru costurile publice, politicile fiscale
ºi de credit. Pe astfel de previziune
s-a constituit „statul social” al timpului
nostru, acea „soziale Marktwirtschaft ”
care a permis dezvoltarea rapidã a societãþii postbelice ºi a fost asumat în
chiar fundamentele Uniunii Europene.
Astãzi „statul social” este provocat
de realitãþi aspre. Pe de-o parte, taxele
ºi contribuþiile au urcat continuu, încât
sustenabilitatea prestaþiilor sociale ale
„statului social” a devenit o problemã.
Acumularea de datorii publice pe seama cheltuielilor sociale împovãreazã
excesiv bugetele viitoare. Pe de altã
parte, „statul social” nu a putut reduce
suficient ºomajul ºi nu a reuºit integrarea socialã, civicã, culturalã a populaþiei. Astãzi, „statul social” este la
cotiturã.
Ce este de fãcut? Între timp, pe
scena politicã europeanã, liberalismul
ºi neoliberalismul conceput în anii
treizeci (ca efort de a relansa valorile
personaliste ale liberalismului clasic)
au fost înlocuite de un neoliberalism
libertar, inspirat de Milton Friedman28,
care face din competiþia de pe piaþã
baza statului. Mãsurile sociale ale
28
29

statului sunt considerate simple relicve, ce vor trebui resorbite de dezvoltarea datoratã pieþei. Acest neoliberalism reduce statul la suma indivizilor,
discrediteazã intervenþia corectoare
a statului, restrânge statul la pãstrarea
ordinii, îl considerã un simplu instrument ºi propagã apolitismul. Mai ales
în þãri cu slabã tradiþie democraticã,
liderii cred cã a sosit ora încheierii
conturilor ºi a sistãrii „statului social”.
Ei recomandã ca fiecare individ sã se
descurce singur ºi readuc în scena
ideologicã nu numai un darwinism social, ci ºi accentele antisociale cunoscute ale lui Mussolini sau Hitler.
Printre luãrile de poziþie din ultimele
decenii cu privire la „statul social” s-au
profilat cele ale lui Pierre Rosanvallon
ºi Reihard Marx. În La nouvelle question sociale. Repenser l’État-providence (1995), filosoful francez este
de pãrere cã trebuie regânditã maniera în care înþelegem „cetãþenia” ºi
„cultura civicã” ºi, în mod exact, trebuie modificatã „prelevarea (prélèvement)”29. „Statul social” nu este istoriceºte depãºit, cum insistã propagandiºtii neoliberalismului actual, ci ceva
de asumat ºi reorganizat. Reinhard
Marx face, cu Das Kapital. Ein Plädoyer für den Menschen (2010),

Milton Friedman, Kapitalismul und Freiheit, Seewald, Stuttgart, 1971.
Pierre Rosanvallon, La nouvelle question sociale. Repenser l’État-providence, p. 100.
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încã un pas în profunzime: în cursul
evoluþiei din ultimele decenii a economiei de piaþã „sãrãcia s-a deplasat
mai aproape de centrul societãþii”30.
Modernitatea târzie capãtã caractere
ale „capitalismului primitiv”. Nu este
soluþie revenirea la „economia centralizatã” controlatã complet de stat,
dar nici neoliberalismul actual nu reprezintã soluþia. Neoliberalismul extinde, împotriva promisiunilor sale,
sãrãcia ºi injustiþia ºi-l va readuce în
actualitate, agravând diferenþele ºi
nemulþumirile sociale, pe Karl Marx.
Cunoscutul teolog catolic atrage atenþia cã „dreptatea (Gerechtigkeit)” va
trebui reinstalatã ca valoare a societãþilor actuale. Câþiva paºi în plus trebuie, însã, adãugaþi imediat. „Noi trebuie sã ne punem întrebarea ce poate
însemna astãzi dreptatea socialã –
în condiþiile unei economii globalizate
ºi în privinþa acelora, atât de mulþi,
care sunt excluºi din procesul pieþei
ºi procesul economiei”31. Arhiepiscopul Reinhard Marx pledeazã pentru
distingerea „statului social (Sozialstaat)” în raport cu „statul asigurãrii
(Versorgungstaat)” ºi reconstrucþia
„statului social”. „Statul nu trebuie sã îºi
permitã sã fie rãpit din rãspunderea

proprie. El trebuie sã se strãduiascã
sã întãreascã rãspunderea de sine a
cetãþenilor ºi construcþia noilor forme
de solidaritate. În acest sens, pledez
pentru un stat puternic, care stabileºte
condiþiile cadru demne de încredere
pentru o comunitate care dã fiecãruia
o ºansã”32. Solidaritatea rãmâne una
dintre pietrele de construcþie de bazã
ale societãþii ºi nu se lasã derivatã din
simpla dinamicã a pieþei.
*
*
*
În 2007, Paribas Banque din Paris
nu a mai putut returna sumele unor
depunãtori într-un cont. Schema s-a
repetat în 2008, în S.U.A., unde Lehmann Brothers, care investise masiv
în imobiliar, nu a mai putut onora cererile clienþilor. S-a declanºat astfel o
crizã financiarã, care a trecut într-o
crizã economicã (reducerea investiþiilor, scãderea vânzãrilor, disponibilizãri de personal etc.) ºi în reducerea
creºterii economice. Guvernele principalelor puteri economice (S.U.A.,
Germania, Franþa etc.) au intervenit
imediat cu sume mari în sprijinul bãncilor, pentru a înviora creditarea. Mãsurile de reglementare a situaþiilor,
pentru a preveni noi crize financiare,

Reinhard Marx, Das Kapital. Ein Plädoyer für den Menschen, Knaur, München, 2010, p. 162.
Ibidem, pp. 174-175.
32 Ibidem, p. 178.
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întârzie sã se adopte. Pe acest fundal,
pe care intervenþia în sprijinul bãncilor
a mãrit datoria publicã a statelor, s-a
produs criza datoriilor suverane: bursele au început sã reacþioneze negativ, în 2011, la nesiguranþele financiare legate de enorma sporire a datoriei publice, preþul aurului a crescut
mult, iar preþul petrolului a scãzut dramatic. În aceastã situaþie ne aflãm
acum: criza financiarã prezintã noi
fenomenalizãri într-un context în care
mãsurile profunde de atacare a rãdãcinilor ei lipsesc. Teorema care începe sã câºtige teren este datoratã
unei excelente istorii a crizelor parcurse de umanitate în ultimele câteva
sute de ani: crize de felul celor din
2007–2011 sunt posibile oricând în
sistemele economice actuale. „The
lesson of history, then, is that even
as institutions and policy makers improve, these will always be a temptation to stretch the limits” 33.
Ce este de fãcut? O crizã precum
cea din 2007–2011 are cauze înlãnþuite complicat. Unele þin de piaþa ca
atare, adicã de capacitatea autoregulatoare limitatã a pieþei. Altele þin de
expansiunea în virtual a finanþãrilor

(odatã cu transformarea pe scarã
mare a bãncilor în bãnci comerciale
ºi expansiunea nelimitatã a creditãrii), de supraproducþia actualã, de
supradezvoltarea materialelor sintetice, de îndatorãri excesive, cu un cuvânt de înlocuirea „economiei naturale”, în care valoarea de întrebuinþare þine sub control valoarea de
schimb, cu „economia construitã, în
mare parte virtualã”. Cum putem controla aceste cauze ºi preveni marile
crize?
Un bancher ne propune sã observãm cã în economiile actuale multe
lucruri sunt prezentate savant, dar
nu sunt oneste. Raþionalitatea financiarã ºi economicã nu mai este neapãrat raþionalã 34. Nu este cazul sã se
abandoneze economia de piaþã, dar
sunt necesare „noi reglementãri”.
Un economist de prim plan, Paul
Krugman, observã cã economiile
sunt dependente de politici, încât în
spaþiul politicii trebuie gãsitã soluþia.
Trebuie reluat fluxul creditelor ºi susþinute cheltuielile, dar politica „dereglementãrii” trebuie abandonatã hotãrât 35. Jacques Attali ne pretinde „o
veritabilã revoluþie a cadrului teoretic”,

Carmen M. Reinhart, Kenneth S. Rogoff, This Time is Different. Eight Centuries of Financial
Folly, Princeton University Press, 2009, pp. 291-292.
34 Roger-Pol Droit, Francois Henrot, Le banquier et le philosophe, Plan, Paris, 2010, p. 24, p. 83.
35 Paul Krugman, The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008, W.W. Norton \
Company, New York, Rondon, 2009, p. 175 ºi urm.
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dincoace de neoliberalism ºi providenþialism, ºi, pânã la urmã, o schimbare culturalã 36. Cu un pas înainte,
cardinalul Angelo Scola ne atrage
atenþia, în Buone ragioni per la vita
in comune (2010), cã în criza actualã
este vorba de „precise rãdãcini antropologico-culturale, ce conduc, în
ultimã analizã, la îndepãrtarea subiectului personal ºi comunicãrii din
viaþa economicã”37. De aceea, criza
se va putea depãºi doar „revenind la
nevoile umane cele mai elementare,
începând cu munca”, având în vedere
împrejurarea cã piaþa ºi birocraþia s-au
dovedit incapabile sã asigure nu doar
eficienþa economicã, ci ºi ceea ce cultura europeanã a înþeles prin „guvernare bunã” ºi „viaþã bunã (buona
vita)”. Aceastã linie de aprofundare a
cãutãrii cauzelor crizei ºi a soluþiei de
depãºire a acesteia o gãsim reprezentatã pregnant în Caritas in veritate
(2009), cunoscuta enciclicã a Papei
Benedict al XVI-lea. Suveranul pontif a arãtat, pe bunã dreptate, cã am
intrat, ca umanitate, într-o situaþie
istoricã nouã, cu interdependenþe
fãrã precedent, dar nu avem etica
pregãtitã38. Avem nevoie acum, mai

presus de toate, de o privire cuprinzãtoare asupra lumii ºi de o „nouã
sintezã umanistã”. În fapt, „criza ne
îndatoreazã sã plãnuim din nou drumul nostru, sã ne dãm noi reguli ºi sã
gãsim noi forme de angajament, sã
ne îndreptãm spre pozitiv ºi sã denunþãm negativul. În acest fel, criza
este ocazia de a distinge ºi a plãnui39.
Existã neîndoielnic o condiþionare antropologicã, culturalã ºi spiritualã a
economiei, iar de la aceastã premisã
va trebui pornit.
*
*
*
Dacã luãm în seamã condiþionãrile atunci ajungem sã sesizãm valorile angajate de orice economie. Nu
este vorba doar de valori financiare,
materiale în înþeles cuprinzãtor. Este
vorba, de asemenea, de valori civice, morale, politice. Nu este vorba
doar de valori angajate în comportamentul economic: poziþia muncii
printre preferinþele oamenilor, locul
bunurilor materiale în viaþa lor ºi
altele. Este vorba, de asemenea, de
valori fondatoare, precum adevãrul,
binele, frumosul, în funcþionarea economiei.

Jacques Attali, La crise et après, Fayard, Paris, 2008, pp. 145-150.
Angelo Scola, Buone ragioni per la vita in comune. Religione, politica, economia, Mondadori,
Milano, 2010, p. 58.
38 Benedict al XVI-lea, Die Liebe in der Wahrheit. Die Sozialenzyklika „Caritas in veritate”,
Herder, Freiburg, Basel, Wien, 2009, p. 22.
39 Ibidem, pp. 47-48.
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de soluþii, disponibilitatea la efort ºi,
eventual, sacrificii etc. Aceste valori
nu sunt instrumentale, dar condiþioneazã acea „good work”, care este
condiþia succesului în profesie.
Cultura europeanã este acum în
faþa alternativei: îºi lasã valorile absorbite în funcþionalismul ºi concretismul ce se extind astãzi sau îºi reafirmã valorile proprii? Se lasã aceastã
culturã cuprinsã de nostalgia unui trecut de întâietate în lume, ce nu poate
fi înviat, sau cautã sã îºi promoveze
explicit valorile? Se lasã cultura europeanã în seama a ceea ce primeºte
din alte arii culturale în modernitatea
târzie (de pildã, consumul ca scop în
sine) sau îºi reactualizeazã mesajele
principale (de exemplu, democraþia)?
Eu cred cã apelul lui Nietzsche la a
considera viaþa drept creaþie de valori
ºi la a înnoi valorile europene în contact cu vasta moºtenire culturalã de
astãzi recapãtã actualitate într-o
Europã încrezãtoare în sine.
Europenii trãiesc astãzi în prizonierat faþã de prezent, cu o culturã
oarecum amputatã de dimensiunea
trãitã a viitorului. Nu de mult, inteligentul eseist spaniol, Daniel Innerarity a
publicat Le futur et ses ennemis.
De la confiscation de l’avenir et
l’espérance politique (2008), dupã
ce a cercetat abordarea viitorului în

Cultura europeanã ºi-a asumat
valori în mod explicit – libertatea ºi
dreptatea, în primul rând – ºi a rãmas
viguroasã ºi dãtãtoare de direcþie
fiind o culturã a valorilor. Astãzi, în
Europa, se ezitã sã se discute despre valori, crezându-se, în mod fals,
cã eficienþa, rezultatul, aprobarea
unui grup ne dispenseazã de a mai
tematiza valorile. Funcþionalismul a
covârºit interogaþiile etice. Pe de altã
parte, concretismul, acea viziune conform cãreia soluþionarea într-un caz
concret (de pildã, crearea unei brutãrii þine loc de soluþionare a problemei hrãnirii unei comunitãþi) ia tot mai
mult locul soluþiilor gândite riguros ºi
durabile. Funcþionalismul ºi concretismul au marginalizat interogarea valorilor în cultura europeanã. Aceasta nu
numai cã este, de la origini, legatã
de asumarea explicitã de valori, dar
rãmâne europeanã câtã vreme îºi
asumã programatic valori proprii.
Pentru a face cât se poate de intuitivã prezenþa valorilor, sã luãm în
considerare diferenþa de mult semnalatã dintre „a avea o profesie” ºi „a
acþiona ca un profesionist ”. Cineva
poate avea pregãtirea pentru o profesie, dar acþioneazã ca profesionist
în domeniul respectiv de competenþã
doar dacã angajeazã, în plus, anumite
valori: dedicare, ataºament la gãsirea
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ºtiinþele sociale ºi conºtiinþa contemporanã într-un ºir de prelegeri susþinute la Sorbona. Este pânã acum –
dincoace de o seamã de cãrþi, precum
Piere-André Taguieff, L’effacement
de l’avenir (2000), Konrand Paul
Liesssman, Zukunft Kommt! Über
säkularisierte Heilserwartungen
und ihre Enttäuschung (2007),
Marc Angé, Où est passé l’avenir?
(2008) – cea mai profundã analizã a
eforturilor politice ºi intelectuale de a
distruge conºtiinþa viitorului. Nimeni
nu a surprins multele ramificaþii ale
acestor eforturi într-o manierã atât de
sinteticã ºi clarã precum eminentul
profesor al universitãþii din Zaragoza.
Teza sa este aceasta: „cea mai înaltã
complexitate favorizeazã un prezenteism lipsit de orice perspectivã” 40,
în prizonieratul cãruia trãim astãzi,
„presenteism” (sau „instanteism”)
care ne împiedicã sã luãm decizii
coerente. Ca urmare, „sarcina cea
mai urgentã a democraþiilor contemporane nu este de a accelera procesele sociale, ci de a recupera viitorul.
Trebuie ca viitorul sã devinã din nou
un obiectiv prioritar al societãþilor
democratice. Viitorul trebuie sã-ºi regãseascã ponderea sa politicã. Fãrã

aceastã referinþã la viitor, o continuitate de lucruri specific umane nu ar
fi posibile – toate acelea care presupun o previziune, capacitatea de a
imagina scenarii viitoare – ºi nu am
putea fi niciodatã la înãlþimea responsabilitãþii ce ne incumbã dacã nu am
examina, bazându-ne pe criteriile
noastre de justiþie, cãile viitorului pe
care pretindem cã le deschidem sau
închidem prin deciziile noastre”41.
Daniel Innerarity vorbeºte pe pagini
ample de „tirania prezentului”, pe care
o ilustreazã variat. Odatã cu declinul
„marilor naraþiuni”, ca sã preluãm termenul lui Jean Francais Lyotard (din
La condition postmoderne, 1979),
oamenii se concentreazã sã exploreze cu îndãrãtnicie ceea ce este
(„drepturile dobândite”), în dauna articulãrii unui viitor mai bun. Politicile
actuale vizeazã mai mult „gestiunea”
a ceea ce este, decât configurarea
pozitivã a viitorului. Democraþiile contemporane devin tot mai mult dependente de mass-media („democraþii
mediatice”) ºi cad sub controlul „nesemnificativului” (asistãm la „triumful
insignifianþei”). O „societate a satisfacþiei imediate” câºtigã terenul.

40 Daniel Innerarity, Le futur et ses ennemis. De la confiscation de l’avenir et l’espérance politique, Flammarion, Paris, 2008, p. 49.
41 Ibidem, pp. 45-46.
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este asociatã viziunii viitorului deschis,
construibil, ce poate fi anticipat cu oarecare probabilitate. Imaginea viitorului pe care o permit, însã, prognozele
actuale, este mai curând populaþia
de evenimente cu semnificaþii foarte
diferite ºi fundamental lovitã de „nesiguranþã”. Astãzi „viitorul apare ca mai
nesigur ca oricând înainte”43. Deja
prin însãºi procedurile de prognozã
viitorul ne este mai inaccesibil ca înainte. „Cunoaºterea noastrã a viitorului
este invers proporþionalã cu progresul
ºi inovaþia”44. Ea este legatã intim de
generarea „opacitãþii” în privinþa viitorului, cãci, aºa cum aratã lucrurile
astãzi, cu cât cunoaºtem mai bine înlãnþuirile cauzale ale evenimentelor
cu atât înþelegem mai puþin încotro
duc acestea.
Înþelegerii astãzi rãspânditã a politicii drept simplã gestiune de treburi
curente, amputatã de proiecte de
schimbare, acompaniatã de „voturi
negative” la adresa guvernãrilor existente ºi de un larg „absenþionism” la
alegeri, Daniel Innerarity se vede
nevoit sã-i caute o alternativã. „Dacã
nu existã anticipare, acþiunea politicã
se reduce la a gestiona urgenþele când
nu mai este nici o marjã de manevrã.

În mod evident, Daniel Innerarity
îºi ia argumentele pentru teza absorbþiei viitorului de cãtre prezent din
morala obiectivã, politicile publice ºi
abordãrile viitorului ce se cultivã astãzi. Morala rãspânditã pe suprafaþa
societãþii este o combinaþie de „instanteism” („foloseºte clipa!”) ºi
„endism” („acum este ocazia, poate
ultima ocazie!”), încât indivizii luptã
pentru a exploata ceea ce este, amputaþi de viitor, de conºtiinþa a ceea
ce poate fi. Politicile publice – sãnãtate, educaþie, mediu înconjurãtor,
chiar construcþia bugetelor statelor –
ignorã deliberat viitorul, poziþionându-se în dreptul gestiunii fãrã tulburãri majore a ceea ce este. Daniel
Innerarity insistã asupra expansiunii
actuale a tehnicilor de anticipare a
viitorului („prognozele”). Dacã în trecut viitorul era conceput radical, drept
cu totul altul, prin proceduri oarecum
romantice, într-un înþeles „iraþionale”,
astãzi prolifereazã tehnici de prognozã ºtiinþificã, pe fondul denunþãrii
„dublei forme de fatalitate: împotriva
ideii dupã care viitorul este o realitate
preexistentã ºi împotriva ideii unui
destin inexorabil asupra cãruia noi
nu avem nici o prizã”42. Modernitatea
42
43
44

Ibidem, p. 61.
Ibidem, p. 64.
Ibidem, p. 80.
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Cum spunea Talleyrand, «când este
urgent, este deja prea târziu». Politica
se abandoneazã la muddling through,
ocaziile scurte comandã, iar soluþiile
provizorii iau locul marilor proiecte
de configurare în aºa fel încât însãºi
problemele sfârºesc prin a reapare
în agenda politicã. Politica îºi pierde
atunci rolul sãu de actor ce configureazã viitorul pentru a adopta statutul de jucãtor reactiv sau simplu reparator de stricãciuni”45. „Renovarea
politicii” înseamnã recuperarea – pe
fondul creat de destrãmarea „marilor
naraþiuni” ale istoriei, care au dus politica în ispita utopiilor manipulative,
dar ºi de compromiterea, prin incapacitatea de a da soluþii durabile, a
„politicii realiste” ce s-a instalat în locul „politicii utopice” – recuperarea,
aºadar, a acelei înþelegeri a politicii
care o leagã pe aceasta de prezent
ºi de viitor, deopotrivã. „Renovarea
politicii trece printr-o reformulare a
anticipãrii cognitive a viitorului ºi a
configurãrii sale, în contextul complexitãþii actuale. Nu va fi viitor mai
bun dacã nu parvenim la a ne face o
imagine despre viitor. Când se doreºte sã se modifice efectiv lumea,
primul pas constã în a analiza corect
prezentul, în aºa fel încât sã se poatã
45
46

reprezenta diverse viitoruri posibile
plecând de la cel care este dezirabil”46. Între utopica „planificare centralizatoare”, care s-a compromis, ºi
absenþa oricãrei concertãri din societãþile de astãzi, care s-a compromis
deja, de asemenea, a rãmas loc pentru o „autodeterminare democraticã
a societãþii”, care a devenit, de altfel,
indispensabilã – o autodeterminare
înãuntrul cãreia „dezacordul” este recunoscut ca natural.
*
*
*
Nu doar viitorul este opac. A devenit opacã însãºi ºtiinþa care ne promite
cunoaºterea a ceea ce este. Dacã am
face fie ºi o scurtã anchetã printre cercetãtorii ºtiinþifici de prim-plan, vom
observa nu numai acuitatea ºi uneori
întinderea cunoºtinþelor lor de specialitate, ci ºi caracterul confuz al reprezentãrii propriei discipline ºi, mai ales,
al tabloului ºtiinþelor. Sistemul ºtiinþelor
a devenit opac pentru specialiºti ºi,
cu atât mai mult, pentru publicul larg.
Acest fapt are inevitabil consecinþe în
decizii. Deoarece cunoºtinþele ºtiinþifice au prestigiul raþionalitãþii însãºi ºi
întrucât înþelegerea cunoºtinþei ºtiinþifice a devenit discutabilã, tocmai pe
canalul aplicãrii acestei cunoºtinþe se

Ibidem, pp. 86-87.
Ibidem, p. 87.
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analitico-experimentale”, „ºtiinþe strategic-experimentale”, „ºtiinþe istorico-hermeneutice”, „ºtiinþe ale reflecþiei critice”,
adicã grupuri de ºtiinþe ce se disting,
dupã metode, conceptualizãri de bazã,
felul testãrii propoziþiilor, raportarea la
obiect, sensul pragmatic47. Mulþi cercetãtori înþeleg prin ºtiinþã doar „ºtiinþele analitico-experimentale”, ignorând
dezinvolt restul ºtiinþelor. Ei nu numai cã distribuie o imagine eronatã
despre ºtiinþã (în definitiv, sunt reguli
de moralã care conþin cunoaºtere la
fel de sigurã ºi de indispensabilã vieþii
umane ca ºi legi ale fizicii sau chimiei),
dar contribuie la a alimenta continuu
în cultura europeanã o reprezentare
îngustã despre ºtiinþã.
Ne aflãm, de asemenea, dupã explorarea variatã a prealabilului cunoaºterii ºtiinþifice. Din momentul în
care ºtiinþa analitico-experimentalã
a devenit baza deciziilor nu numai în
tehnologie ºi producþie, ci ºi în organizarea instituþiilor, a interacþiunilor
umane ºi a imaginii omului despre
sine, s-a pus întrebarea: este ºtiinþa
analitico-experimentalã o cunoaºtere
obiectivã (necondiþionatã), autarhicã
(asupra cãreia nu se exercitã vreo influenþã)? Dupã ce Husserl a identificat
condiþionarea intenþionalã a oricãrei
cunoaºteri, Popper a observat cã inte-

promoveazã nu numai raþionalitate,
ci ºi opacitate. De pildã, prolifereazã
terapeuþi în psihologie fãrã sã aibã
cultura a ceea ce înseamnã omul,
avem ingineri care construiesc autostrãzi fãrã sã cunoascã relieful, avem
cercetãtori care mãsoarã combinaþii
ºi procese, dar nu înþeleg teoriile naturii, avem agronomi care nu pot gospodãri o fermã, avem intelectuali care
scriu eseuri de moralã, dar nu cunosc
societatea.
A te încredinþa ºtiinþei – deci nu mitologiei, prejudecãþilor, pseudoºtiinþei –
este nu numai european, ci ºi salutar.
ªtiinþa ar trebui preþuitã mai mult decât
se face în societatea mediaticã de
astãzi, care amestecã cunoºtinþe de
diferite calibre cu orice altceva. Astãzi,
însã, în legãturã cu înþelegerea ºtiinþei, dominã o îngustare a perspectivei, care nu face bine nici ºtiinþei,
nici aplicãrii ºtiinþei. În acest context
s-au deschis, graþie reflecþiilor din ultimele decenii, trei probleme: harta ºtiinþelor actuale, prealabilul cunoaºterii
ºtiinþifice ºi importanþa viziunii în aplicarea ºtiinþei. Sã le indicãm succint
rezolvarea.
Suntem, deja, dupã o diversificare
fãrã precedent a ºtiinþelor, încât cine
foloseºte cuvântul la singular trebuie
sã se explice. În fapt, avem „ºtiinþe

Problema a fost abordatã mai întâi de Jürgen Habermas în Erkenntnis und Interesse (1973).
Vezi Andrei Marga, Filosofia lui Habermas, Polirom, Iaºi, 2005.
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rogaþia precede orice altã operaþiune
a cunoaºterii, Quine a arãtat cã orice
propoziþie are o semnificaþie dependentã de ansamblul propoziþiilor, Kuhn
a stabilit dependenþa cunoaºterii de
paradigme ºi, prin acestea, de „comunitãþile ºtiinþifice”, iar Habermas a
indicat „interesele conducãtoare de
cunoaºtere” drept condiþionarea cea
mai profundã a cunoaºterii – aºadar
dupã toate acestea, cunoaºterea ºtiinþificã, cunoaºterea în accepþie generalã, ni se prezintã ca o cunoaºtere
condiþionatã de un „prealabil”, care îi
prefigureazã sensul. Adevãrul nu mai
poate fi despãrþit de sens 48. În alte
cuvinte, chiar ºi ºtiinþa cea mai formalizatã are un context de genezã ºi un
context de aplicare ce trebuie preluate în conºtiinþa de sine a acelei ºtiinþe. Orice ºtiinþã câºtigã în dezlegarea întrebãrilor specifice, dezvoltându-ºi conºtiinþa de sine într-o manierã, la rândul ei raþionalã.
Ne aflãm, în sfârºit, la capãtul unei
perioade pozitiviste sau, cel puþin,
analitice în cultura europeanã, care a
probat nu numai cã opþiuni filosofice
sunt inevitabile (fie ele ºi în forma
primitivã a evitãrii programatice a
filosofãrii), dar ºi cã angajarea unei
filosofii fecundeazã acþiunea ºi cunoaºterea. De pe platourile mai înalte

se vede mai departe ºi mai mult, în
lãrgime ºi în adâncime, decât de pe
promontoriile obiºnuite. Filosofarea
poate învigora investigaþia ºtiinþificã
ºi reprezentarea artisticã ºi oferã repere mai profunde acþiunii. Iar astãzi,
filosofia, dupã ce s-a stabilit diversitatea ireductibilã a tipurilor de ºtiinþã
ºi s-a explorat sistematic prealabilul
nearticulat al oricãrei cunoaºteri, are
ºansa de a dezvolta un concept al
raþionalitãþii care include ºtiinþa într-o
înþelegere integrativã, ce îi lãmureºte
sensul, fãrã a afecta succesul întreprinderii ºtiinþifice. Tema „raþiunii lãrgite”, care urcã de la Hegel la Joseph
Ratzinger, recapãtã actualitate, cãci
o astfel de raþiune poate repune în
miºcare Europa în ceea ce are mai
propriu.
*
*
*
Care este, însã, soluþia practicã?
Eu cred cã trebuie admis cã Europa
s-a „încurcat” în produsele ei: diferenþierea activitãþilor, interacþionarea
densã a componentelor ei, birocratizarea extinsã, expansiunea criticismului pânã la scepticism. Din aceastã
„încurcãturã” nu se iese întorcându-ne
în trecut. Nici nostalgia Evului Mediu,
la care ne îndemna de Bonald ºi oportuniºtii ce încâlcesc mintea noilor ge-

Am explorat aceastã dependenþã în Cunoaºtere ºi sens (1984) ºi apoi în Raþionalitate, comunicare, argumentare, Dacia, Cluj, 1990.
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orice naturã – este nu numai greºit, ci

neraþii, nici aspiraþia noului pãgânism,
la care ne cheamã Nietzsche ºi epigonii sãi deveniþi de astãzi, nici refugiul în interioritate pe care-l propunea
Kierkegaard ºi îl reiau intelectuali
obosiþi, nici acþiunea nereflectatã pe
care Sorell sau tânãrul Lukacs ne-o
recomandã nu sunt soluþii. O soluþie
durabilã este revenirea la valori ºi, în
mod exact, la valoarea individualismului social – acel individ care îmbrãþiºeazã ceea ce este ºi acþioneazã informat în serviciul societãþii în care
trãieºte. Nu se poate construi fãrã
individualitãþi. Acestea îºi pierd relevanþa cãzând în egoismele cunoscute. Actualele proceduralisme ºi birocratizãri europene distrug percepþia,
gândirea, curajul, angajamentul individual. Europa are din nou nevoie de
europeni propriu-ziºi.
Nu mai este soluþie prin simpla
auto-formare eticã, câtã vreme instituþiile sunt cele care ne structureazã
viaþa. Iar în societãþile modernitãþii
târzii depindem, fiecare, de instituþii,
acestea de funcþionarea democraþiei,
iar democraþia de existenþa democraþilor. Între timp, în Europa, s-a instalat
apatia politicã, ce împiedicã soluþiile.
Nu se înþelege împrejurarea cã politica mijloceºte inevitabil viaþa oricui ºi
cã apolitismul – fie ca retragere în
preocupãri economice, fie ca refugiu
în interioritate, fie ca abstinenþã de

ºi iluzoriu. Angela Merkel spunea, pe
drept, cã nici în sublimele spuse ale
lui Iisus din Nazareth nu este vorba
de apolitism. Pe de altã parte, Toma
d’Aquino avea dreptate: „a nu spune
adevãrul este pãcat”. Democraþia nu
poate funcþiona acolo unde nu sunt
democraþi – adicã oameni care nu
doar cã voteazã, ci îºi spun pãrerea
cu sinceritate, demnitate ºi curaj în
chestiunile comunitãþii. Între timp, în
Europa s-a instalat conformismul: se
crede cã, fiind alegeri formal libere,
avem democraþie ºi cã opinio alternativã trebuie sã aºtepte urmãtoarele
alegeri. Acest conformism distruge
Europa ºi trebuie corectat neîntârziat.
Democraþia presupune, desigur, alegeri libere ºi are un aspect cantitativ,
dar de aici nu rezultã vreo legitimitate
pentru democraþiile aritmetice ce
inundã continentul ºi ajung în formã
grotescã la Bucureºti ºi Budapesta.
O democraþie în care se admite, principial ºi – de ce nu? – instituþional, cã
ºi unul singur poate avea dreptate,
împotriva oricãrei majoritãþi aritmetice,
o astfel de democraþie trebuie recuperatã acum în Europa. Numai în
condiþiile ei viitorul Europei ca putere
culturalã inspiratoare se mai poate
asigura.
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Dincolo
Ioan Es. Pop

sunt douãzeci de ani de când dincolo a dispãrut.
cu doar puþin înainte ºi încã-n timpul vieþii mele,
dincolo era singurul lucru care exista cu adevãrat,
singurul pentru care merita sã trãieºti. dincolo ne
þinea loc de mâncare ºi de bãuturã, de cãldurã ºi de
adãpost, se zvoneau despre el lucruri grozave, lucra
pe dinãuntrul nostru cu putere ºi fãcea posibilã ziua
care urma sã vinã, deºi aceasta era tot cea de ieri, tot
cea de mâine.
viena, londra, paris. toate veneau de dincolo ºi dincolo
se întâmplau toate. când nimic nu mai pãrea posibil,
dincolo era singurul posibil, deºi nu-l întâlniserãm
vreodatã. iubirea locuia dincolo. norocul locuia
dincolo. speranþa locuia dincolo. dumnezeu locuia
dincolo.
apoi s-a fãcut brusc dincolo ºi am aflat astfel cã nu la
acel dincolo visaserãm când am ajuns dincolo. zece
ani mai târziu, când despre dincolo nici nu se mai
vorbea, am înþeles cã de fapt cu cât ajungeam mai
dincolo, cu atâta dincolo se-ndepãrta, nu mai locuia
nici la viena, nici la londra sau paris, nici mãcar la
tokyo sau new york.

38

acum ºtiu cã, dacã îl vom mai dori din rãsputeri, va
trebui sã mergem dincolo de dincolo, atât de dincolo,
încât acolo sã nu mai rãmânã nici urmã de dincoace.
vom putea ajunge cu trenul? nicidecum. cu vaporul?
nu, oricâte mãri am strãbate. cu avionul? nici mãcar
dac-am cãlãtori o mie de ani fãrã escalã. în mod sigur
însã dincolo se aflã pe undeva pe-aproape, foarte
pe-aproape. însã nu pe direcþia noastrã de mers.
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Europenism românesc
Dr. Mihai Milca
Cuvinte cheie: identitate, identitate româneascã, „localism periferic”, europeism, xenofilie

Accederea României în Uniunea
Europeanã ºi avatarurile românilor în
spaþiul euro-comunitar au alimentat
în anii din urmã interogaþii, dezbateri
ºi reflecþii privitoare la condiþia identitarã a conaþionalilor noºtri, la substanþa europenismului românesc, cu
atât mai mult cu cât redescoperirea
reciprocã a locuitorilor bãtrânului continent dupã implozia comunismului,
înlãturarea Cortinei de Fier ºi reclãdirea pe baze democratice a unitãþii
europene au provocat nu puþine momente de stupefacþie, tensiuni ºi suspiciuni, atât în Est, cât ºi în Vest.
Identitatea postdecembristã a românilor n-a fost doar o identitate rãnitã, traumatizatã, crispatã în circumstanþele reinserþiei în Europa; ea se
voia revalorizatã într-un nou sistem
de coordonate, proiectându-se într-un
viitor apropiat, sublimând deopotrivã

aºteptãri ºi frustrãri cu o îndelungã
genealogie ºi o complicatã alchimie
istoricã.
Poporul român a avut o etnogenezã
derulatã de-a lungul mai multor secole
pe parcursul cãreia elementele autohtone geto-dacice au fuzionat cu seminþii din cuprinsul Imperiului Roman
beneficiind de efectul civilizator ºi
instituþional al Romei la începuturile
erei noastre, ulterior acestora adãugându-li-se influenþe ºi interferenþe
diferite de la populaþiile migratoare cu
care protoromânii au fost nevoiþi sã
intre în contact sau sã convieþuiascã.
Poporul român ºi-a salvat fiinþa ºi ºi-a
configurat identitatea proprie pãstrându-ºi esenþa originarã a latinitãþii,
limba, tradiþiile, perpetuându-ºi credinþa creºtinã – în varianta sa rãsãriteanã – având, mai degrabã difuz,
sentimentul apartenenþei la o entitate
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geograficã „Europa”, o entitate cumva
genericã. Poziþionarea românilor în
raport cu aceastã entitate genericã a
fost însã una instinctivã ºi exterioarã,
ei înrãdãcinându-se într-o arie excentricã, la periferia esticã ºi sud-esticã
a Europei, o arie mereu periclitatã de
tendinþe expansioniste ºi anexioniste
ale vecinilor mai puternici, revendicatã
cu intermitenþe de grupuri etnice ºi
naþionale adverse, adeseori fãcând
obiectul unor tranzacþii geopolitice,
peste capul românilor înºiºi, care au
fost ignoraþi ºi înºelaþi de fiecare datã.
Românii au fost „prizonierii” unui
tip de înrãdãcinare obsesivã într-un
topos pe care ºi l-au luat în posesie
cu teamã ºi nesiguranþã patrimonialã.
În acelaºi registru obsesional românii
au trãit ºi experienþa limes-ului. Ei s-au
aflat întotdeauna dincoace sau dincolo de o frontierã realã sau imaginarã.
O puternicã ºi distorsionatã conºtiinþã
a „localismului periferic” i-a ajutat pe
români sã reziste tuturor încercãrilor,
dar i-a plasat, de la o epocã la alta, la
marginea avanposturilor frontaliere
pe care Europa, cu geometria sa variabilã le-a avut de-a lungul istoriei.
Europenii i-au ºtiut de fiecare datã
pe români la capãtul reprezentãrilor
lor cartografice mentale, departe de
sanctuarele lor de civilizaþie, într-un
spaþiu-tampon marginal, într-un „no

man land” continental, într-o „terra incognita” de care, atunci când o descopereau, erau uluiþi ºi pe care erau
incapabili sã o înþeleagã potrivit standardelor lor.
Pe de altã parte, românii se mulþumeau sã fie acolo unde erau. Îºi reprezentau la rândul lor Europa ca pe
un spaþiu nebulos cu multiple faþete
fascinante, dar amãgitoare. Contactele
românilor cu mesagerii sau exponenþii
altor popoare europene erau mai curând sporadice, epidermice, pasagere, lipsite de comuniune, simple
acte protocolare de ospitalitate, întâmplãri suspectate de a aduce complicaþii, pericole, de a tulbura într-un
fel sau altul echilibrul precar al traiului
lor, ameninþându-le identitatea. În atari
circumstanþe, nu trebuie sã ne surprindã un anume panºant al românilor spre conservare identitarã ºi ritualizare comportamentalã, spre reticenþã
în comunicarea cu alþii, „strãinii”.
„Localismul periferic” explicã într-o
altã ordine de idei ºi prezervarea,
pânã târziu în modernitate, a tradiþiilor ºi produselor etno-culturale, cu un
specific arhaic, rezistent la influenþe
dinafarã. Tot astfel poate fi explicatã
ºi dispersarea construcþiilor politice
pe care s-a întemeiat stabilitatea româneascã din feudalitatea timpurie,
pânã la unirea Principatelor. Tot
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„localismul periferic” devine dãtãtor de
seamã pentru întârzierea procesului
de dobândire a suveranitãþii politice,
de adjudecare colectivã a unei conºtiinþe civice pe care ceilalþi locuitori
ai Europei le-au cunoscut la nivelul
statelor-naþiune mult mai devreme.
Neîndoios, intrarea românilor în
procesul accelerat al modernizãrii în
sistemul de coordonate al capitalismului a generat numeroase efecte.
Emanciparea culturalã ºi politicã,
crearea unui sistem legislativ ºi instituþional dupã modele europene în
condiþiile istorice în care însãºi entitatea statalã naþionalã era încurajatã
sã se constituie ºi sã se manifeste
sub diapazonul marilor puteri, în câmpul raporturilor de forþe dintre acestea, au fãcut ca opþiunea între europenism ºi autohtonism sã devinã un
imperativ decizional pentru elitele
conducãtoare ale þãrii.
Unirea Principatelor de la 1859 a
fost, oricât nu ne-ar place sã o recunoaºtem, o consecinþã prin ricoºeu a
înfrângerii puterii militare ruseºti în
urma Rãzboiului Crimeei ce a precipitat la nivelul cancelariilor europene
implementarea unei soluþii prin care
controlul Gurilor Dunãrii sã fie asigurat cu concursul unui stat-pilot, considerat a fi, la vremea respectivã o
„Belgie a Orientului”.

Pe de altã parte, elitele intelectuale
ºi politice româneºti, fascinate de circumstanþele favorizante ale adopþiunii europene se întreceau, cu sincer
ºi nedisimulat entuziasm sau din calcul interesat în a practica „exerciþii
de admiraþie” faþã de modelele ofertate de cãtre Paris, Berlin, Londra sau
Viena, cu atât mai mult cu cât pericolul rusesc nu fusese îndepãrtat, ci
doar obligat sã aibã un recul temporar, în vreme ce Imperiul Otoman în
inexorabilã disoluþie continua sã-ºi
exercite stãpânirea în Balcani ºi suzeranitatea asupra Regatului României.
Pacea de la Berlin, dupã încheierea
rãzboiului ruso-româno-turc din
1877–1878, a consfinþit independenþa
de stat a României, ieºirea acesteia
la Marea Neagrã ºi afirmarea tânãrului actor politic al scenei europene
ca un aliat potenþial al marilor jucãtori grupaþi ºi susceptibili de a se regrupa în tabere politico-militare gata
de a se confrunta pentru hegemonie
continentalã ºi prin imperiile lor coloniale la scarã mondialã.
Europenismul românesc a cunoscut în scurt timp expresia diferitelor
forme de xenofilie: filogermanism, francofilie, austrofilie ºi chiar ciudate „aderenþe” trãdând rusofilie sau iudeofilie
(chiar dacã puternicele resentimente
antihabsburgice ºi antimaghiare,
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antiruseºti ºi antievreieºti au continuat sã se manifeste în rândul anumitor categorii de populaþie româneascã).
Europenismul românesc a înregistrat cote din ce în ce mai ridicate
pe parcursul primei mari conflagraþii
mondiale ºi mai ales în perioada interbelicã în care România a reprezentat un factor regional de importanþã
recunoscutã. România ºi-a adus o
contribuþie incontestabilã la stãvilirea
expansiunii Rusiei Sovietice ºi a împiedicat proliferarea modelului exportat de cãtre aceasta (vezi înfrângerea
Republicii Maghiare a Sfaturilor în
1919), a constituit o piesã de bazã în
„coridorul sanitar” configurat de Anglia
ºi Franþa la frontiera esticã a Europei,
a construit ºi a fãcut sã funcþioneze
alianþe menite sã asigure statu quo-ul
european: Mica Antantã (România,
Cehoslovacia, Iugoslavia), Antanta
balcanicã (România, Iugoslavia,
Grecia, Turcia). Totodatã, reprezentanþii politico-diplomatici ai României
la Liga naþiunilor (Nicolae Titulescu),
Uniunea parlamentarã Internaþionalã (V.V. Pella) ºi la nivelul altor instituþii ºi organisme europene au promovat iniþiative ºi luãri de poziþii care
au evidenþiat fãrã echivoc ataºamentul Bucureºtiului pentru valorile, principiile ºi liniamentele echilibrului

european ºi unitãþii tuturor statelor
continentului în favoarea prezervãrii
pãcii ºi preîntâmpinãrii pericolului
rãzboiului.
Ascensiunea regimurilor totalitare
ºi plasarea inevitabilã a României în
conul de interese ale acestora, în
special în zona de coliziune a tendinþelor agresive ºi anexioniste ruso-germane, prãbuºirea militarã a frontului
occidental franco-belgo-englez în
vara anului 1940, pierderile teritoriale
(Basarabia, Nordul Bucovinei, Transilvania de Nord-Vest, Cadrilaterul) pe
care românii au fost constrânºi sã le
accepte prin ultimat sovietic, dictat
nazi-fascist sau tratative sub ameninþare, au determinat cum era ºi firesc
o repliere disperatã a conºtiinþei naþionale pe valorile autohtonismului etatic,
alianþa cu Germania împotriva inamicului sovietic de la Rãsãrit revendicându-se ca o „alternativã fãrã alternativã”. Alãturarea României la 23
august 1944 taberei Naþiunilor Unite,
în condiþiile invaziei sovietice ºi ale
creãrii unei reþele de state satelizate
aflate sub dominaþia totalã a Moscovei în Europa Centralã ºi de Est, nu
a fost în mãsurã sã reinsereze þara
noastrã într-o nouã construcþie continentalã postbelicã. Izbucnirea Rãzboiului Rece, înãlþarea unei veritabile
„Cortine de Fier”, de la Baltica, pe
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reasumare condiþiei europene de cãtre
aceste popoare þinute ani în ºir în carantinã ideologicã, obligate sã se
plieze voinþei de putere de la Kremlin
ºi forþate sã-ºi renege istoria, tradiþia
ºi valorile lor funciarmente europene
au fost generatoare de ample dezbateri publice, de crize de conºtiinþã
ºi de nu puþine ºocuri traumatice nu
neapãrat legate de revalorizarea trecutului comunist, ci de incertitudinile
ºi ezitãrile reconcilierii cu Europa democraticã, viabilã, comunitarã.
Începutul anilor ’90 a oferit spectacolul unei emulaþii între þãrile excomuniste din Europa Centralã ºi de
Est în ceea ce priveºte intrarea lor în
regim de compatibilitate cu þãrile
vest-europene, în acest interval de
timp evidenþiindu-se decalajele ºi mai
ales diferenþele dintre þãrile aspirante,
pe o scarã a acceptanþei ºi percepþiei
lor favorabile, din partea þãrilor partenere occidentale. Polonia, Cehia,
Ungaria, republicile baltice au avut o
mai pronunþatã combustie europeistã;
ele s-au aliniat mai repede ºi mai profitabil standardelor eurocomunitare.
România, Bulgaria, republicile succesoare fostei Iugoslavii sau celelalte republici din zona europeanã a
defunctei Uniuni Sovietice au evoluat
cu sinuozitãþi ºi reculuri, astfel încât
nu greºim dacã spunem cã þãrile excomuniste din Europa Centralã ºi de

Elba, pânã la Adriatica au plasat
România în captivitatea comunistã ºi
au rupt pentru multã vreme legãturile
organice ale acesteia cu restul Europei, acreditând o falsã solidaritate în
cadrul unui bloc politico-militar contrapus Occidentului. Începând cu
anii ’60 ai secolului trecut România
se distanþeazã treptat-treptat de
Moscova reuºind sã fie perceputã ca
un „aliat rebel” faþã de aceasta din
urmã, apropiindu-se de þãrile Europei
occidentale pe plan economic, mai
întâi, ºi prin numeroase iniþiative de
politicã externã, ulterior.
Cu toate acestea, componenta
naþional-comunistã a rãmas definitorie pentru regimul Ceauºescu, care
a cultivat cu fervoare pe plan intern o
politicã autarhicã, din registrul cãreia
pe fondul promovãrii megalomaniace
a unei mitologii istorice româneºti,
suficiente sieºi, nu au lipsit, când ºi
când, accentele antieuropeiste la
adresa Occidentului, concomitent cu
criticile deschise sau voalate îndreptate împotriva hegemonismului rusesc
ºi sovietic.
Prãbuºirea comunismului în Europa Centralã ºi de Est ºi înlãturarea
diviziunii istorice a continentului din
perioada Rãzboiului Rece au permis
rapida recuplare a þãrilor aparþinând
pânã atunci blocului sovietic la marea
familie europeanã. Redescoperirea ºi
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pene au înregistrat metamorfoze
spectaculoase, creându-se un masiv
curent de opinie la nivelul populaþiei
pro-Europa ºi pro-UE, chiar dacã
exigenþele ºi consecinþele aderãrii,
anumite servituþi ºi costul implicit al
unor ulterioare beneficii pentru cetãþenii români aparþinând spaþiului
euro-comunitar nu au fost evaluate
cu exactitate.
Exodul masiv al românilor în cãutarea unor locuri de muncã în þãri ale
Uniunii Europene dupã 1 ianuarie
2007 a relevat românilor înºiºi, dar ºi
europenilor ce au intrat în contact cu
ei cã existã încã numeroase clivaje
culturale, anumite cliºee negative,
aprehensiuni, puncte de vedere preconcepute ºi proiecþii himerice, de
naturã sã provoace serioase distorsiuni asupra reprezentãrilor reciproce
despre ceilalþi. De altfel, multe dintre
manifestãrile care au ridicat îndreptãþite semne de interogaþie asupra
percepþiei identitãþii româneºti în spaþiul european vizeazã comportamente,
cel puþin discutabile din punct de vedere moral, ale unor exponenþi ai clasei politice, mediilor de afaceri ºi reprezentanþilor unor instituþii ale statului
care au probat în raporturile lor cu
organismele ºi emisarii europene lipsã
de corectitudine ºi responsabilitate,
venalitate, incompetenþã, dispreþ faþã
de interesul public.

Est s-au miºcat spre confluenþa cu
Vestul având viteze diferite, cu cel
puþin douã viteze. Motiv de jubilaþie
pentru câºtigãtoarele cursei, motiv
de frustrare pentru þãrile din eºalonul
aflat în stand by.
Cazul României postcomuniste nu
a fost mai puþin atipic decât al celei
comuniste în raporturile cu Estul ºi
Vestul continentului, într-o zonã „gri”
în care jocurile nu fuseserã încã fãcute. Dacã elitele politice conducãtoare ºi cele culturale priveau alãturarea României Europei comunitare
ca un obiectiv primordial ºi de extremã
urgenþã, anumite elemente reziduale
ale fostelor structuri totalitare, agenþii
de influenþã ai intereselor geopolitice
postimperiale din Est, precum ºi segmente importante ale unei populaþii
temãtoare de schimbare ºi de ieºire
din localismul periferic în care vegetaserã timp de decenii au rãmas permeabile unui discurs etno-centrist,
naþional-populist, vãdind suspiciune
ºi spirit refractar în raport cu valorile
europeiste. Sau mai curând faþã de
o formã de abandon a acelor ambiþii
identitare ce asiguraserã anterior resursele autohtonismului românesc
în matrice naþional-comunistã.
Pe parcursul procesului de aderare
a României la Uniunea Europeanã
preferinþele ºi aºteptãrile românilor
în raport cu obiectivele integrãrii euro-
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nirii ei în parametri europeni vizeazã,

Identitatea româneascã a fost perceputã într-un sistem de referinþã negativ, ca o alteritate repugnabilã etalatã ºi de indivizii plecaþi din România
ºi ajunºi în spaþiul european familiarizaþi cu nemunca, proxenetismul, traficul ilicit de mãrfuri, aparþinând, unii
dintre ei, reþelelor de criminalitate organizatã.
În aceste circumstanþe pentru identitatea româneascã, cerinþele redefi-

astfel, nu mai puþin ºi reabilitarea unei
imagini compromise, o datã cu eforturile de afirmare a valenþelor pozitive ºi sincrone ale europeismului
românesc cu realitãþile identitare
europene, într-o lume în schimbare
care nu este scutitã de fenomene de
crizã, nevroze sociale, spasme economice ºi financiare.
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Elementele principiului
subsidiaritãþii consacrate
în Tratatul de la Lisabona
Lector univ. dr. Ionescu Mircea Felix Melineºti
Cuvinte cheie: Uniunea Europeanã, subsidiaritate, competenþe exclusive,
competenþe partajate, competenþe naþionale rezervate

Uniunea Europeanã ºi-a lansat a
doua încercare de a concretiza ultimele sale douã runde de lãrgire. Cei
27 de ºefi de stat ºi de guvern, s-au
întâlnit la Bruxelles pentru ultima sesiune a Consiliului European din 2007
semnând Tratatul de la Lisabona49
ce reprezintã Tratatul de reformã pe
care la convenit Consiliul European
în timpul întâlnirii sale informale la
Lisabona în 19 octombrie 2007 50.
Tratatul de la Lisabona a intrat în
vigoare la 1 decembrie 2009 încheind astfel mai mulþi ani de negocieri
pe tema aspectelor instituþionale.
Tratatul de la Lisabona are o importanþã deosebitã pentru Uniunea
Europeanã din trei motive:
• primul motiv este acela cã înlocuieºte Tratatul de la Nisa din

2001, tratat care încã de la început a fost considerat nepotrivit
pentru a face faþã viitoarei runde
de extindere cãtre est a Uniunii
Europene;
• al doilea motiv vizeazã aspectul
în care, dacã Tratatul de la Lisabona nu s-ar fi ratificat, Uniunea
Europeanã s-ar fi gãsit într-o
gravã crizã existenþialã. Pentru
procesul de ratificare a Tratatului a fost important ca liderii din
fiecare þarã sã decidã dacã vor
sã prezinte Tratatul de la Lisabona ca un tratat constituþional
succint ce pãstreazã majoritatea
celor mai importante prevederi
sau preferã sã-l prezinte ca fiind
un nou tratat ce nu are nevoie
de ratificare prin vot public;

49

Tratatul de la Lisabona a fost semnat la 13 decembrie 2007.
Tratatul de reformã de la Lisabona s-a concretizat dupã mai mult de doi ani de etapã de
reflecþie ca urmare a eºecului de ratificare a Tratatului Constituþional, semnat la Roma în 29
octombrie 2004.
50
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• al treilea motiv, este acela cã Tratatul de la Lisabona marcheazã
o cumpãnã între Uniunea Europeanã, pe de o parte preocupatã,
în principal, de ea însãºi capabilã sã acþioneze într-o manierã
coerentã, iar pe de altã parte, o
Uniunea Europeanã care pânã
la urmã face un pas înainte pentru implementarea de instrumente
ºi de proceduri ce ar permite ca
rolul europenilor sã fie mai ferm
în problemele globale.
Sub aspectul obiectivelor Uniunii
Europene, Tratatul de la Lisabona
ca prim set de obiective reprezintã o
mutare a centrului de greutate de la
cerinþele îndeplinirii obiectivelor economice ºi politice la promovarea pãcii
ºi asigurarea bunãstãrii popoarelor
sale oferind cetãþenilor europeni un
spaþiu de libertate, securitate ºi justiþie, fãrã frontiere 51.
În privinþa celui de-al doilea set
de obiective al Uniunii Europene ce
se promoveazã prin Tratatul de la
Lisabona, urmãresc instituirea pieþei
interne, dezvoltarea unei economii
sociale de piaþã ºi promovarea progresului ºtiinþific ºi tehnic.
Al treilea set de obiective al Uniunii Europene vizeazã modificãrile

social economice intervenite la nivel
mondial reprezentând, în esenþã, sinteza acþiunii Uniunii pe planul relaþiilor
externe, contribuind la asigurarea
pãcii, securitãþii, dezvoltãrii durabile
a planetei, la solidaritatea ºi respectul reciproc între popoare, la comerþul liber ºi echitabil, la eliminarea
sãrãciei ºi protecþia drepturilor omului precum ºi la respectarea strictã a
dreptului internaþional cu respectarea principiilor Cartei ONU.
Prin Tratatul de la Lisabona se întãreºte rolul ºi funcþiile Parlamentului
European, se mãreºte numãrul domeniilor de politici unde se aplicã votul
majoritãþii în Consiliu, ceea ce face
ca votul majoritar sã fie regula, unanimitatea fiind excepþia.
Tratatul defineºte Uniunea Europeanã ca fiind „o zonã de libertate,
siguranþã ºi justiþie fãrã frontiere interne”, toate aceste principii aflate
sub cadrul de stabilitate economicã
conferit de moneda euro ºi de o piaþã internã solidã ºi de încredere unde
toate cele 27 de state membre se pot
dezvolta în mod constant aplicânduli-se reguli ºi practici uniforme 52.
Intrarea în vigoare a Tratatului de la
Lisabona completeazã ºi desãvârºeºte

51

Art. 2 al Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeanã ºi
a Tratatului de Instituire a Comunitãþii Europene (2007/C306/01).
52 Observatorul Militar nr.17/30 aprilie-6 mai 2008, www.presamil.ro.
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procesul de reformã început cu Tratatul de la Maastricht, Tratatul de la
Amsterdam ºi continuat cu Tratatul
de la Nisa în vederea depãºirii impasului instituþional înregistrat dupã
eºecul ratificãrii Tratatului Constituþional ºi în vederea asigurãrii funcþionalitãþii mecanismelor decizionale
ale instituþiilor, obiectiv prioritar determinat de aderarea noilor state membre din Europa Centralã ºi de Est,
consolidându-se astfel noul mecanism
al intervenþiei parlamentelor naþionale
în activitãþile Uniunii Europene prin
principiul subsidiaritãþii 53.
Noþiunea de subsidiaritate este de
origine latinã „subsidium” ce semnificã a rezerva sau, în sens larg, un
sprijin în caz de nevoie.
Principiul subsidiaritãþii promoveazã ideea federalistã în sensul asumãrii statului central al competenþelor
pentru promovarea binelui comun din
celelalte colectivitãþi statale pe care
le înglobeazã.
Ca ºi interpretare noþiunea de subsidiaritate poate fi analizatã diferit în
douã sensuri:
• ca justificare ce sprijinã extinderea competenþelor structurilor comunitare în detrimentul celor naþionale;

• ca justificare împotriva extinderii
competenþelor comunitare ºi stabilirea lor la nivel naþional sau al
centrelor regionale ale comunitãþilor.
Subsidiaritatea este deci un principiu juridic major de repartizare a competenþelor între colectivitãþile locale ºi
stat.
Introdus prin tratatul de la Maastricht
asupra Uniunii Europene (1992), principiul subsidiaritãþii este prevãzut la
articolul 5 din Tratatul privind constituirea Comunitãþii Europene.
În Franþa, Consiliul Constituþional,
printr-o decizie din 9 aprilie 1992, a
considerat acest principiu ca nefiind
pertinent ºi nici compatibil cu ordinea
juridicã francezã.
Principalul argument, relevant ºi în
cazul þãrii noastre, a fost urmãtorul:
repartizarea competenþelor între centru ºi localitãþi (colectivitãþi locale) nu
se face de însãºi structurile implicate
ci de legiuitor prin legi.
În statele unitare cum este ºi cazul
României el ar putea sã vizeze raportul dintre competenþa centralã ºi
cea localã sau dintre competenþa nivelului local de bazã ºi a celui intermediar (regional).
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Ion Jinga „Tratatul de la Lisabona: soluþie sau etapã în reforma instituþionalã a Uniunii
Europene?”, Revista Românã de Drept Comunitar nr.1/2008 Editura Wolters Kluwer pag.49.

49

Principiul subsidiaritãþii cunoaºte
o mai mare dinamizare în normele
Tratatului de la Lisabona care recunosc o mai mare implicare a parlamentelor naþionale în activitãþile Uniunii Europene, fapt ce conduce practic
la consolidarea caracterului democratic ºi la creºterea legitimitãþii acþiunilor Uniunii Europene.
Existã trei tipuri de competenþe:
• competenþe exclusive ce sunt
transferate de statele membre
ale Uniunii Europene în mod definitiv;
• competenþe partajate ce reprezintã majoritatea ºi în care este

posibilã atât intervenþia de reglementare a Uniunii fie a statelor
membre;
• competenþe naþionale rezervate,
ce reprezintã domenii exclusive
aparþinând doar statelor membre.
Prin adoptarea principiului subsidiaritãþii în modalitatea recunoscutã
de Tratatul de la Lisabona se reia practic dezbaterea asupra necesitãþii introducerii lui la nivel naþional în statele
membre ale Uniunii Europene, fapt ce
conferã principiului un cadru instituþional mai stabil ºi mai eficient în raport
de tratatele anterioare ale Uniunii Europene pe care le înlocuieºte.
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Drumul României spre
Uniunea Europeanã54
Prof. univ. dr. Radu Baltasiu, Ovidiana Bulumac (student),
Gabriel Sãpunaru (student)
Cuvinte cheie: identitate „europeanã”, Parteneriatul pentru Pace, privatizare,
simbolurile religioase, procesul de „europenizare”

Forme ºi utilizãri ale discursurilor
despre identitate „europeanã”

vedere economic se comporta cu un
caracter de redistribuire (aºa cum
este identificatã mai jos privatizarea
Petrom), în timp ce, de asemenea,
este deterioratã infrastructura simbolicã în România (a se vedea cazul
de simboluri religioase).
Pentru o societate abandonatã,
cum ar fi cea româneascã, „europenizarea” se referã la cel puþin un tip de
garanþie cã România va fi administratã într-un fel 55. Problema a fost
observatã de cãtre Delanty Rumford
atunci când au discutat despre noþiunea de „europenizare”, referindu-se

Mai departe, acest material va
opera cu noþiunea de „europenizare”,
pentru ca peisajul românesc (referindu-se aici la elitele politice ºi intelectuali), a înþeles termenii de necesitate. „Europenizare” este, în principal identificat cu aderarea la UE ºi a
reprezentat o preocupare constantã
pentru categoriile menþionate mai sus
(elitele politice ºi intelectuali). Dar, în
final (dupã aderarea la UE), procesul s-a dovedit a fi suprarealist, în
termeni de ideologie, dar din punct de
54

Prezentul articol este extras din rapoartele oferite de echipa românã (Radu Baltasiu, Ovidiana
Bulumac ºi Gabriel Sãpunaru), în cadrul proiectului de cercetare academicã intitulat „europenizare, modernitãþi multiple ºi identitãþilor colective – Religie, naþiune ºi etnicitate într-o extindere Europa” dezvoltate în colaborare cu Georg-august-Universität Göttingen (Germania) ºi
finanþat de Fundaþia Volkswagen (2008-2011).
55 Solicita clarificãri ale conceptului în Baltasiu, Radu, Ilie Bãdescu, Ovidiana Bulumac, Lucian-ªtefan
Dumitrescu, Adela ªerban, Modernitãþi fracturate: 1944-1989. 1990-2009. Elitele, România ºi
„Europa”, prima parte, Etnosfera, nr. 3/2009, disponibil la http://etnosfera.ro/pdf/2009/3/01.pdf
[ianuarie 2012], ºi în Baltasiu, Radu, Ilie Bãdescu, Ovidiana Bulumac, Lucian-ªtefan Dumitrescu,
Adela ªerban, Modernitãþi fracturate: 1944-1989. 1990-2009. Elitele, România ºi „Europa”, partea 2, Etnosfera, nr. 4/2009, disponibil la http://etnosfera.ro/pdf/2009/4/01.pdf [ianuarie 2012].
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mie de piaþã, democraþie etc. Cele
douã atribute principale ale orientãrii
europene, în mass-media româneascã, se referã la democraþie ºi economia de piaþã. Bazate pe acest suprarealism, elitele ºi-au asumat un rol intervenþionist pentru construirea modernitãþii statului, subliniind beneficiile economice, sociale ºi de securitate ºi de „europenizare” (occidentalizarea).
Primul eveniment luat în considerare în analiza noastrã este considerat ca o realizare de deschidere pentru occidentalizare a României. Semnarea Parteneriatului pentru Pace, a
arãtat nevoia sa de securitate, care
ar putea fi garantatã prin aderarea la
instituþiile euro-atlantice. NATO este
aici, instituþia prin care perspectiva de
a intra în Europa devine mai realist.
PfP a fost vãzutã ca o condiþie prealabilã pentru aderarea la NATO – a se
vedea referinþa la formula „douã viteze
extinse NATO” (ziarul Adevãrul) –
care a însemnat, de asemenea, recunoaºterea occidentalizarii României
pentru reformarea statului într-o manierã democraticã.
În ceea ce priveºte privatizarea
Petrom (al doilea eveniment ales),
Europa este în principal perceputã ca
o instituþie, fãrã referire la componenta
de identitate. Reglementãrilor sale
stricte sunt „una în toate afacerile”, care
necesitã cerinþe specifice ºi costuri

la ea, printre altele, ca la un proces
prin care politicile interne sunt modificate sub impactul integrãrii europene
sau reordonare a structurii administrative interne (Delanty ºi Rumford,
2005, 2).
Prin urmare, în cazul României,
noþiunea de „identitate europeanã”,
s-a mutat într-un anumit tip de sens,
atât în sfera publicã cat si în sistemul
guvernamental. Procesul de „Europenizare” este în principal vãzut ca o
orientare instituþionalã a societãþii
româneºti spre vest. Astfel, atunci
când ne referim la „europenizarea”,
vorbim de fapt despre un proces mai
larg de „occidentalizare”, înþeles prin
democratizare a statului. Cu alte
cuvinte, în scopul de a beneficia de
dezvoltarea economicã ºi socialã,
România a trebuit sã ia calea integrãrii euro-atlanticã. Acest ultim concept face referire la NATO ºi mãsurile de aderare la UE, cã România
a întreprins, în scopul de a se reforma,
de a moderniza corpul sãu economic,
politic ºi social.
„Identitatea europeanã”, nu are o
înþelegere clarã în mass-media româneascã, ea este lãsatã fãrã o substanþã (Ungheanu, 1996).
Procesul de a deveni „european”
este o operaþiune de idealizare excesivã a tot ceea ce România nu a
avut (în timpul regimului comunist) –
libertãþi, transparenþã în legi, econo-
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pentru realizarea integrãrii europene.
Prin urmare, Europa este privitã ca o
instituþie supranaþionalã, un punct de
referinþã pentru elitele româneºti ºi
mass-media, în orice decizie luatã în
procesul de modernizare a statului.
Singurul moment în care Europa
este consideratã mai mult decât o
instituþie supranaþionalã este în al treilea eveniment discutat, când Europa
(ca o putere secularist ºi actor), devine o ameninþare la identitatea naþionalã. Pentru români, religia este una
dintre cele mai importante componente ale identitãþii naþionale. Prin
urmare, dezbaterea care a început
în jurul valorii de eliminare a simbolurilor religioase din sfera publicã (în
principal, ºcoli), a expus pentru prima
datã, douã tipuri de discursuri – unul
centrat pe valorile europene ºi celãlalt pe cele „naþionale”. În ceea ce
priveºte acest ultim tip de discurs,
existã un numãr important de articole
care nu se apropie de dimensiunea
religioasã faþã de ideea europeanã,
ci de o continuare a valorilor naþionale
în contextul supranaþional.

minatã în mare parte de o lungime
de momente „în timp ºi prin impactul
lor asupra magnitudinii de moment,
în discursurile mass-media. De asemenea, un aspect important a constat în reverberaþii mãsurate asupra
populatiei comune.
În cazul României, fiecare perioadã
de timp în procesul de „europenizare”,
este ilustratã de un eveniment, ales
din motive metodologice, dupã cum
urmeazã: a) perioada de formare a
discursului de identitate (1990–1996)
este reprezentatã de Parteneriatul
pentru momentul de pace; b) perioada de mijloc sau etapa de aderare
(1997–2007) este definitã de modelul
de privatizare ºi în sfârºit c) perioada
de post-aderare (dupã 2007) este ilustratã de dezbaterea cu privire la simbolurile religioase în sfere publice.
Surse alese
Cele mai importante ziare analizate sunt cele cu vânzãri semnificative înregistrate 56, cu un consiliu editorial, care cuprinde jurnaliºtii mari
de profil ai momentului (în discuþie)
ºi cu articole legate de evenimentele
alese. Din acest punct de vedere, ziarele sunt ceea ce ar putea fi numite
„lucrãri intelectuale”, având în vedere contribuþia jurnaliºtilor de mare
profil. În acest sens, ziarele folosite

Aspecte metodologice ºi abordãri
Momente semnificative
ºi termene ideale
Concentrarea pe trei momente
semnificative, fiecare întrupat într-un
anumit interval de timp, a fost deter56

A se vedea Carmen Maria Andronache, „HotNews: Faceþi clic pe, Libertatea ºi Adevãrul, cele
mai bine vândute lucrãri de la sfârºitul anului trecut”, disponibil [Octombrie 2010].
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alãturi de cele trei perioade de timp
sunt identificate dupã cum urmeazã:
Adevãrul, Evenimentul Zilei, România
Liberã, Gândul ºi Jurnalul Naþional.

de la Adevãrul, dar cu un discurs mult

Adevãrul a fost iniþial servil nerecunoscut de guvernarea stânga – FNS
(Frontul Salvãrii Naþionale), în special prin moºtenirea lui Dumitru Tinu.
Acum, el reprezintã un ziar central,
care evolueazã de la centru stânga
la centru dreapta, urmat în aceastã
tendinþã de ziarul Gândul, care ºi-a
luat echipa de la Adevãrul. În prezent,
Adevãrul este deþinut de proprietarul
sãu, Dinu Patriciu (PNL), care de multe
ori apare în ziarul sãu, atenuând calitatea perceputã a ziarului.
Evenimentul Zilei a fost iniþial dominat de exercitarea jurnalistica a lui
Ion Cristoiu. Este un ziar central, echilibrat în problemele naþionale ºi religioase faþã de rolul lor în integrarea
euro-atlanticã.
România Liberã este pe spectrul
politic de extremã dreapta, dar fãrã
componenta creºtinã. Este anti FNS,
anti-Iliescu, dar nu are un discurs
bazat pe un cetãþean sau o doctrinã
creºtinã.
Gândul este, aºa cum am spus mai
înainte, un continuator al tendinþelor

noscut pentru „formatul prietenos al

mai echilibrat. Acesta este aproximativ singurul ziar profesionist din þarã.
Jurnalul Naþional a fost iniþial culecturii” (o paginã A4 divizatã). Acesta
a fost un factor atent de analizã relativ
conservatoare a procesului de privatizare (considerat ca fiind de ruinare).
Din acest punct de vedere, este situat
mai la dreapta pe spectrul politic decât
Adevãrul la începuturile sale.
Primul eveniment: Semnarea
Parteneriatului pentru Pace (PfP)
„Parteneriatul pentru Pace”, se referã la programul lansat (în ianuarie
1994) de cãtre Statele Unite ale Americii pentru „cooperare bilateralã între
þãrile partenere individuale ºi NATO.
Aceasta permite þãrilor partenere de a
construi o relaþie individualã cu NATO,
alegerea propriile prioritãþi pentru cooperare” 57. Scopul sãu principal este
de „a creºte stabilitatea, diminuarea
ameninþãrilor la adresa pãcii ºi de a
construi relaþii consolidate între þãrile
partenere de securitate individuale ºi
NATO, precum ºi între þãrile partenere” 58.

57 Potrivit site-ul oficial al NATO: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50349.htm, disponibilã în ianuarie 2012.
58 Ibidem.
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Importanþa semnãrii PfP vine de
la faptul cã, pentru România, procesul de „europenizare” a fost
strâns legat de aderarea la NATO.
Pentru statele din Europa Centralã ºi de Est, NATO, a reprezentat o condiþie pentru aderarea lor
la Uniunea Europeanã, aºa cum
Adevãrul a evidenþiat acest lucru prin
declaraþia lui Madeleine Albright,
ambasadorul SUA la Naþiunile Unite,
mai târziu, Secretarul de Stat al SUA:
„Parteneriatul pentru pace este primul
pas într-un proces, prin care noile democraþii din Europa Centralã ºi de Est
au posibilitatea de a gãsi cãile lor spre
integrarea în sistemele de Vest” 59.
Elita dominantã româneascã a privit integrarea europeanã ca un scop
în sine, promovând, prin urmare, discursul pro-european 60. Procesul de
integrare euro-atlanticã a fost, în general, o cale de dorit sã se urmeze cu
mass-media. Prin urmare, modelul
identitãþii naþionale a fost vãzut ca act
de re-dimensionare, de absorbþie a
valorilor occidentale. Nu este o înþelegere clarã a ceea ce înseamnã

european, dar sunt referinte active ale
valorilor occidentale – în principal, de
democratizare ºi de piaþã liberã.
Deºi pentru acest lucru militeazã europenii, Parteneriatul pentru Pace este,
în principal considerat ca o garanþie
de securitate pentru Europa Centralã
ºi de Est.
În acest sens, PpP simboliza o
mare oportunitate pentru „crearea cadrului necesar spre o notorietate europeanã ºi mondialã” 61. Acest lucru
este, în special, viziunea ziarului Evenimentul Zilei. O înþelegere comunã a
mass-media asupra a ceea ce reprezintã PpP este evidenþiatã în presã
printr-o declaraþie datã de Teodor
Meleºcanu, ministrul român al Afacerilor Externe: „Cel mai important
punct al parteneriatului este cã ia în
considerare interesele vitale de securitate din Europa de Est” 62. Cu alte
cuvinte, dezbaterea a fost despre cât
de mult NATO ar putea garanta interesele de securitate din România.
De fapt, în unanimitate PpP este cel
mai bine evidenþiatã de articolul lui
Dumitru Tinu în Adevãrul, intitulat

59

Gabriela Bauer, „Parteneriatul pentru Pace, primul pas spre NATO”, Adevãrul, 5 ianuarie
1994, p. 1.
60 Vezi Baltasiu, Radu, Ovidiana Bulumac, Lucian-ªtefan Dumitrescu, Gabriel Sãpunaru. Discontinuitatea ºi continuitatea identitatii. Elitele româneºti de dupã 1989, în Etnosfera, Nr. 4/2010 / nr.1
/ 2011.
61 Ion Cristoiu, „În sfârºit, România este în primul rând!”, Evenimentul Zilei, 27 ianuarie 1994, p. 1.
62 Irina Zidaru ºi Radu Tudor, „România este prima þarã din Est care a semnat Parteneriatul
pentru Pace”, Evenimentul Zilei, 27 ianuarie 1994, p. 1.
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„Parteneriat pentru confort”. Titlul însumeazã toate poziþiile de ziare selectate, subliniind cã semnarea PpP
de cãtre România a reprezentat o
cale spre integrarea euro-atlanticã,
garantându-ne în acelaºi timp,
frontiere ºi prin urmare problemele
de securitate naþionalã. Implicit,
identitatea naþionalã a devenit consideratã ca fãcând parte din cea
europeanã.
Mai mult decât atât, putem vedea
cã Parteneriatul pentru Pace a stârnit reacþii în mass-media, chiar ºi
la câþiva ani dupã semnarea acestuia. ªi acest lucru aratã importanþa
atribuitã de parteneriat, la data de
1994. Astfel, Adevãrul, prin Bogdan
Chirieac, a remarcat faptul cã americanii au minimalizat, la Summit-ul de
la Madrid (1997) toate progresele realizate de România faþã de NATO (a
debutat oficial cu PpP).
„Curios, dar pânã atunci, progresele au fost recunoscute de cãtre
toate þãrile occidentale, inclusiv SUA.
De exemplu, armata românã, pânã de
curând a obþinut cele mai mari note
în cadrul Parteneriatului pentru Pace.
Acum, generalul John Shalikasvilli
spune cu voce tare cã soldaþii noºtri
nu sunt instruiþi la nivelul celor care
vor fi chemaþi la Madrid. Dacã este
aºa, detaºamente de români din
63

Albania ºi Bosnia trebuie sã fie retrase imediat, pentru a nu pune în pericol misiuni internaþionale de acolo.
Deºi, la Girokaster ºi Vlore, cel puþin
faptul cã observatorii OSCE au fost
salvati de la moarte de cãtre trupele
„nepregãtite” de români, ar putea sã
ia în calcul faptul cã retragerea lor
nu este cu adevãrat necesarã...” 63.
Al doilea eveniment:
privatizarea Petrom
Capitalismul agresiv, împreunã
cu sistemul de prebendã de atribuire
a funcþiilor publice (prin urmare, de
control în cadrul societãþii), a fost atent
monitorizaþi de cãtre presã. Acest proces a fost prezentat de cãtre elitele de
guvernare ca democratizare, valorile
occidentale fiind evidenþiate pentru a
justifica procesul de privatizare ca o
necesitate de integrare europeanã.
Elitele care guverneazã susþinut cã
reforma nu era nimic mai mult decât
„progres”, o „democratizare”, sau o
necesitate de „europenizare”. Massmedia, în mare parte, a preluat acest
tip de discurs pânã cand clauzele contractelor au fost facute publice parþial
sau în totalitate. Cele mai importante
privatizãri ataºate la „integrarea
euro-atlanticã”, s-au dovedit a fi, în
final, afaceri cu bani publici, care au
ajuns la dimensiuni de jaf ºi de la care

Bogdan Chirieac, „Statele Unite ne datoreazã, cel puþin adevãrul”, Adevãrul, p. 1.
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1) informaþii sumare raportate în
mass-media cu privire la privatizarea unei noi industrii naþionale;
2) urmatã de entuziasmul precoce
(din cauza unor condiþii, cum
ar fi investitorii strãini, fundaþia
unei economii de piaþã, bani în
rezervele naþionale, un pas mai
aproape de „Europa”, etc.) ºi
speranþa unei îmbunãtãþiri strategice, în contrast cu ultima
privatizare;
3) tendinþe parþial circumspecte
chiar înainte de publicarea contractului generate de situaþia în
care cetãþeanul este actorul care
suferã direct din cauza afacerii
(preþuri ridicate, ºomaj, faliment, etc);
4) contracte sunt fãcute publice ºi
genereaza un flux mass-media
de articole extrem de critice care
dovedesc cã deciziile politice
nu au fost luate pentru interesul naþional, ci pentru interese
personale;
5) implicaþiile juridice pentru persoanele implicate în acest proces 65.

statul român ar avea de suferit foarte
mult (inclusiv pe dimensiunea de suveranitate).
Procesul care înrãdãcineazã în
toate segmentele cheie ale logisticii
naþionale a compromis infrastructura
naþionalã. Prin urmare, în domeniile
energiei, securitate, transporturi, telecomunicaþii, bancar, procesul de privatizare a dezvoltat un nivel minim
de transparenþã, care a încurajat o
percepþie publicã pozitivã a fenomenului. Înainte de a dezvãlui detalii cu
privire la contractele semnate, publicului i-a fost prezentatã sistematic
ideea cã privatizarea este un pas înainte în procesul de „europenizare”.
Mai mult decât atât, România a fost
pe lista þãrilor pentru care FMI a insistat prin rapoarte oficiale pentru necesitatea de a privatiza sectoarele cheie
la orice costuri. Aceastã idee a fost
aproape universal acceptatã la acea
datã de cãtre presã ºi în sectorul de
elitã prin sloganul „privatizarea cu 1
euro” 64. Acesta este modul în care,
pânã în 2010, peste 12 privatizãri importante au avut loc.
Fiecare proces a urmat acelaºi
tipar:

Bogdan Asaftei, Era privatizarii pe un euro s-a incheiat, Money.ro, 7th December, available
in October 2010 at http://www.money.ro/era-privatizarii-pe-un-euro-s-a-incheiat_78339.html.
65 În 2006, „ºeful adjunct al Oficiului Participaþiilor Statului ºi Privatizãrii în Industrie din cadrul
Ministerului Economiei, Dorinel Mucea, care a negociat contractul de privatizare al Petromului,
a fost pus sub acuzare ieri de procurorii de la Curtea Supremã de Justiþie, pentru infracþiunile
care afecteazã securitatea naþionalã „(Toma, Mihaela, .. Comaroni, Bogdan Ziua Efect – OMV,
în Ziua, 28 noiembrie, 2006).
64
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Datoritã asemãnãrilor exprimate
mai sus, am fi putut alege oricare
dintre privatizãrile majore ca generatoare de dezbateri publice importante,
în contextul procesului de „europenizare”. Astfel, am ales pentru a ilustra costurile tendinþei pro-europene a
statului român, discuþia privind preluarea Petrom de cãtre OMV, cea mai
mare ºi profitabilã companie naþionalã.
„Scopul principal al economiei sau
al aºa-numitei privatizari a fost, de
fapt... un simplu transfer de proprietate de la statul român, nu firmelor private, ci altor state: statul grecesc (OTE a preluat RomTelecom,
fiind o companie de stat), statul francez (Gaz de France a preluat Distrigaz
Sud, fiind o companie de stat), statul
italian (ENEL a preluat Electrica Muntenia Sud, Electrica Banat si Electrica Dobrogea, este o companie de
stat), statul ceh (CEZ a preluat Electrica Oltenia, fiind o companie de stat).
Nici OMV – care a preluat Petrom
(Societatea Naþionalã a Petrolului),
ºi totodata tot controlul operaþional
al tuturor resurselor de petrol românesc ºi jumãtate din resursele de
gaz – nu este pur ºi simplu o companie privatã, având în vedere faptul
cã Austria nu este numai cel mai

mare acþionar (35%), dar singurul care
centralizeazã deciziile, atâta vreme
cât celelalte 45% sunt libere pe piaþa
de capital ºi, evident, nu pot gãsi
vreodatã o formulã de coaliþie” 66.
Al treilea eveniment: dezbaterea
simbolurilor religioase
Dezbaterea simboluri religioase a
luat amploare în contextul aderãrii la
UE a României ºi publicarea deciziei
CNCD cu privire la aceastã problemã
la începutul lunii decembrie 2006.
În cadrul de timp al post-aderãrii,
caracteristicile de identitate etichetate
pânã în acest moment ca fiind româneºti devin un subiect serios de dezbatere printre elitele culturale care
se manifestã în principal în sectorul
mass-mediei tipãrite. Ei trebuie sã
înþeleagã ºi sã promoveze procesul
de „europenizare”, ca un mecanism
rapid ºi amplu al întregului sistem
socio-cultural ºi economic-politic, ca
o imitaþie a Vestului prin eliminarea
particularitãþilor identitãþii societãþii româneºti. Existã, de asemenea, unele
urme de „gândire conservatoare”, care
ies la luminã odatã cu problema simbolurilor religioase ºi care privesc procesul european nu ca anti-naþional, ci
ca o continuare a identitãþii naþionale.

ªerbanescu, Ilie, Simulacrul privatizarii ºi vinderea bãncilor pe gratis în România Liberã,
22 august 2006.
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Totul a început în anul 2005, atunci

trivit ziarului România Liberã, decizia

când un profesor de filozofie a solicitat

CNCD a împãrþit România în douã

Inspectoratului ªcolar Buzãu sã re-

pãrþi: pro ºi contra, dupã cum vom

tragã simbolurile religioase din ºcolile

vedea 67.

publice, atunci când în afara orelor de

Datoritã faptului cã latura pro a

religie, o încercare inþial eºuatã. Mo-

dezbaterii a adunat din ce în ce mai

tivul din spatele unei astfel de cereri

mulþi adepþi printre cele mai bine cu-

a fost cã prezenþa icoanelor ortodoxe

noscute ºi apreciate personalitãþi cul-

în sãlile de clasã promoveazã discri-

turale publice (cântãreþi, actori, preoþi,

minarea elevilor aparþinând altor con-

scriitori, filosofi, pictori, conducãtori

fesiuni religioase sau ateilor. Un an mai

ai Federaþiei, etc), alãturi de directori

târziu, aceeaºi persoanã s-a adresat

de ºcoli, pãrinþi ºi copii, dezbaterea

Consiliului Naþional de Combaterea

publicã s-a încheiat parþial în iunie

Discriminãrii (CNCD), care a fãcut o

2008, când acþiunea Ministerului de

recomandare Ministerul Educaþiei

a contesta decizia CNCD la Curtea

conform voinþei iniþiatorului ei: izgo-

Supremã de Justiþie a primit o decizie

nirea simbolurilor religioase din sfera

definitivã ºi irevocabilã 68: nimic nu

publicã ºi elaborarea unui set nou de

se va schimba, decizia privind plasa-

norme referitoare la când acestea

rea simbolurilor religioase în ºcoli rã-

urmeazã sã fie puse la vedere sau nu.

mâne la latitudinea comunitãþii ºco-

Scrisoarea deschisã a fost semnatã

lare (pãrinþi, profesori, copii) 69. Chiar

nu numai de cãtre profesorul de filo-

ºi dupã ce decizia irevocabilã a Curþii

zofie, dar ºi de catre reprezentanþi im-

Supreme a fost fãcutã publicã, o serie

portanþi ai societãþii civile româneºti

de organizaþii ºi fundaþii, cum ar fi Liga

(autori ai ziarelor culturale Dilema

Pro Europa (una dintre primele orga-

Veche ºi Revista 22, lideri ai Organi-

nizaþii non-guvernamentale din Româ-

zaþiei Democratice Pro ºi alte ONG-uri

nia, fondatã la doar câteva zile dupã

active în sectorul de egalitate, libertate,

Revoluþia din 1989, cu scopul decla-

ºansã ºi libertatea de conºtiinþã). Po-

rat de aliniere a societãþii româneºti

Aida Dãnãila, CNCD divide societatea Româneascã în douã tabere, România Liberã,
23 Noiembrie 2006.
68 Gândul, ‘Curtea Supremã de Justiþie a decis: Icoanele rãmân în ºcoli’, 12th June 2008.
69 Gândul, Ministerul Educaþiei: doar comunitãþile pot decide dacã acceptã icoanele în
ºcoli, 13 Iunie 2008.
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la valorile de „idee pan-europeanã”70),

scrisã din România. Tabelele oferã
informaþiile cele mai cuprinzãtoare
cu privire la reliefare; diagramele mãsoarã doar numãrul de articole per
subiect în fiecare ziar, iar graficele
(cum este indicat), mãsoarã densitatea atribuitã fiecãrui subiect de catre
fiecare ziar, diferenþiind între articolele
de prima paginã, articole de opinie,
ºi „alte” articole (nici articole de opinie,
nici articole de prima paginã).

încã mai încercau sã oblige Ministerul sã formuleze un regulament în
privinþa simbolurilor religioase.
Analiza datelor
a. Reliefare
Urmãtoarele tabele, diagrame ºi
grafice urmãresc reliefarea fiecãruia
dintre aceste trei aspecte în presa

TABELUL 1: Parteneriatul pentru Pace

70

Vezi website-ul http://www.proeuropa.ro/istoric.html, creat în Ianuarie 2010.
S susþine Parteneriatului pentru aderarea la Pace a României, în timp ce C este oarecum
critica aderãrii.
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DIAGRAMA 1: Parteneriatul pentru Pace

GRAFICUL 1: Parteneriatul pentru Pace
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TABELUL 2: Privatizarea Petrom

DIAGRAMA 2: Privatizatrea Petrom
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A = împotriva privatizãrii Petrom; S = susþine privatizarea Petrom.
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GRAFICUL 2: Privatizarea of Petrom

TABELUL 3: Dezbaterea simbolurilor religioase

73 A = împotriva eliminãrii simbolurilor religioase din spaþiile publice (ºcoli în principal); S = susþinere

a unei decizii de a elimina simbolurile religioase din spaþiile publice (ºcoli în principal).
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DIAGRAMA 3: Dezbaterea simbolurilor religioase

GRAFICUL 3: Dezbaterea simbolurilor religioase

Discursuri dominante ºi contra

acest sens, discursul dominant este
unul pro-european, cumva grefat pe
cheltuiala unei abordari naþionale.
Pe de altã parte, discursul contra nu
implicã o abordare contra-european,
ci priveºte identitãþile naþionalã ºi
europeanã din punctul de vedere al

În cazul României, aderarea la
Uniunea Europeanã a fost un proces
susþinut de întregul spectru de stat –
elitele politice, intelectuale, religioase,
mass-media ºi societatea civilã. În
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cel mai important, ca un fundament
de moºtenire europeanã.

co-existenþei. Acest lucru se reflectã,
în principal, de al treilea eveniment –
dezbaterea simbolurilor religioase,
atunci când ideea de Europa a luat
proporþii în contextul mai larg al aderãrii la UE a României.
Tensiunea dintre cele douã identitãþi colective din sfera publicã nu a
fost un conflict continuu. În prima fazã,
a fost interesul naþional care a apelat
la o perspectivã europeanã, în scopul
de a realinia statul pe calea dezvoltãrii. În ceea ce priveºte procesul de
privatizare (prin care cele mai importante companii ºi profitabile au fost
supuse preluarilor straine), a existat
un conflict între abordãrile naþionalã
ºi europeanã numai dupã semnarea
contractelor. Cu alte cuvinte, discursul
contra-dominant a încercat sã dezvãluie ºi sã evidenþieze costurile reale
de integrare, care „au atacat” identitatea naþionalã ºi bunurile ei, ºi „au
sacrificat” dimensiunea economicã.
În al treilea eveniment, tensiunea
a escaladat între cele douã tipuri de
identitate colectivã: discursul dominant militat pentru eliminarea simbolurilor religioase din sfera publicã în numele „europenizãrii” ºi modelul de vest
al statului laic; între timp, discursul
contra-dominant a apelat la elementele de identitate naþionalã, care au
fost gândite ca fiind ºi Europene –
de exemplu, valoarea creºtinã a fost
consideratã atât un bun naþional, dar,

Transportatori majori
ai discursurilor
Odatã cu semnarea Parteneriatului pentru Pace, mass-media româneascã a dezvaluit, în cea mai mare
parte, opiniile elitelor politice. Acestea
reflectau, de asemenea, punctul de
vedere instituþional, pe care il reprezentat – de exemplu, Preºedinþia, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul
Apãrãrii Naþionale, etc. De asemenea,
alþi transportatori importanþi ai discursului au fost jurnaliºtii, în special
cei care au scris articole de opinie.
Pentru al doilea eveniment, discursul dominant în favoarea procesului de privatizare a Petrom a fost
combinat de analiºtii economici,
elitele politice, ºi, de asemenea, jurnaliºti simpli. În ceea ce priveºte
contra-discursul, preºedintele a fost
un factor important care a creat tensiuni publice ºi primul care a contestat calitatea ºi aºa-numitele beneficii
ale privatizãrii. Acest tip de discurs a
reflectat o lupta pentru putere politicã ºi nu a fost direct orientat pentru beneficiul naþional. Acest tip de
reacþie a fost urmatã de analiza
mass-media a fenomenului.
În al treilea eveniment, dezbaterea
simbolurilor religioase a reflectat pãrþi
opuse ale discursului cumva egale.
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Discursul dominant a subliniat punctele de vedere ale membrilor societãþii civile susþinute de intelectuali 74.
Aceastã parte nu a fost cantitativ semnificativã, dar prin discursul lor fierbinte a câºtigat vizibilitate mass-media.
Contra-discursul a fost reflectat, în
principal, de elita religioasã ºi elita
de gândire criticã (idem), alãturi de
artiºti de renume sau oameni de rând,
precum ºi actorii implicaþi (cercetãtori, profesori ºi pãrinþi).

ceput natural cu nevoia de integrare
ºi de beneficiile sale promovate. Procesul de a deveni „european” a fost,
de fapt, o operaþiune de idealizare
excesivã a tot ceea ce România nu
a avut – libertãþilor, transparenþã juridicã, economia de piaþã, democraþia,
etc Cele doua atribute principale ale
orientarii europene, în mass-media
româneascã, se referã la democraþie
ºi economia de piaþã. Bazat pe acest
suprarealism, elitele si-au asumat un
rol intervenþionist pentru construirea
modernitãþii statului prin accentuarea
beneficiilor economice, sociale ºi de
securitate ale „europenizarii” (occidentalizarea). Prin urmare, totul a
dus cãtre un moment final constituit
dintr-o integrare de succes, dar, de
asemenea, contestatã. Cel din urmã
tip de atitudine s-a datorat costurilor
implicite identificate pentru societatea româneascã, un proces care a
declanºat o stagnare pentru procesul
de „europenizare”, care, în final, a subliniat caracterul naþional al identitãþii colective româneºti.

Concluzie
Identitatea europeanã nu are o înþelegere clarã în mass-media româneascã ºi, astfel, „Europa” încã risca
sa rãmânã un concept care este mai
mult „util” decât „semnificativ” (Delanty
Kristeva ºi Rumford, 2005, 2). Analiza
de articole din mass media ne-a arãtat
cã, dupã ce au avut loc cele trei evenimente, Europa era încã „reprezentatã”, ca o imagine formalã ºi birocraticã. Procesul de „europenizare” a
fost, în principal, vãzut ca o orientare
instituþionalã a societãþii româneºti
spre vest, cu o cronologie care a în-

74 Pentru mai multe clarificari, vezi Baltasiu, Radu, Ilie Bãdescu, Ovidiana Bulumac, Lucian-ªtefan

Dumitrescu, Adela ªerban, Modernitãþi fracturate: 1944-1989. 1990-2009. Elitele, România ºi
„Europa”, partea I, în Etnosfera, nr. 3/2009, disponibilã la http://etnosfera.ro/pdf/2009/3/01.pdf
[Ianuarie 2012], vezi Baltasiu, Radu, Ilie Bãdescu, Ovidiana Bulumac, Lucian-ªtefan Dumitrescu,
Adela ªerban, Modernitãþi fracturate: 1944-1989. 1990-2009. Elitele, România ºi „Europa”,
partea aIIa, în Etnosfera, nr. 4/2009, disponibilã la http://etnosfera.ro/pdf/2009/4/01.pdf [Ianuarie 2012], vezi Baltasiu, Radu, Ovidiana Bulumac, Lucian-ªtefan Dumitrescu, Gabriel Sãpunaru.
Discontinuitate ºi Continuitate a Identitãþii. Elite Româneºti dupã 1989 în Etnosfera, nr. 4/
2010, nr. 1/2011, disponibilã la http://etnosfera.ro/pdf/2010/4/01.pdf ºi la http://etnosfera.ro/pdf/
2011/1/01.pdf [Ianuarie 2012].
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Românii, Victor Hugo ºi
Statele Unite ale Europei
George Apostoiu
Cuvinte cheie: suveranitate, transfer de suveranitate, uniune, federaþie,
Uniunea Europeanã, Statele Unite ale Europei

Se întâmplã ca unii dintre politicienii noºtri sã pledeze, Dumnezeu
ºtie de ce, în favoarea creãrii Statelor
Unite ale Europei. Obiectivul ar trebui
atins rapid, în doi-trei ani a afirmat
preºedintele de azi al României, prin
sacrificãri în sfera suveranitãþii. „Conceptul” a fost lansat cu un an în urmã
într-un discurs þinut la Sulina. Varã,
cãldurã mare! Apoi a fost reluat la
întoarcerea de la reuniunile de la
Bruxelles. Reiau formularea de la
Sulina, mostrã de ambiguitate, construitã pe tehnica vorbelor de tacla:
„Numai prin cedare masivã de suveranitate Europa mai poate rãmâne o
putere economicã ºi militarã”. Cum
adicã, cui trebuie sã cedeze Europa
masiv din suveranitate. Dar ce fel de
suveranitate dispune Europa în care
se gãsesc Germania, Rusia, Franþa,
Ucraina, Marea Britanie, Belarusul,

Monaco, Malta, Andora? În timp ce
unele state ale Uniunii Europene, îngenuncheate de crizã ºi de dictatul
Parisului ºi Berlinului, cautã cãi sã se
replieze, noi suntem dispuºi sã dãm
ºi din puþinul care ne-a mai rãmas.
De unde vine pofta românului pentru
concepte politice controversate ºi,
oricum, nelimpezite de secole? Glasul
nostru nu se aude la Bruxelles în
chestiuni mai pãmântene, care ne
frig la degete: democraþie, reforme,
modernizare, dezvoltare, fonduri?
Ne-a cerut cineva sã ne pronunþãm
într-o problemã atât de complicatã?
Organizarea politicã a Europei fusese
suficient de disputatã în timpul pregãtirii Constituþiei europene. Cum
formularea lansatã de ºeful statului
român este nu numai ambiguã, ci ºi
greºitã îmi permit sã observ cã atacarea unor concepte majore meritã
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sã se bucure de mai multã rigoare.
Ele nu se lanseazã în blugi la Sulina,
nici dacã uitata localitate ar fi devenit
peste noapte un Porto Franco pentru
ideile politice. Gafele – în ultimul timp
au fost destule – nu se dreg cu supuºenie mimatã. ªi, la urma-urmei,
la ce ar folosi sã avem noi iniþiative
în direcþia asta? Când aveau ocazia,
posibilitatea ºi dreptul sã se pronunþe
în privinþa Constituþiei Europei, românii s-au remarcat prin tãcere. Unele
state, venite chiar de pe banca pe
care o ocupaserã cu noi pânã în
1989, au fãcut greu concesii la
adoptarea Tratatului de la Lisabona.
Ele au înþeles pânã la urmã (sau au
fost constrânse sã înþeleagã) cã imperativul consolidãrii Uniunii Europene le poate fi de folos ºi lor. Ulterior,
aceste concesii nu s-au dovedit piedici în discuþiile care priveau interesele particulare. Azi, în plinã crizã
care zguduie Uniunea Europeanã,
unii cautã cãi de salvarea prin valorificarea avantajelor pe care le mai
oferã suveranitatea, atâta câtã le-a
mai rãmas. Cine ºtie, cine poate exploateazã inteligent ºi transferul de
suveranitate la care a consimþit prin
aderare. Aºa au fãcut întotdeauna
conducãtorii nemþilor, francezilor, britanicilor conºtienþi cã popoarele lor
duc povara materialã a solidaritãþii

comunitare. Dar ºi cei ai altor þãri ca
Austria, Olanda, Suedia, Republica
Cehã, Slovacia. Despre Polonia sã
nu mai vorbim.
Românii trebuie sã reflecteze serios la conceptele pe care le îmbrãþiºeazã. Sã cedezi din suveranitate
este uºor. Sã o câºtigi ºi sã o menþii
este greu. Celor care ne conduc le
pretindem un efort pentru a înþelege
ideile mari de guvernare – mai nou i
se mai spune guvernanþã – a Europei.
Problema revizuirii atitudinii faþã de
suveranitate existã. Dar trebuie sã
se ºtie cã uneori numai apropierea de
subiectul acesta poate rãscoli lumea.
Transferul de suveranitate a ridicat
întotdeauna suspiciuni. Aici nu au loc
improvizaþiile sau opiniile personale.
Statele Unite ale Europei, dacã ar fi
posibil sã fie create, necesitã clarificarea formulei de constituire. Vom fi
o uniune de naþiuni sau una de popoare? Diferenþa o dau în final, ne
place sau nu, opþiunile Parisului ºi
Berlinului ºi nu cred cã cineva îºi imagineazã cã Europa comunitarã poate
fi construitã în afara voinþei ºi intereselor Germaniei ºi Franþei. Ne-am
aºteptat ca Tratatul de la Lisabona
sã mãreascã energia ºi capacitatea
concurenþialã a Uniunii Europene. La
prima crizã mai serioasã am descoperit cã Uniunea este vulnerabilã.
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Instituþiile europene de integrare nu
au fost pregãtite pentru ºocuri, mai
ales pentru o crizã majorã precum
cea declanºatã, de trei ani încoace,
pe plan financiar, economic, social ºi
chiar politic. Birocraþii de la Bruxelles
nu au gãsit soluþii viabile nici pentru
limitarea dezastrului, nici pentru
consolidarea structurilor comunitare.
Ei recurg la planuri de austeritate, soluþie cu efect de bumerang. Uniunea
Europeanã se zbate acum între planuri de austeritate, cu efecte sociale
diabolice, ºi recesiune, cu efecte economice devastatoare. Este destul sã
înþelegem de aici cã nu este timpul
(în ce ne priveºte, nu este cazul) sã
avem noi iniþiative în privinþa cedãrii,
masive sau nu, de suveranitate.
Treaba o rezolvã, de altfel, cu de la
sine putere Berlinul ºi Parisul. Dacã
este cazul. Cum ieºim din crizã? Cine
poate sã ºtie. Deocamdatã vina este
aruncatã fie pe grãbirea procesului
de extindere a Uniunii Europene, cum
pretinde Finlanda, fie pe lentoarea
procesului de integrare, cum se insinueazã în marile capitale. Ar mai fi
pericolul reîntoarcerii la pãcatul intereselor naþionale evocat de funcþionarii (interesaþi, evident de evidenþierea acestuia) de la Bruxelles. Comisarul ºef al Comisiei Europene, José
Manuel Barroso, în raportul asupra

„stãrii Uniunii” prezentat la sfârºitul
lui septembrie 2011, socotea tendinþele de repliere ale unor guverne pe
interesele naþionale o frânã a integrãrii ºi un ferment al fragmentãrii.
Adicã un pericol pentru dezmembrarea Uniunii Europene. Poate ºtie el
ceva.
O micã incursiune în chestiunea
Statelor Unite ale Europei.
Proiectul Statelor Unite ale Europei este vechi. Între mulþi, foarte mulþi
alþii, despre uniunea sau unirea politicã a continentului au vorbit renascentistul Dante Alighieri, romanticul
Victor Hugo, raþionalistul Immanuel
Kant. Napoleon tot o Europã unitã,
supusã însã prin rãzboi, urmãrea.
Winston Churchill a avut viziunea lui
despre viitorul Europei, viziune legatã strâns de prãbuºirea imperiului
britanic. Îi plãcea sã spunã „Trebuie
fãcutã Europa (unitã) dar începeþi
fãrã noi”. Hitler a avut halucinaþiile
lui care au condus direct la rãzboi.
Noroc cã l-a „corectat” istoria iar unitatea europeanã a fost iniþiatã de
puterile Alianþei pe o altã temelie: reconcilierea ºi pacificarea continentului. Primele nuclee ale viitoarei Uniuni
Europene (nu Statele Unite ale Europei!) dateazã din anii de dupã rãzboi,
anii 50, ºi se datoreazã iniþiativelor
ministrului francez de externe
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astfel explicitat, ºi care nu se identificã deloc cu „Europa popoarelor federale”. Pentru cã prezintã interes în
contextul campaniei preºedintelui de
azi al României în favoarea Statelor
Unite ale Europei, voi întârzia puþin
asupra poziþiei Franþei peste care,
ca putere învingãtoare în rãzboiul împotriva Germaniei, nu se poate trece.
Deocamdatã. Ce vrea Parisul? Vrea
sã nu se ajungã la o comandã dintr-un
centru unic care, nu existã îndoieli,
ar fi Berlinul. Aceasta ar însemna ca
Franþa sã fie îndepãrtatã de la pârghiile de decizie la conducerea Uniunii Europene. Sã fie aruncatã pe strapontina istoriei. Fostul preºedinte
Jacques Chirac a expus în Parlamentul german, în 2000, poziþia Franþei
în privinþa direcþiilor politice în care,
prin compromis, se poate ajunge la
concilierea conceptului german cu
cel francez. Franþa nu va accepta nici
o mãsurã restrictivã în privinþa identitãþii naþionale, nu va accepta realizarea unui stat supranaþional european, acceptã uniune de state, nu
federaþie de state, agreeazã o nouã
repartizare a competenþelor Uniunii,
realizarea unei specificitãþi a instituþiilor europene ºi participarea parlamentelor naþionale la activitatea
comunã. Acestea marcheazã întreg
corpus-ul Tratatului de la Lisabona.

Robert Schuman ºi cancelarului german Adenauer. A urmat o extindere
succesivã pe structura unei „pieþe comune”. O altã etapã, mai viguroasã,
cu þinte politice adãugate a fost posibilã dupã cãderea regimurilor comuniste din Europa de Est ºi re-unificarea Germaniei. Pânã astãzi, proiectele, utopice sau realiste, care porneau
de la concepte sau viziuni pacifiste
nu presupuneau sacrificarea, în
forme „masive”, a esenþei statului:
suveranitatea. Frãmântãrile ºi pofta
au venit mâncând. Preocupãrile,
teoretice pânã acum, pentru o formã
federativã sau confederativã a Europei comunitare au apãrut în Germania, dupã 2000. Fostul ministru german de Externe, J. Fischer, cândva,
prin anii ’60 ai secolului trecut, extremist turbulent de stânga, acum înalt
demnitar în Parlamentul European, a
avansat ideea metamorfozãrii Uniunii
Europene în Statele Unite ale Europei. În demersul lui pornea de la modelul experienþei federalismului Germaniei. Parisul nu a lãsat nici o speranþã unui astfel de curs ºi nici nu
cred cã va lãsa vreodatã. Concepþia
generalului Charles de Gaulle privind „Europa statelor-naþiune” este
fundamentalã în politica oricãrui guvern de la Paris. Este un concept care
þine de istorie, chiar dacã nu este
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de perspective, sã mai cedeze ceva?
Mai ales sã cedeze masiv suveranitate!
ªi acum, despre grandiosul vis
european al lui Victor Hugo. Un vis
în care Dumnezeu ar fi trebuit sã pacifice lumea. În 1849, la un Congres
al pãcii þinut la Paris, în plinã glorie,
marele scriitor a vorbit în faþa a peste
800 de participanþi despre Statele
Unite ale Europei. „Va veni o zi când
armele vã vor cãdea ºi vouã din
mâini! Va veni o zi când rãzboiul va
pãrea ºi el absurd ºi va fi de neconceput între Paris ºi Londra, între
Petersburg ºi Berlin, între Viena ºi
Torino, cã va fi imposibil ºi va pãrea
absurd astãzi între Rouen ºi Amiens,
între Boston ºi Philadelphia. Va veni
o zi când Franþa, Rusia voastrã, Italia
voastrã, Anglia voastrã, Germania
voastrã, voi toþi, naþiuni ale continentului, fãrã a vã pierde calitãþile voastre distincte ºi glorioasa voastrã individualitate, vã veþi aduna strâns într-o
unitate superioarã ºi veþi constitui fraternitatea europeanã, aºa cum Normandia, Bretania, Lorena, Alsacia,
toate provinciile noastre s-au topit în
Franþa”. Bun orator, ca orice mare
francez, Victor Hugo îºi proiecta convingerile înflãcãrat, cum îi stãtea bine
unui romantic. „Va veni o zi când
cele douã grupuri imense, Statele

Restul poate fi discutat, eventual convenit dacã mãsurile punctuale nu contravin acestor orientãri.
Europa unitã rãmâne un obiectiv
politic major al statelor membre, mai
ales al marilor puteri, Germania,
Franþa, Marea Britanie. Criza financiarã ºi ameninþarea unei noi recesiuni mondiale fac ca aceste state cu
putere, ambiþie ºi vocaþie de decizie
sã caute formule convenabile de integrare care sã convinã ºi sã respecte
lecþiile istoriei, intereselor actuale ºi
perspectivelor continentului. Dacã le
va reuºi, asta este o altã problemã.
Deocamdatã Uniunea Europeanã,
aºa cum a fost construitã pânã acum,
dã semne de obosealã. Existã încã
diferenþe de abordãri. Este suficient
sã revedem negocierea Constituþiei
Europei ca sã ne dãm seama cã
acestea nu sunt superficiale. În trecutul apropiat a demonstrat-o respingerea, prin referendum, de cãtre
francezi ºi olandezi, a primului proiect al Constituþiei. din 2005 Cred cã
Tratatul de la Lisabona reprezintã
maximum ce se putea obþine în privinþa suveranitãþii politice. Derivatele
financiare, economice etc. pot fi discutate. Dacã li se vor gãsi alte soluþii,
Uniunea Europeanã va fi cu totul altceva decât ºi-a propus. Cine ar accepta acum, în condiþii de crizã, lipsite
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Unite ale Americii ºi Statele Unite ale
Europei, aflate faþã în faþã, îºi vor
întinde mâna pe sub mãri...”, afirma
el în ropotele de aplauze ale participanþilor la congres. Ce trebuie sã
facã europenii pentru a atinge acest
obiectiv, se întreba el: „Legea lumii
nu este ºi nu poate fi despãrþitã de
legea lui Dumnezeu. Or, legea lui
Dumnezeu nu este rãzboiul, este
pacea... francezi, englezi, belgieni,
ruºi, slavi, europeni, americani ce
avem noi de fãcut pentru a ajunge
cât mai repede posibil la aceastã zi?”
ªi Hugo rãspunde: „Sã ne iubim!”.
Cu toatã marea putere a lui Dumnezeu, dupã 21 de ani de la discursul

înflãcãrat al lui Hugo, francezii ºi germanii se ucideau în Alsacia, în rãzboiul din 1870. Ei continuau legea
lumii pe care o ºtiau de secole. Dumnezeu nu a putut sã împiedice nici
mãcelul pentru Alsacia cum nu a putut sã le împiedice nici pe cele din
primul ºi al doilea rãzboi mondial.
Politica ºi puterea au alte legi decât
cele ale iubirii. Discursul lui Hugo
este, însã, o mare lecþie de pacifism.
ªi Hugo visa la Statele Unite ale Europei. ªi, ca romantic, a visat frumos.
Românii sã deschidã ochii când
viseazã. Timpul romantismului a trecut.

73

Unde sunt
vizionarii europeni?
Conf. univ. dr. Corneliu Zeanã
Cuvinte cheie: frãþia franco-germanã, Miºcarea Europeanã, caracter supranaþional, creºtin-democraþi, Grupul român pentru Europa Unitã

le vedem ºi în zilele noastre. Trebuie
sã ai o viziune de perspectivã pentru
a crea, a construi ceva. Arhitecþii pot
figura ca exemplu concret, de realizare materialã. Devenirea istoricã are
nevoie de vizionari. Uniunea Europeanã de astãzi este rezultatul efortului imaginativ al unor minþi luminate.
Cine ar fi crezut cã, atât de curând
dupã devastatorul rãzboi, Charles
de Gaulle ºi Konrad Adenauer vor
îngenunchia împreunã în faþa catedralei din Reims penrtu „a pecetlui
pentru totdeauna „frãþia franco-germanã? Cum de s-au înverºunat, unul
împotriva celuilalt, aceste douã popoare atât de înrudite dealtfel prin
sânge? La sfârºitul rãzboiului, Europa
era epuizatã, prãbuþitã economic, Germania nu mai avea „piatrã pe piatrã”,
lumea vechii civilizaþii europene era
strivitã între colosul sovietic ºi cel

În fizicã existã o lege potrivit cãreia
în zonele aflate „departe de echilibru”
o forþã de micã anvergurã poate genera efecte de amploare. Marile idei
germineazã în epoci de instabilitate.
În perioada revoluþiilor paºoptiste,
Giuseppe Mazzini, de care Nicolae
Bãlcescu era deosebit de apropiat,
spunea cã statele naþionale se ridicã
ºi se consolideazã sub ochii noºtri,
dar „soarele Europei unite a apãrut
deja la orizont”. Un vizionar, în epoca
de puternicã închegare a naþiunilor.
Dar, sã ne întoarcem aruncând o privire cu mai mult de douã milenii în
urmã, în vremea regatului iudaic al
regelui David. Vizionarii, ca ºi profeþii, primii situaþi mai jos decât
aceºtia din urmã, primeau de la visteria statului o anumitã sumã, în sicli
de argint, spre a fi lipsiþi de grijile existenþei. Consecinþele unui astfel de act
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prin George Ciorãnescu (fratele scriitorului Alexandru Ciorãnescu), Grigore
Gafencu (fost ministru de externe),
Gabriel Bãdãrãu º.a. Ei au reprezentat nu doar România ci ºi Moldova
de peste Prut, inclusiv Transnistria.
Pe Denis de Rougemont, prin lucrãrile
sale cu caracter ideologic, dar, putem
spune, pe toþi cei care au constituit
atunci Miºcarea Europeanã, îi putem
considera niºte vizionari. Deasemeni
pe Jean Monnet, acest vizionar fãrã
studii superioare, care a „urzit” reuniunea diplomaticã de la Quai d Orsay
unde Robert Schuman ºi-a rostit discursul considerat capital pentru demararea procesului unificator, respectiv
Comunitatea Europeanã a Oþelului
ºi Cãrbunelui (CECA), aceasta având
ºi un parlament al sãu, în Luxemburg,
precursor al parlamentului European.
CECA nu mai era subordonatã nici
unui stat naþional, avea caracter supranaþional, primul transfer de putere
de la nivel naþional spre cel european
se înfãptuise printr-un act ce poate
fi, prin caracterul de surprizã, analogat unui gen de coup d etat. Nimeni
din audienþã nu fusese înºtiinþat de
conþinutul proclamaþiei lui Robert
Schuman. Nu este lipsit de semnificaþie faptul cã toþi ºefii de state care
au constituit primul nucleu al Europei unite erau creºtin-democraþi,

american. Soluþia, cu adevãrat vizionarã, a fost unificarea europeanã. La
9 mai 1948 s-a þinut la Haga congresul constitutiv al Miºcãrii Europene,
prezidat de Winston Churchill, care
deþinea puterea ºi avea poziþia necesarã organizãrii. Au participat reprezentanþi ai noii gândiri europene
din toate þãrile europene, inclusiv din
cele ocupate de armata sovieticã. În
urmã cu un deceniu, în calitate de
preºedinte al Miºcãrii Europene Secþiunea Naþionalã Românã, am participat, la Londra, la o sesiune omagialã
dedicatã lui W. Churchill, la sediul
Ministerului de Externe britanic, în
subsolul cãruia se afla ºi cabinetul
de lucru al acestui primministru, bine
consolidat ºi protejat faþã de atacurile aviaþiei germane. Istorici de la
Oxford au fãcut expuneri foarte interesante ºi nu absolut favorabile. Interesante însã. Încã înainte de încheierea ostilitãþilor, când o mânã de
germani mai luptau, Churchill preconiza împingerea sovieticilor, prin forþa
armelor, pânã la graniþele Rusiei.
Dacã aceastã idee ar fi fost acceptatã,
nu am fi trãit tragedia unei jumãtãþi de
secol de comunism în România. Revenind la Congresul Miºcãrii Europene din mai 1948, delegaþia românã
care a format Comitetul Român în Exil
a avut un rol ºi o poziþie preeminentã,
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noua doctrinã care a apãrut dupã
rãzboi ºi care este privitã (încã) cu
atât de multã rezervã în România, nu
ca orice lucru nou, ci mult mai mult
decât faþã de ceva nou.
Unificarea europeanã nu a fost
înfãptuitã nici de guvernele þãrilor
europene (ba chiar împotriva voinþei
acestora) ºi nici la dorinþa ardentã a
popoarelor europene, adicã printr-un
proces revoluþionar, aceste naþiuni,
care se rãzboiserã pânã de curând
între ele, nu erau suficient de pregãtite psihologic. Cei care au conceput
unificarea Europei au fost vizionarii
Miºcãrii Europene. În repetate reuniuni ºi consilii acestia au imaginat arhitectura europeanã, cu instituþii fãrã
precedent în istorie, Comisia Europeanã, un guvern european în fond,
Parlamentul European, Curtea de
Justiþie Europeanã ºi celelalte, urmãrind pas cu pas fondarea ºi mai cu
seamã dezvoltarea acestora. Moneda
comunã, Euro, este opera imaginatã
de Miºcarea Europeanã. Introducerea
monedei comune a fost dezbãtutã
intens în Miºcarea Europeanã, reuniunile având loc mai cu seamã în
Elveþia. Priviþi oricare bancnotã sau
monedã Euro ºi veþi vedea o multitudine de simboluri. De pildã, pe toate
bancnotele este reprezentatã fereastra, în diferite stiluri arhitectonice,

sugerând deschiderea spre viitor,
spre cer. Pe faþa opusã vedem puntea, cea care uneºte.
Activitatea din exil a Comitetului
Naþional Român al Miºcãrii Europene
era foarte puþin cunoscutã în þarã,
cortina de fier funcþiona destul de
impermeabil. În þarã, s-a reuºit totuºi
organizarea Grupul Român pentru
Europa Unitã (GREU) rãmas prin
miracol nedescoperit de securitate.
În data de 7 mai 1990 s-a înfiinþat
(legal) în þarã, Miºcarea Europeanã,
subsemnatul fiind ales preºedinte.
Preºedintele George Ciorãnescu (din
exil) ne-a transferat prerogativele
Miºcãrii. În 1990 am avut, la Roma,
prima întrevedere cu Valery Giscard
d’ Estaing, preºedintele Miºcãrii Europene Internaþionale în vremea aceea.
Era un vizionar. Susþinea cu tãrie desprinderea þãrilor baltice din menghina
sovieticã, ceea ce mie mi se pãrea o
utopie. Comitetele Miºcãrii Europene
în exil ale Lituaniei, Letoniei ºi Estoniei
erau deosebit de active, l-au influenþat
foarte mult. Am încercat cât am putut
sã adaug ºi Moldova pe aceastã listã
de prioritãþi privitoare la extinderea
Comunitãþii Europene cãtre rãsãrit.
Din pãcate, fãrã succes. Am revenit
asupra acestei politici la reuniuni ulterioare ale Miºcãrii, la Copenhaga,
Helsinki ºi nu numai.
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micã Europeanã în Comunitate Europeanã apoi Uniune, Valery Giscard
d Estaing considerând cã nici aceastã
ultimã denumire nu acoperã suficient
intenþiile noastre. Oricum, nu dorim o
confederaþie. Decãderea Miºcãrii Europene din rolul ei profund vizionar,
mai cu seamã în aceste vremuri tulburi, este de naturã sã ne îngrijoreze.
O ultimã acþiune de importanþã la care
am luat parte, a fost, înainte de declanºarea revoluþiilor din þãrile arabe,
reuniunea de la Alger, organizatã de
Miºcarea Europeanã ºi patronatã de
preºedintele Ligii Arabe, pe atunci preºedintele Buteflika. Cu acest prilej am
cunoscut un vizionar arab, în persoana ministrului Mohammad Bejaoui,
cel care a prezidat pentru douã mandate Curtea de Justiþie de la Haga.
Cu adevãrat un vizionar, cu simpatie
nedisimulatã pentru România, pe
care o cunoºtea surprinzãtor de bine.
Nu putem decât sã regretãm faptul
cã „puterea” din România post 1989,
în succesiunea diferitelor guvernãri,
nu numai cã a neglijat orice colaborare cu Miºcarea Europeanã, pe care
nu a sprijinit-o în nici un fel, dar chiar
i-a sabotat unele iniþiative. În paguba
României, desigur.

Odatã ce marile instituþii europene,
mai cu seamã Comisia ºi Consliul
European se consolidaserã, rolul
Miºcãrii Europene a început sã decline, mai cu seamã în caracterul sãu
vizionar. Extinderea pe orizontalã,
spaþial, a UE proiecteazã în prezent
doar cuprinderea Balcanilor de Vest
(ne bucurãm de includerea zonelor
locuite de mulþi armâni), dar înãlþarea pe verticalã, ceea ce înseamnã
dezvoltarea instituþiilor europene, si
aprofundarea procesului unificator s-a
încetinit considerabil. În domeniul legislativ, de pildã, avem nevoie de o
lege a Sãnãtãþii europeanã, care sã
elimine bâlbâielile statelor naþionale,
mai cu seamã ale României. Un alt
exemplu: dacã un ministru al guvernului german demisioneazã pentru
cã a plagiat câteva fraze într-o tezã
de doctorat, la noi nu se aplicã nici o
sancþiune plagiatorilor notorii de cãrþi
în întregime. În viziunea Miºcãrii Europene, UE este ºi un spaþiu moral,
nu doar de liberã circulaþie ºi schimb,
un principiu mai greu acceptabil la
noi, unde corupþia a luat proporþii
nemaiîntâlnite. Miºcarea Europeanã
a propulsat ºi schimbarea succesivã
a denumirii, din Comunitate Econo-
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Implicaþii economice
ale aderãrii
Lector univ. dr. Oana Duþã
Cuvinte cheie: acorduri de asociere, integrare, interese convergente, strategia Lisabona, Plan Naþional de Dezvoltare

„Pare cã vrem sã luãm o pauzã,
cã suntem obosiþi de prea multã
Europa.75”

relaþii diplomatice cu Uniunea Europeanã, semnând în acelaºi an un
Acord de Comerþ ºi Cooperare77.
Acordul permitea extinderea relaþiilor
economice dintre cele douã pãrþi în
domeniile comerþului, transporturilor,
telecomunicaþiilor, energiei, sãnãtãþii, turismului.
România a fost inclusã între þãrile
est-europene beneficiare de asistenþã
în cadrul programului PHARE la data
de 30 ianuarie 1991, iar la începutul
lunii martie 1991 a fost semnat Acordul-cadru privind Programul de asistenþã PHARE78.

Imediat dupã revoluþia din decembrie 1989 se afirma faptul cã „…întreaga politicã externã a þãrii va servi
promovãrii bunei vecinãtãþi, prieteniei
ºi pãcii în lume, integrându-se în procesul de constituire a unei Europe
Unite…”, iar pe de altã parte, România
recunoaºte Comunitãþile Europene ºi
îºi exprimã hotãrârea de a acredita
un ambasador la CEE76.
În 1990, imediat dupã cãderea zidului Berlinului, România stabileºte
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România dupã aderarea la Uniunea Europeanã. Constrângeri ºi oportunitãþi de dezvoltare –
Discursul domnului Ion Iliescu la Conferinþa desfãºuratã la Centre Européen de Recherches
Internationales et Stratégiques (CERIS), din Bruxelles – 10 octombrie 2006.
76 Adrian Nãstase – România Europeanã – Un proiect social-democrat, Editura MondoMedia,
Institutul Social Democrat „Ovidiu ªincai“, 2007, prefaþã de Christoph Zöpel.
77 Negocierile privind încheierea unui Acord de cooperare economicã între România ºi CEE,
desfãºurate la Bruxelles au fost finalizate la 8 iunie. Documentul este semnat la Luxemburg la
22 octombrie 1990.
78 Dupã autorizarea negocierilor preliminare de cãtre Consiliul de Miniºtri al CEE pentru încheierea unui Acord European de asociere cu România (13 decembrie 1991), guvernul român
adoptã o hotãrâre (la 4 ianuarie 1992) cu privire la unele mãsuri referitoare la negocierea acestui
Acord. Dupã ce au loc mai multe runde de negocieri Acordul european de asociere este parafat
la Bruxelles la 17 noiembrie 1992. Adrian Nãstase – op. cit.
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pene ºi de a întreprinde mãsuri graduale în acest sens.
Dupã o perioadã mult mai lungã
decât se estimase iniþial ºi prin eforturi considerabile România a reuºit
sã parcurgã toate etapele necesare
procesului de aderare.
În acest sens, Raportul Comisiei
Europene din toamna anului 2006
consemna eforturile considerabile depuse de România pentru finalizarea
pregãtirii aderãrii la Uniunea Europeanã, de la data ultimului raport al
Comisiei din mai ºi pânã în septembrie. Comisia considera cã România
este pregãtitã suficient pentru a
îndeplini criteriile politic, economic ºi
cel de respectare a acquis-ului comunitar pânã la 1 ianuarie 2007. Multe
dintre aspectele expuse în raportul din
mai al Comisiei, inclusiv unele probleme sectoriale, erau soluþionate.
Totuºi, în ciuda progreselor din
domeniul reformei justiþiei ºi a luptei
împotriva corupþiei, spãlarea banilor
ºi a crimei organizate, mai erau încã

România obþinea astfel statutul de
asociat la Piaþa Comunã, beneficiind
de un acces lãrgit pe pieþele „celor 12”,
precum ºi de un ajutor financiar ºi tehnic mai substanþial.
În istoria recentã a diplomaþiei europene, anii 1990–1993 reprezintã
„anii negocierii condiþiilor ºi modalitãþilor de asociere a þãrilor din Centrul
ºi Estul Continentului la Uniunea Europeanã” 79, rezultatele concretizându-se în acorduri de asociere 80 ce
reprezintã de fapt, forme embrionare
ale integrãrii 81.
Cadrul legal de desfãºurare a relaþiilor dintre România ºi Uniunea Europeanã îl reprezintã Acordul European 82, document semnat la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr.
20/1993 ºi intrat în vigoare la data
de 1 februarie 1995, România depunând cererea de aderare la Uniunea
Europeanã la data de 22 iunie 1995.
Prin ratificarea Acordului European, România îºi exprima interesul
de a deveni membru al Uniunii Euro79

Dumitru MAZILU – „Integrare europeanã. Drept comunitar ºi instituþii europene”, Curs,
Ediþia a II-a, Editura Lumina Lex, Bucureºti, 2004, pag. 29.
80 Dumitru MAZILU – op.cit.
81 Etimologic, termenul de integrare provine din latinescul integratio – integrationis, cu semnificaþia „a reuni mai multe pãrþi ale unui întreg. O definiþie interesantã o gãsim în Dictionnaire
Larousse care aratã cã prin termenul integrare se înþelege ajustarea reciprocã a elementelor
constitutive ale unui sistem care îi permite acestuia sã formeze un nou echilibru Manualul
Uniunii Europene, Editura Actami, Bucureºti, 2001, pag. 159.
82 Acordul European de Asociere a intrat în vigoare pe 1 februarie 1995, dupã ce prevederile
comerciale intraserã deja in vigoare în 1993, printr-un „Acord Provizoriu”.
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dacã nici pânã la aceastã datã nu
respecta în totalitate obligaþiile asumate în vederea aderãrii. Determinant
a fost, încã o datã, factorul politic.
România spera ca aderarea la
Uniunea Europeanã sã aducã cu
sine beneficiul apartenenþei la o mare
familie de naþiuni ºi la securitatea pe
care aceasta apartenenþa o conferã,
oportunitatea participãrii la cea mai
mare piaþã unicã din lume, cu toate
posibilitãþile legate de creºterea economicã ºi crearea de locuri de muncã,
consolidarea ireversibilã a reformelor
economice ºi politice realizate dupã
1989, facilitarea accesului la Fondurile
Structurale destinate dezvoltãrii regiunilor mai puþin prospere ale Uniunii.
„Europa occidentalã este – în mod
firesc – atractivã prin gradul de dezvoltare, nivelul de trai al populaþiei,
prin standardele de civilizaþie atinse
ºi, nu în ultimul rând, prin posibilitãþile de realizare a drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor 86”.
Interesele României trebuie sã fie
convergente cu cele ale Uniunii

necesare mãsuri concrete în aceste
domenii 83, Raportul identificând domeniile în care România avea obligaþia 84 de a depune eforturi suplimentare. Au fost stabilite obiective
mãsurabile ºi s-au adoptat mãsurile
legale necesare pentru a asigura o
bunã gestionare financiarã a fondurilor 85 Uniunii destinate agriculturii.
Totodatã, se afirma cã, per ansamblu, România a depus eforturi considerabile pentru modificarea legislaþiei ºi administraþiei în conformitate
cu legislaþia ºi procedurile Uniunii Europene, fapt ce a condus la alinierea
acestora la standardele ºi practicile
din cadrul Uniunii Europene.
Ca urmare a progresului realizat,
România va putea sã-ºi asume drepturile ºi obligaþiile de stat membru la
1 ianuarie 2007, iar „Comisia aºteaptã
cu nerãbdare sã primeascã Bulgaria
ºi România ca state membre cu drepturi depline ale Uniunii Europene la
aceastã datã”.
La 1 ianuarie 2007 România a
aderat la Uniunea Europeanã chiar
83

Dupã consultarea statelor membre Comisia urma sã stabileascã un mecanism care sã asigure monitorizarea progresului realizat în domeniul reformei judiciare ºi luptei împotriva corupþiei,
spãlarea banilor ºi crima organizatã.
84 În acest sens, documentul atrãgea atenþia asupra clauzelor prevãzute în acquis-ul comunitar
ºi Tratatul de Aderare în scopul asigurãrii unei funcþionãri adecvate a politicilor Uniunii Europene
ºi a instituþiilor dupã aderare.
85 Raportul subliniazã cã procedurile existente conþin garanþiile necesare pentru o buna gestionare a fondurilor structurale ale Uniunii ºi a altor programe.
86 Dumitru MAZILU – „Integrare europeanã. Drept comunitar ºi instituþii europene”, Curs,
Ediþia a II-a, Editura Lumina Lex, Bucureºti, 2004, pag. 29.
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Nuscheler), „...o interdependenþã
sporitã ºi integrarea diferitelor economii din lume...” (Meghnad Desai),
„...intensificarea cantitativã ºi calitativã a tranzacþiilor ce depãºesc limitarea impusã de graniþe, concomitentã cu expansiunea spaþialã a
acestora...” (Ulrich Menzel), „descãtuºarea puterilor pieþii mondiale ºi
slãbirea puterii economice a statului“
(Schumann/Martin) „procesul de surmontare al graniþelor apãrute de-a
lungul istoriei. Ea devine astfel sinonimã cu eroziunea (dar nu ºi cu dispariþia) suveranitãþii statelor naþionale
ºi se înfãþiºeazã ca o detaºare a economiei de piaþã faþã de normele morale ºi legãturile instituþionalizate
dintre societãþi...” (Elmar Altvater);
Globalizarea a devenit un termen
la modã, folosit de ceva timp în dezbaterile politice, publicistice ºi ºtiinþifice în mod inflaþionist, ºi care este privit, pe de o parte, ca o „ameninþare”
ºi, pe de cealaltã, ca o „oportunitate”
(Johannes Varwick).
Un scenariu macroeconomic realizat de Centrul de Studii Prospective
ºi de Informaþii Internaþionale, la comanda Comisiei Europene, aratã cã în
perioada 1995–2030 ponderea þãrilor

Europene, iar promovarea intereselor
Uniunii Europene ca entitate, rãspunde, în egalã mãsurã, intereselor României. În acest sens, obiectivul strategic al României îl reprezintã convergenþa cu statele membre ale Uniunii
Europene, atât în ce priveºte aspectele de naturã macroeconomicã, dar
ºi în ce priveºte convergenþa realã,
bunãstarea individualã ºi a societãþii,
în general.
Pe lângã interesul legitim al României de integrare în structurile europene ºi Uniunea Europeanã are interesul ca sã integreze în structurile proprii þãrile din spaþiul geografic european, „decizia de extindere a Uniunii
Europene spre Centrul ºi Estul Continentului are motivaþii politice, economice ºi militare”.
O importantã dimensiune a necesitãþii integrãrii este datã de procesul
globalizãrii 87, raportul dintre acestea
constituind obiectul unor dezbateri
continentale ºi globale, atent analizate de unii autori de specialitate români 88 ºi strãini.
Globalizarea este vãzutã ca fiind
„cea mai mare schimbare economicã
ºi socialã de la Revoluþia Industrialã
încoace” (Dirk Messner / Franz
87

Adevãrul economic, Nr. 37/13-19.09.1996.
Dumitru MAZILU – „Consideraþiuni privind globalizarea ºi integrarea europeanã”, Revista
Românã de Drept Comunitar, nr.3/2004, Editura Rosetti, Bucureºti, pag.11-22.
88
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OECD în PIB mondial (calculat la paritatea puterii de cumpãrare) se va
reduce de la 52% la 29%, în timp ce
ponderea þãrilor în curs de dezvoltare
va creºte de la 42% la 64%. Þãrile în
curs de dezvoltare din Asia vor realiza
în 2030 circa 47% din PIB mondial,
comparativ cu 26% în 1995. În felul
acesta 50% din creºterea mondialã
pânã în 2030 va reveni Asiei în curs
de dezvoltare, în timp ce contribuþia
OECD la creºterea mondialã va scãdea la numai 20% în anii 2020–2030.
Mesajul pentru România este
aproape fãrã echivoc: dinamismul
creºterii sale economice poate fi asigurat numai printr-o deschidere globalã, integrarea regionalã ºi subregionalã la nivel european fiind doar
una din componentele integrãrii rapide în economia mondialã.
S-au impus tot mai mult opiniile
unor specialiºti din domeniul economic, potrivit cãrora o piaþã globalã liberalizatã complet poate reprezenta
cea mai eficientã metodã de asigurare
a unei creºteri economice consistente
a tuturor participanþilor la schimburile

economice. În aceste condiþii, fiecare
þarã este obligatã sã se specializeze
în producerea de bunuri ºi servicii care
sã îi confere un avantaj comparativ.
Dezvoltarea ºi consolidarea economicã a Uniunii Europene constituie
„tendinþa majorã a ultimului deceniu a
Secolului al XX-lea”. Þãrile din Centrul
ºi Estul continentului vor sã beneficieze de experienþa acumulatã de
þãrile membre ale Uniunii Europene
fiind gata „sã-ºi adapteze propria dezvoltare economicã la ritmurile ºi parametrii impuºi în procesul aderãrii ºi
integrãrii europene”.
Cu toate acestea, economia comunitarã se confrunta pe piaþã cu produsele altor state dezvoltate, (îndeosebi cu produsele provenite din S.U.A.,
Japonia, dar ºi cu cele provenite din
China, aceasta ºi datoritã faptului cã
în timp ce accesul pe piaþa nord-americanã ori pe cea niponã întâmpina
dificultãþi majore, pe piaþa din centrul ºi
estul Europei accesul produselor era
lipsit de obstacole.
Integrarea 89 europeanã este mai
mult decât o integrare comercialã,

89 Etimologic, termenul de integrare provine din latinescul integratio – integrationis, cu semnificaþia „a reuni mai multe pãrþi ale unui întreg. O definiþie interesantã o gãsim în Dictionnaire
Larousse care aratã cã prin termenul integrare se înþelege ajustarea reciprocã a elementelor
constitutive ale unui sistem care îi permite acestuia sã formeze un nou echilibru. Bela Balassa,
unul din teoreticienii integrãrii economice, considerã cã, integrarea ca proces, cuprinde mãsuri
destinate eliminãrii discriminãrii între unitãþile economice care aparþin unor state naþionale
diferite; consideratã ca o stare de lucruri, integrarea reprezintã absenþa diferitelor forme de discriminare între economiile naþionale.
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deoarece are ca finalitate adaptarea
la standardele „nucleului performant
al modelului prin procesele de convergenþã ºi coeziune economicã ºi
socialã”. Evoluþia constã în adaptarea la condiþia de parte funcþionalã a
întregului, într-o primã etapã (preaderare-aderare), iar apoi „adoptarea
comportamentului nucleic” (lãrgire ºi
adâncire a integrãrii).
Conceptul de convergenþã se traduce prin diminuarea decalajelor
între indicatorii economici ai statelor
membre. Se înregistreazã un proces
de convergenþã economicã realã
dacã þãrile mai sãrace înregistreazã
o ratã de creºtere economicã superioarã þãrilor mai bogate, ceea ce
reduce diferenþialul de venit dintre
ele. Atunci când decalajul de creºtere economicã se mãreºte apare un
proces de divergenþã economicã.
Indicatorul clasic de mãsurare a
acestui concept este nivelul PIB pe
locuitor, exprimat în paritatea puterii
de cumpãrare. În 1995, conform estimãrilor Institutului din Viena pentru
Studii Economice Comparate, Produsul intern brut pe locuitor al României
la paritatea puterii de cumpãrare era
de 4.346 dolari, reprezentând doar

24% din media pe ansamblul Uniunii
Europene (cei 15) care se situa la
18.272 dolari. Dacã România ar înregistra o creºtere anualã de 5% pânã
la 2010, iar UE o creºtere de numai
2%, în anul 2010 PIB pe locuitor al
României s-ar situa la 9.036 dolari,
reprezentând 37% din media Uniunii
Europene 90.
Menþinerea decalajului, precum ºi
ponderea relativ ridicatã a agriculturii
în PIB al României înseamnã cã, în
cazul aderãrii, datoritã politicii structurale ºi agricole a Uniunii Europene,
va trebui sã aibã loc un transfer net
de resurse financiare de ordinul a
câtorva miliarde de dolari pe an cãtre
România. În acelaºi timp, evoluþia
comerþului exterior al României 91 cu
Uniunea Europeanã aratã în mod
evident tendinþa ca specializarea la
export sã se orienteze cãtre produse
care folosesc în mod intensiv forþa
de muncã ieftinã din România.
Dacã pe termen scurt ºi mediu
continuarea unei astfel de specializãri este inevitabilã, pe termen lung
este necesarã o creºtere a ponderii
la export a unor ramuri care sã utilizeze intensiv alþi factori, cum sunt
cercetarea dezvoltarea, forþã de

90

În cazul Greciei, acest procent ar fi de 63%, al Portugaliei de 69%, iar al Spaniei de 76%.
În 1995 circa 50% din exportul României cãtre UE era format din produse care reprezintã
oferta unor industrii ce utilizeazã intensiv factorul forþã de muncã (ca de exemplu, confecþii,
mobilã, încãlþãminte etc.), comparativ cu 25% în 1990.
91
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ºi sociale ºi prin crearea unei uniuni
economice ºi monetare...”.
Aceasta implicã faptul cã populaþia nu trebuie sã fie dezavantajatã
indiferent de locul unde locuieºte sau
munceºte în spaþiul comunitar.
Stabilirea obiectivelor 92 Uniunii
Europene a trebuit sã þinã cont de:
a) cerinþele dezvoltãrii fiecãrui stat
membru 93;
b) exigenþele evoluþiei, în ansamblu, a economiei europene, în
contextul unei economii internaþionale marcatã de accentuarea fãrã precedent a proceselor globalizãrii.
În „condiþiile intensificãrii competiþiei pe piaþa mondialã” „plãmânul
est-european a dat impulsul aºteptat
economiilor þãrilor comunitare 94”.
Accentul s-a deplasat în ultimul
timp pe deschiderea ºi competitivitatea pieþelor, pe aspectele economice, în timp ce cãutarea pentru
identitatea europeanã s-a diminuat,
regresul fiind pus pe seama eºecului

muncã înalt calificatã, capitalul, economiile de scarã. În modelul european, creºterea economicã, stabilitatea ºi coeziunea socialã sunt procese complementare. Politicile macroeconomice ºi de coeziune bine
concepute fundamenteazã o creºtere economicã susþinutã. Totodatã,
un ritm ridicat de creºtere economicã conduce la stabilitate economicã
ºi la coeziune socialã pe termen lung.
Creºterea economicã rapidã reprezintã un argument esenþial al sustenabilitãþii construcþiei europene, în a
cãrei arhitecturã se pune mare preþ
pe coeziune.
Unul dintre scopurile centrale ale
Uniunii Europene, stabilit prin articolul 2 din Tratatul de la Maastricht,
este acela de a „promova progresul
social ºi economic ºi un nivel înalt
de ocupare profesionalã precum ºi a
atinge o dezvoltare echilibratã ºi durabilã, în special prin crearea unui
spaþiu interior fãrã frontiere, prin
consolidarea coeziunii economice,
92

Dumitru MAZILU – „Integrare europeanã. Drept comunitar ºi instituþii europene”, Curs,
Ediþia a II-a, Editura Lumina Lex, Bucureºti, 2004, pag. 152.
93 Conform datelor furnizate de ultimul raport al Bãncii Mondiale (World Development Report
1996), în 1994 produsul naþional brut pe locuitor, calculat în dolari la paritatea puterii de
cumpãrare, era de 4.090 dolari pentru România, comparativ cu 25.880 dolari pentru SUA,
21.900 dolari pentru Singapore, 15.300 dolari pentru Israel, 13.740 dolari pentru Spania,
11.970 dolari pentru Portugalia, 10.930 dolari pentru Grecia, 10.330 dolari pentru Republica
Coreea, 8.440 dolari pentru Malaiezia ºi 6.970 dolari pentru Thailanda. Decalajul dintre
România ºi þãrile menþionate a crescut în perioada 1985–1994.
94 Jean-Michel Jacquet citat în op. „Integrare europeanã. Drept comunitar ºi instituþii europene” – Dumitru MAZILU, Ediþia a II-a, Editura Lumina Lex, Bucureºti, 2004, pag. 5.
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înregistrat la referendumurile din
Franþa ºi Olanda 95.
Reuniunea Consiliului European
din iunie 2005 a relevat „ciocnirea
dintre douã filozofii fundamentale
privind viitorul Uniunii Europene: una
care susþine liberalizarea ºi pune
accentul pe rolul esenþial al pieþei,
cealaltã care vede Uniunea drept un
proiect de integrare politicã bazatã
pe solidaritate”. Documente recente
ºi poziþiilor Uniunii Europene, precum
ºi poziþiilor exprimate de lideri europeni importanþi, identificã o schimbare majorã de paradigmã în Uniunea Europeanã 96. „Europa – agent
al globalizãrii” câºtigã teren faþã de
„Europa – atenuator al globalizãrii”.
Deschiderea pieþelor din Europa de
Est a determinat creºteri economice
„substanþiale” în perioada 1990–2000
ºi a dus la consolidarea economiei
comunitare.
Astfel, se poate afirma cã, evoluþia
pozitivã a economiei comunitare se
datoreazã în parte ºi extinderii Uniunii
spre estul continentului.

Unul din cele mai importante documente programatice ce vizeazã economia comunitarã cu relevanþã ºi în
ce priveºte convergenþa economiei
autohtone, creºterea acesteia ºi recuperarea decalajelor este Strategia
Lisabona, lansatã cu ocazia Consiliului European din luna martie 2000,
ce reprezintã documentul strategic
al Uniunii Europene prin care statele
membre ºi-au propus ca obiectiv central pentru anul 2010 „transformarea
economiei comunitare în cea mai competitivã economie bazatã pe cunoaºtere”.
Statele membre au recunoscut
faptul cã investiþiile în capitalul uman,
promovarea rezultatelor cercetãrii ºi
inovãrii, consolidarea Pieþei Interne
ºi protejarea resurselor naturale reprezintã linii directoare importante
pentru creºterea prosperitãþii economice ºi sociale la nivel european. Pe
baza concluziilor rapoartelor 97, în luna
februarie 2005 Comisia Europeanã
a propus un nou start pentru Strategia
Lisabona, axându-se pe douã direcþii

95

Ion Jinga, „Uniunea Europeanã în cãutarea viitorului”, Studii europene, Ed. C.H.Beck, 2008,
pag. 86.
96 Dupã ce în ultimul deceniu s-a caracterizat prin cãutarea intensã a unei identitãþi europene.
Printr-o integrare politicã mai puternicã a Uniunii Europene. Apogeul acestei cãutãri a fost
proiectul de constituþie europeanã, aºa cum a fost propus de Convenþia privind viitorul Europei.
97 Dupã primii ani de implementare, prin rapoartele independente (Sapir, 2003) ºi cele ale
Comisiei Europene (Kok, 2004) s-a arãtat cã performanþa în ansamblu a statelor membre
este departe de a fi mulþumitoare. Totodatã, s-a constatat cã existã o mare diversitate în ceea
ce priveºte proiectarea politicilor publice naþionale în raport cu obiectivele Lisabona.
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principale: o creºtere economicã puternicã ºi durabilã ºi locuri de muncã
mai multe ºi mai bune.
Noua abordare a Strategiei Lisabona prevedea o delimitare mai clarã
a responsabilitãþilor între Comisie ºi
statele membre, astfel încât, obiectivele Lisabona sã fie asumate atât
politic cât ºi prin consultare la nivel
naþional.
Consiliul European din iunie 2005
a aprobat Recomandãrile integrate
pentru creºtere economicã ºi ocupare,
care au constituit baza pentru elaborarea Programelor Naþionale de Reforme (PNR). Pe lângã acþiunile derulate la nivel naþional, Consiliul European a solicitat Comisiei sã elaboreze
un Program Comunitar Lisabona,
conþinând acþiuni comunitare, complementare. Progresele realizate la
nivel naþional ºi comunitar în implementarea Strategiei Lisabona sunt
evaluate, începând cu anul 2006,
printr-un raport anual al Comisiei
Europene adoptat de cãtre Consiliul
de primãvarã. Prin intermediul acestuia, Comisia Europeanã identificã
acþiunile viitoare la nivel comunitar,
revizuieºte Programul Comunitar
Lisabona ºi poate recomanda revizuirea programelor naþionale de reformã ale statelor membre.

România a trimis Comisiei Europene propriul PNR în luna iulie 2007,
dupã ce acest document a fost elaborat cu participarea largã a ministerelor ºi instituþiilor publice ºi discutat în
Comisiile pentru Dialog Social.
La data de 11 decembrie 2007,
Comisia Europeanã a publicat Raportul strategic asupra Strategiei Lisabona revizuite, focalizat asupra noului
ciclu 2008–2010 al strategiei.
În raportul Comisiei, pentru România sunt menþionate patru recomandãri de þarã ºi douã elemente de urmãrit 98 cu privire la:
a) consolidarea capacitãþii administrative, atât la nivelul central
cât ºi la nivelurile locale ale administraþiei, prin crearea unei
capacitãþi eficiente de reglementare, de control ºi de aplicare a legii;
b) evitarea politicii fiscale prociclice pentru a limita deficitul de
cont curent în creºtere ºi presiunile inflaþioniste, pentru a
menþine evoluþia salariilor în
acelaºi ritm cu creºterea productivitãþii ºi pentru a îmbunãtãþi planificarea ºi execuþia bugetarã, precum ºi calitatea finanþelor publice;
c) reducerea procedurilor ºi întârzierilor administrative asociate

Potrivit Memorandumului Departamentului de Afaceri Europene pe tema Implementarea
Planului de acþiuni pentru anul 2008 aferent Programului Naþional de Reforme.
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tarea strategiei Lisabona. Recomandãri specifice de þarã”, România a cunoscut o creºtere economicã puternicã de 6,4% în medie pe an, din
2003 în 2006, ºi se previziona ca
aceasta sã fie de 6% în 2007 ºi
5,9% în 2008.
Economia în plinã dezvoltare a
þãrii începea deja sã prezinte semne
clare de supraîncãlzire datoritã deficitului de cont extern foarte ridicat ºi
aflat în creºtere, deficitului din ce în
ce mai mare de forþã de muncã în
ciuda resurselor importante de forþã
de muncã neutilizate, creºterii însemnate a salariilor ºi creºterilor exponenþiale ale gradului de îndatorare al
populaþiei, toate aceste elemente
alimentând presiunile inflaþioniste.
Provocarea cu care se confrunta
România consta în rezolvarea rapidã
a acestor vulnerabilitãþi macroeconomice, concomitent cu accelerarea
reformelor structurale în vederea
consolidãrii competitivitãþii sale ºi, în
condiþiile erodãrii treptate a avantajelor date de costurile scãzute, orientarea economiei cãtre activitãþi mai
inovatoare ºi cu o valoare mai mare.

obþinerii de autorizaþii, în vederea
îmbunãtãþirii mediului de afaceri;
d) punerea în aplicare a unei
abordãri integrate în vederea
creºterii gradului de ocupare a
forþei de muncã, a ratei de activitate ºi a nivelurilor de productivitate, în special prin accelerarea reformelor din sistemul
de educaþie;
e) consolidarea mãsurilor de combatere a fragmentãrii structurilor
de cercetare, garantând în acelaºi timp rezultate eficiente pentru majorãrile planificate ale finanþãrilor publice în domeniul
cercetãrii;
f) punerea în aplicare a strategiei
naþionale pentru cercetare, dezvoltare ºi inovare ºi monitorizarea permanentã a rezultatelor
acesteia.
Pentru punerea în practicã a recomandãrilor specifice de þarã ºi a
actualizãrii PNR, fiecare stat membru trebuia sã elaboreze un Plan 99
de acþiuni pentru anul 2008 ºi sã stabileascã un mecanism de monitorizare a acestuia.
Potrivit „Raportului 100 strategic al
Comisiei Europene privind implemen99

Pentru România, proiectul Planului de acþiuni pentru anul 2008 aferent PNR a fost elaborat
în cadrul Grupului de lucru pentru Strategia Lisabona, iar acþiunile fiecãrui minister au fost
validate ºi asumate la nivel politic de cãtre reprezentanþii ministerelor componente ale
Comitetului Lisabona. Proiectul Planului de acþiuni a fost adoptat de Guvernul României în
ºedinþa din data de 21 mai 2008.
100 Publicat în data de 29 februarie 2008.
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38% din media UE în 2006, iar rata
ºomajului 102 înregistra un procent
de 7,3% în 2006.
O variantã a analizei evoluþiei
principalilor indicatori economici 103,
în perioada 2005–2011 se prezintã
astfel:

Creºterea economicã a fost generatã îndeosebi de investiþiile strãine
ºi de cererea internã aflatã într-o creºtere rapidã, ceea ce a dus la creºterea deficitului de cont curent 101 ºi la
o inflaþie ridicatã.
PIB-ul pe cap de locuitor rãmânea
scãzut în România la aproximativ

101
102

13, 3% din PIB în ultimele 12 luni premergãtoare lunii august 2007.
Rata ºomajului în rândul tinerilor români este de peste 20%, printre cele mai ridicate din
UE. Rata de ocupare a forþei de muncã (58, 8%) este cu mult sub nivelul obiectivului de la
Lisabona de 70% si al mediei UE în prezent.
103 http://www.arisinvest.ro/ro/de-ce-romania/date-macroeconomice/
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În primele zece luni din anul 2007
se înregistrau investiþii strãine directe
în valoare de 6 miliarde de euro (acoperind 40% din deficitul de cont curent
actual), creºterea salariului mediu net
în lei cu o cincime, a productivitãþii
muncii cu peste 10%, în timp ce rata
ºomajului scãdea la aproximativ 4%.
Totodatã, producþia industrialã creºtea
cu 5,8% pe primele trei trimestre,
cifra de afaceri în construcþii continuã
sã creascã „ameþitor” cu 34%, iar cea
a comerþului cu amãnuntul cu alte
17,4%.
În schimb, anul agricol a înregistrat o scãdere cu aproximativ 70%
faþã de 2006.
În Raportul asupra perspectivelor
economiei mondiale al Fondului Monetar Internaþional se afirma cã ritmul
de creºtere economicã se reduce de
la 7,7% în 2006, respectiv la 6,3% în
2007, în timp ce autoritãþilor române
previzionau o majorare a PIB de numai 6-6,1%, din cauza secetei ºi a
agriculturii încã nerestructurate.
Pe de altã parte, proiectul de buget
pentru 2008 a fost întocmit pornindu-se de la urmãtoarele premise104:
creºtere economicã de 6,5%, inflaþie
de 3,8%, creºterea salariilor de pânã

la 12,3%, salariul minim de 450 RON,
un deficit bugetar de 2,7% din PIB,
un deficit de cont curent de 13,3%
din PIB ºi un curs de 3,18 lei pentru
un euro. Ca ºi în alte cazuri se constatã cã nu au fost realizate analize
suficient de serioase ºi previzionãri
relevante ºi realiste, luându-se în calcul ipoteza unui mediu extern calm
(lipsa predicþiei în privinþa crizei financiare globale), absorbþia adecvatã a
fondurilor comunitare, precum ºi trecerea la moneda euro (planificatã
pentru 2014, obiectiv tot mai greu de
atins).
În anul 2008 produsul intern brut se
cifra în jurul valorii de 126 mld. euro,
inflaþia între 4,5% si 6%, nivelul investiþiilor strãine directe undeva sub
nivelul din 2007, cursul leului situat
între 3,3 si 3,75 unitãþi în raport cu
euro105.
Pe de altã parte, se prognozau
pierderi în industria de textile, sector
important pentru exporturile româneºti
dar aflat în continuu declin (inclusiv pe
fondul eliminãrii restricþiilor de import
la confecþiile chinezeºti), estimându-se
o scãdere a încasãrilor cu 10-15%.
Sectoarele economice creditate cu
cele mai mari rate de creºtere, 100%,

104

Premise eronate din moment ce, ulterior, a fost necesarã atât revizuirea PIB cât ºi a inflaþiei
pe urmãtorii ani.
105 Conform unei analize realizatã de revista Bussines Standard.
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respectiv 60%, erau industria imobiliarã ºi agricultura (estimãri confirmate,
dupã cum se ºtie de sectorul imobiliar).
În ceea ce priveºte creºterea
marjei de profit se aºteptau rezultate
pozitive în domeniul serviciilor de recrutare, resurse umane ºi training (de
30-40%), sectorul imobiliar (20-25%),
turism (15-20%), IT (10-15%, îndeosebi la producãtorii de software), bãnci
(15-20%), energie ºi producãtorii de
materiale de construcþii (10%). Pentru
alte sectoare industriale (auto, mobilã,
medicamente, ºantiere navale, bunurilor alimentare de larg consum) nu
se preconizau decât creºteri modeste
ori stagnãri.
Principalele ramuri ale industriei
româneºti sunt reprezentate de industria textilã ºi de încãlþãminte, industria
metalurgicã, de maºini uºoare ºi de
asamblare de maºini, minierã, de
prelucrare a lemnului, a materialelor
de construcþii, chimicã, alimentarã ºi
de rafinare a petrolului.
Oportunitãþi neaºteptate au apãrut
în industria constructoare de automobile ca urmare a obþinerii unor produse competitive la preþ scãzut.
De asemenea, zona de IT a cunoscut creºteri însemnate în fiecare

an (îndeosebi în ceea ce priveºte
realizarea aplicaþiilor informatice).
Potrivit estimãrilor Comisiei Naþionale de Prognozã ponderea economiei
necontabilizate106 (economia subteranã) în produsul intern brut (PIB) a
ajuns sã reprezinte 21% în anul 2008.
Estimãrile pentru primele nouã luni
din 2008 indicau venituri potenþiale
neîncasate la buget de aproximativ
58 miliarde lei (11,3% din PIB).
Aproape douã treimi din aceste
sume provin din munca la negru prin
neplata contribuþiilor pentru salarii ºi
plata salariilor neimpozitate (cca.
29,500 miliarde lei), iar restul din nedeclararea veniturilor obþinute (evaziunea fiscalã prin neplata TVA de
aproximativ 23,800 miliarde lei). Pe
lângã acestea se estimeazã pierderi
de 4,700 miliarde în sectorul informal (reprezentat de croitori, mecanici auto, frizeri, zugravi, instalatorii,
meditatori, sau locatori).
Ca mãrime, sectoarele economice
cele mai importante erau cel bancar
(75 mld. euro – active), retail (50
mld. euro), energie (19,9 mld. euro),
alimentar (17 mld. euro), agriculturã
(16 mld. Euro). Cele mai mari creºteri
salariale se înregistrau în sectorul

106

http://www.newschannel.ro/stiri/economia-subterana-a-pagubit-statul-cu-58-miliarde-lei-anultrecut/. Existã ºi estimãri care considerã cã nivelul economiei subterane depãºeºte o treime din
produsul intern brut al României.
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de construcþii ºi producþia de ciment
(25%), training (25-30%), bãnci
(15%-20%) ºi IT (20%).
În situaþia în care analiºtii economici începeau sã întrevadã înrãutãþirea climatului economic internaþional, creºterea PIB era estimatã pentru anul 2008 (an electoral în care au
fost majorate salariile ºi pensiilor)
undeva între 5% si 7%, ritmul de
creºtere economicã de 5,5%, mizându-se pe o producþie agricolã crescutã.
În perspectiva unei crize globale
a alimentelor, agricultura României
rãmâne un domeniu cu un potenþial
uriaº, dar cu probleme majore nesoluþionate, cu o multitudine de litigii
legate de proprietate ºi tehnologia
precarã, cu exploataþii agricole fãrâmiþate, fãrã investiþii consistente ºi
cu o politicã defectuoasã de accesare a fondurilor nerambursabile.
Potrivit unor estimãri cca.6% din
PIB-ul þãrii la nivelul anului 2007, cu
un procent imens al persoanelor ce
lucreazã în acest domeniu (30%)
faþã de cca. 3-5% în þãrile vestice.
Dintr-o suprafaþã agricolã de aproximativ 14,7 milioane de hectare
sunt ocupate cu terenuri arabile numai zece milioane hectare.

Potrivit Institutului Naþional de
Statisticã107, în cadrul structurii producþiei ramurii agricole, sectorul producþiei vegetale este predominant,
deþinând, în anul 2009, aproximativ
60% din totalul producþiei, faþã de
circa 39% cât reprezintã sectorul
producþiei animale ºi circa 1% serviciile agricole.
În anul 2009, producþia de cereale
estimatã a fost mai mare decât în
anul 2007, dar mai micã decât în anii
2006 ºi 2008. În anul 2009, comparativ cu anul 2008, la unele culturi, producþia vegetalã a scãzut la: cereale
pentru boabe, leguminoase pentru
boabe, plante oleaginoase, struguri ºi
a crescut la: cartofi, legume ºi fructe.
Din bugetul Uniunii aproximativ
jumãtate este alocat Politicii Agricole
Comune (PAC), iar România beneficiazã de fonduri pentru agriculturã în
valoare de 14,5 miliarde de euro, în
perioada 2007–2013.
În ceea ce priveºte silvicultura,
conform datelor Institutului naþional de
Statisticã, comparativ cu anul 2008,
suprafaþa fondului forestier a înregistrat o creºtere de 0,4%, suprafaþa
fondului forestier ajungând la sfârºitul anului 2009 la 6495 mii hectare.

107

Conform metodologiei Eurostat privind „Conturile economice pentru Agriculturã”. Pentru
anul 2009 – date provizorii.
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În anul 2009 suprafaþa pãdurilor a
fost de 6334 mii hectare, speciile de
rãºinoase acoperind 1935 mii hectare (respectiv 30,5%), iar speciile de
foioase 4399 mii hectare (respectiv
69,5%)108.
În altã ordine de idei, se poate afirma cã dezvoltarea economicã ºi socialã a României a fost îngreunatã de
o administraþie publicã inertã ºi ineficientã, de corupþia larg rãspânditã
afectând mediul de afaceri, accesul
la serviciile publice, precum ºi calitatea acestora.
Programul Naþional de Reformã al
României (PNR), înaintat la sfârºitul
lunii iulie 2007, prevedea mai multe
mãsuri în vederea respectãrii concluziilor Consiliului European de primãvarã din 2006 privind domeniile de
acþiune prioritare (cunoaºtere, antreprenoriat, ocuparea forþei de muncã,
energie), simplificarea adecvatã a mediului de afaceri mãsuri de încurajare
a recrutãrii (primul angajat, tinerii ºomeri) ºi identifica 6 provocãri cheie:
– îmbunãtãþirea calitãþii ºi gestionãrii
cheltuielilor administraþiei publice în
contextul politicilor macroeconomice
prudente;
– îmbunãtãþirea funcþionãrii pieþelor;

– îmbunãtãþirea suplimentarã a mediului de afaceri;
– creºterea ocupãrii forþei de muncã
ºi a ratei de angajare pe piaþa forþei
de muncã;
– gestionarea durabilã a resurselor;
– îmbunãtãþirea capacitãþii administrative.
Existã legãturi strânse între prioritãþile PNR ºi fondurilor comunitare
structurale ºi de coeziune, având în
vedere faptul cã România este eligibilã în perioada 2007–2013 la o finanþare în valoare de 19,67 miliarde
euro. Din totalul alocat programelor,
56% este destinat obiectivelor de la
Lisabona, Comisia atenþionând asupra necesitãþii sporirii mãsurilor de
consolidare a capacitãþii administrative, în special la nivel local, pentru a
se asigura folosirea ºi absorbþia eficientã a acestor fonduri, în timp ce
politica fiscalã109 a României nu este
încã suficient de previzibilã, modificãrile bugetare sunt prea dese (ducând la creºterea cheltuielilor ºi transferul unor fonduri destinate investiþiilor în cheltuielile curente).
Restrângerea pieþei forþei de muncã
ºi penuria de personal calificat, datorate în mare mãsurã emigrãrii ridicate,

108

http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/Romania%20in%20cifre%202010.pdf
Conform PNR, politica bugetarã va fi orientatã cãtre menþinerea stabilitãþii macroeconomice
ºi dezinflaþie. Stabilirea unui cadru de cheltuieli pe termen mediu ºi întocmirea (parþialã) a unui
buget pe baza de programe.
109
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au contribuit la creºteri salariale în
sectorul privat într-un ritm mai rapid
decât creºterea productivitãþii, iar în
sectorul public cheltuielile cu salariile
au crescut în medie cu aproximativ
30% în perioada 2006–2007, ceea ce
a contribuit la creºterea inflaþiei, a cheltuielilor publice.
Aceastã situaþie necesitã punerea
în aplicare de urgenþã a unor reforme
structurale ambiþioase în domeniul microeconomic ºi al ocupãrii forþei de
muncã, pentru a valorifica noi surse de
creºtere mai durabile si pentru a promova în mai mare mãsurã inovarea.
Din punct de vedere microeconomic PNR identifica ca ºi elemente
cheie: creºterea competitivitãþii economice, îmbunãtãþirea mediului de
afaceri ºi utilizarea durabilã a resurselor regenerabile. Pentru îmbunãtãþirea mediului de afaceri se propunea
îmbunãtãþirea serviciilor de administraþie electronicã ºi introducerea evaluãrilor impactului pentru unele mãsuri noi, creºterea investiþiilor în cercetare ºi dezvoltare.
Efectele politicilor microeconomice
ale României sunt neclare, datã fiind
lipsa detaliilor privind mãsurile concrete, calendarele de desfãºurare ºi
consecinþele bugetare.
Economia româneascã se confruntã cu un deficit de forþã de muncã

din ce în ce mai important datoritã
creºterii rapide ºi emigrãrii puternice.
Cu toate acestea, rata de ocupare a
forþei de muncã este în continuare
scãzutã, iar ºomajul este mare, astfel încât existã, în principiu, o sursã
importantã de forþã de muncã neutilizatã.
Activitãþile din agriculturã reprezintã aproape o treime din totalul locurilor de muncã, dar contribuie cu mai
puþin de 10% din PNB, fiind necesare
politici de modernizare a producþiei
agricole. Deºi au fost întreprinse unele
mãsuri în ceea ce priveºte politica de
ocupare a forþei de muncã, nu existã
deocamdatã o abordare integratã.
Este necesarã îmbunãtãþirea perspectivelor de angajare ale unor categorii vulnerabile (romi, tineri ºi lucrãtori în vârstã), prin îmbunãtãþirea
calificãrilor, prin intensificarea stimulentelor pentru a munci ºi prin abordarea intransigentã a problemei muncii la negru. Prelungirea vieþii active,
precum ºi reducerea pensionãrii anticipate sunt menite sã salveze de la
prãbuºire pe termen lung sistemul public de pensii ºi sã sporeascã oferta
de forþã de muncã.
Comisia recomanda României sã
consolideze de urgenþã capacitatea
administrativã atât la nivelul central,
cât ºi la nivel local prin crearea unei
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tenþã/semisubzistenþã într-o activitate
de ocupare durabilã a forþei de muncã.
Planul Naþional de Dezvoltare
2007–2013 reprezintã un concept
specific politicii europene de coeziune economicã ºi socialã (Cohesion
Policy), ce oferã o viziune coerentã
ºi stabilã privind dezvoltarea statelor
membre ale U.E., transpusã în prioritãþi de dezvoltare, programe, proiecte,
în concordanþã cu principiul programãrii fondurilor structurale.
Dupã aderarea României, PND are
rolul de a alinia politica naþionalã de
dezvoltare la prioritãþile comunitare
de dezvoltare, prin promovarea mãsurilor considerate stimuli de dezvoltare socio-economicã durabilã la nivel
european.
Acest document de planificare strategicã110 ºi programare financiarã multianualã, aprobat de Guvern ºi elaborat într-un larg parteneriat, care va
orienta dezvoltarea socio-economicã
a României în conformitate cu Politica
de Coeziune a Uniunii Europene. PND
reprezintã un instrument de prioritizare a investiþiilor publice pentru dezvoltare, orientat în principal asupra
prioritãþilor ºi obiectivelor compatibile
cu domeniile de intervenþie a Fondurilor Structurale ºi de Coeziune.

capacitãþi eficiente de reglementare,
de control ºi de aplicare a legii; sã
evite politica fiscalã prociclicã pentru a
limita deficitul de cont curent în creºtere ºi presiunile inflaþioniste, pentru
a menþine evoluþia salariilor în acelaºi
ritm cu creºterea productivitãþii ºi pentru a îmbunãtãþi planificarea ºi execuþia bugetarã, precum ºi calitatea finanþelor publice prin revizuirea structurii cheltuielilor publice ºi prin reducerea ºi redirecþionarea ajutorului de
stat cãtre unele obiective orizontale;
sã întreprindã rapid mãsuri care sã
reducã în mod semnificativ procedurile ºi întârzierile administrative asociate obþinerii de autorizaþii, o mai bunã
reglementare pentru îmbunãtãþirea
mediului de afaceri, ceea ce va ajuta
în lupta împotriva corupþiei; sã punã
în aplicare o abordare integratã în vederea creºterii gradului de ocupare a
forþei de muncã, a ratei de activitate
ºi a nivelurilor de productivitate, în
special prin accelerarea reformelor în
sistemul de educaþie pentru a oferi un
rãspuns mai eficient nevoilor existente pe piaþa forþei de muncã, prin
reducerea abandonului ºcolar timpuriu, prin sporirea în mod semnificativ
a participãrii adulþilor la educaþie ºi
formare profesionalã, precum ºi prin
transformarea agriculturii de subzis-

110 PND 2007–2013 nu þine locul unei Strategii Naþionalã de Dezvoltare Economicã, ci reprezintã una dintre componentele majore ale acesteia.
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II. Strategia de dezvoltare;
III. Programarea financiarã;
IV. Implementarea;
V. Parteneriatul.
Capitolul „Analiza situaþiei curente”
cuprinde descrierea situaþiei socioeconomice112 privind disparitãþile interne ºi decalajele faþã de Uniunea
Europeanã, dar ºi potenþialul de dezvoltare. Cuprinde de asemenea descrierea situaþiei în domeniul cooperãrii teritoriale europene (relaþia României cu statele vecine, dar ºi participarea regiunilor României în cadrul
programelor de cooperare între diferitele regiuni europene) ºi o analizã
asupra capacitãþii administrative a
þãrii, care abordeazã sistemul administraþiei publice, sistemul judiciar ºi
domeniul ordinii publice. Este abordatã ºi situaþia dezvoltãrii spaþiale, din
punctul de vedere al amenajãrii teritoriului ºi al cadrului definitor pentru
dezvoltarea teritorialã a României.
Capitolul „Analiza SWOT” evidenþiazã punctele tari, punctele slabe,
oportunitãþile ºi riscurile identificate în
capitolul de analizã a situaþiei curente.

PND 2007–2013 fundamenteazã
prioritãþile ºi obiectivele strategice de
dezvoltare ce sunt negociate cu Comisia Europeanã în vederea finanþãrii
din Fondurile Structurale ºi de Coeziune în perioada 2007–2013 ºi reprezintã, totodatã, documentul pe
baza cãruia se elaboreazã CSNR –
Cadrul Strategic Naþional de Referinþã 2007–2013 (Strategia convenitã
cu Comisia Europeanã pentru utilizarea instrumentelor structurale, precum
ºi Programele Operaþionale prin care
se vor implementa aceste fonduri, document de programare care stabileºte
domeniile strategice de intervenþie ale
instrumentelor structurale în fiecare
stat membru ºi care se negociazã cu
Comisia Europeanã)
Elaborarea PND s-a desfãºurat111
în paralel cu cea a Programelor Operaþionale pentru implementarea Fondurilor Structurale ºi de Coeziune,
asigurându-se astfel coerenþa între
aceste documente. PND 2007–2013
cuprinde urmãtoarele secþiuni principale:
I. Analiza situaþiei curente; Analiza
SWOT;
111

Conform prevederilor HG nr. 1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a PND, care stabileºte principiile metodologice, cadrul de lucru inter–instituþional ºi mecanismele de consultare partenerialã.
112 Sectorul productiv din punct de vedere al competitivitãþii (industria prelucrãtoare, domeniul
cercetãrii-dezvoltãrii ºi al inovãrii, sectorul întreprinderilor mici ºi mijlocii ºi turismul), infrastructura (în transport, energie, mediu), agricultura, dezvoltarea ruralã ºi pescuitul, precum ºi domeniul resurselor umane (prezentarea sistemului educaþional ºi de formare profesionalã, piaþa
muncii ºi situaþia ocupãrii ºi a incluziunii sociale, situaþia din domeniul sanitar ºi starea de sãnãtate a populaþiei, precum ºi o analizã a disparitãþilor regionale în dezvoltarea economicã.
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la cca. 31% din media UE, dar ºi rolul
PND de instrument destinat reducerii
acestor disparitãþi, obiectivul global al
PND 2007–2013 îl reprezintã: „reducerea cât mai rapidã a disparitãþilor de
dezvoltare socio-economicã între România ºi Statele Membre ale Uniunii
Europene”.

În cadrul Capitolului „Strategia de
dezvoltare113” se face o prezentare a
nevoilor de dezvoltare a României,
în vederea reducerii cât mai rapide a
decalajelor existente faþã de UE.
Având în vedere faptul cã România
se afla în anul 2004, din punct de
vedere al indicatorului114 PIB/locuitor,

PIB-ul pe cap de locuitor la preþuri curente115 – USD

Conform estimãrilor, România ar
putea recupera pânã în anul 2013 cca.
10 % din decalajul general faþã de UE,
ajungând la cca. 41% din media UE.
Obiectivul global se sprijinã pe trei
obiective specifice:
– creºterea competitivitãþii pe termen lung a economiei româneºti;
– dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bazã;
– perfecþionarea ºi utilizarea mai
eficientã a capitalului uman autohton.

Totodatã, pentru realizarea obiectivelor au fost formulate ºase prioritãþi naþionale de dezvoltare pentru perioada 2007–2013:
1. Creºterea competitivitãþii economice ºi dezvoltarea economiei bazate
pe cunoaºtere; În cadrul acestei
prioritãþi obiectivul strategic general
este creºterea productivitãþii întreprinderilor româneºti pentru reducerea decalajelor faþã de productivitatea medie la nivelul Uniunii116.

113 Strategia PND 2007–2013 þine cont atât pe orientãrile strategice comunitare privind coeziunea, cât ºi pe prioritãþile Agendei Lisabona ºi obiectivele de la Göteborg, respectiv creºterea
competitivitãþii, ocuparea deplinã ºi protecþia durabilã a mediului.
114 În cadrul politicii de coeziune, se considerã cã acest indicator este expresia cea mai generalã a nivelului de dezvoltare a unui stat/regiuni. Cu ajutorul sãu se comensureazã disparitãþile
de dezvoltare în cadrul UE.
115 http://data.un.org/Data.aspx?q=GDPãd=SNAAMAãf=grID%3a101%3bcurrID%3aUSD%3bpc
Flag%3a1þSNAAMA
116 Se urmãreºte generarea pânã în anul 2015 a unei creºteri medii a productivitãþii de cca.
5,5% anual, permiþând României sã atingã un nivel de aproximativ 55% din media UE.
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2. Dezvoltarea ºi modernizarea infrastructurii de transport; A fost fixat
drept obiectiv general asigurarea
unei infrastructuri de transport extinse, moderne ºi durabile, precum
ºi a tuturor celorlalte condiþii privind
dezvoltarea sustenabilã a economiei ºi îmbunãtãþirea calitãþii vieþii,
astfel încât volumul activitãþii de
transport în PIB sã creascã de la
3,6 miliarde euro (în prezent) la
minimum 7,0 miliarde euro pânã
în 2015.
3. Protejarea ºi îmbunãtãþirea calitãþii
mediului; Obiectivul strategic general al acestei prioritãþi din PND

îl reprezintã protejarea ºi îmbunãtãþirea calitãþii mediului, în conformitate cu nevoile economice ºi sociale ale României, conducând astfel la îmbunãtãþirea semnificativã a
calitãþii vieþii prin încurajarea dezvoltãrii durabile.
4. Dezvoltarea resurselor umane,
promovarea ocupãrii ºi incluziunii
sociale ºi întãrirea capacitãþii administrative.
5. Dezvoltarea economiei rurale ºi
creºterea productivitãþii în sectorul
agricol;
6. Diminuarea disparitãþilor de dezvoltare între regiunile þãrii.

Proiecþia principalilor indicatori macroeconomici
modificare procentualã faþã de anul anterior, %
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În ceea ce priveºte Capitolul IV
„Programarea financiarã” Strategia
PND, axatã pe prioritãþile ºi obiectivele compatibile cu domeniile de intervenþie a Fondurilor Structurale ºi
de Coeziune, va fi finanþatã din surse
multiple.
PND 2007–2013 reprezintã un instrument de prioritizare a investiþiilor
publice pentru dezvoltare, asigurând
fundamentarea generalã a direcþiilor
de alocare a fondurilor publice pentru investiþii cu impact semnificativ
asupra dezvoltãrii economice ºi sociale, din surse interne (buget de stat,
bugete locale, etc.) sau externe instrumentele structurale ale UE, fondurile UE de tip structural pentru agriculturã, dezvoltare ruralã ºi pescuit,
credite externe, etc.) – Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European, Fondul de Coe-

ziune Fondul European pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã ºi Fondul European de Pescuit. Nu sunt incluse ajutoarele agricole directe ºi
mãsurile de piaþã.
Comisia Naþionalã de Prognozã
(CNP) a publicat117 date ºi informaþii
reprezentând proiecþiile economice
pentru perioada 2010–2013, o parte
din acestea fiind utilizate de cãtre
Ministerul de Finanþe la fundamentarea bugetului pe 2011. Dacã la sfârºitul anului 2009, datoria publicã totalã a României era de aproximativ
148,05 miliarde lei (35 mld euro), reprezentând 30,14% din PIB118, la
sfârºitul primului trimestru din 2010
aceasta a crescut la 155,027.1 miliarde lei din PIB119. Variaþia creºterii
Produsului Intern Brut, conform Institutului naþional de statisticã:

117

http://www.cnp.ro/ro/prognoze (5 noiembrie 2010)
http://www.wall-street.ro/articol/Economie/80972/Datorie-publica-de-148-mld-lei-29-29-dinPIB.html
119 http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buletin/executii/Raport_privind_datoria_publica_februarie_2010.pdf
118

98

Se estimeazã o creºtere a produsului intern brut de 1,5% în 2011,
3,9% în 2012, respectiv 4,5% în 2013.
Totodatã, se preconizeazã o creºtere
în industrie ºi agriculturã, de 3,6% ºi
1% ºi o scãdere în construcþii ºi comerþ, de 15,9% ºi, respectiv, 3,1%.
Rata ºomajului este estimatã la
8,5% (760.000 de ºomeri, din care
numai 455.000 indemnizaþi) cu o scãdere la 8% la finalul anului 2011.

Comisia estimeazã o ratã a inflaþiei
de 7,9% pentru sfârºitul anului 2010,
aceasta urmând sã scadã la 3,2%
(2011), la 3% (2012), 2,8% (2013) ºi
2,5% (2014). Media anualã a creºterii
preþurilor de consum, este estimatã la
un nivel de 5,9% (2010), 5,3% (2011),
3,5% (2012), 3,2% (2013), respectiv
2,8% (2014).
În perioada 1989–2010120 rata
anualã a inflaþiei se prezintã astfel:

Cursul valutar mediu este estimat
la 4,21 lei/euro, urmând sã se aprecieze ºi în anii urmãtori (4,18 lei/euro în
2012, 4,16 în 2013 ºi 4,13 în 2014).

Evoluþia salariului minim pe economie121, în perioada 2001–2011, se
prezintã astfel:

120

http://www.insse.ro/cms/rw/pages/ipc.ro.do

121 H.G. 1166/2000; H.G. 231/2001; H.G. 1037/2001; H.G. 1105/2002; H.G. 1515/2003; H.G.2356/

2004; H.G.1766/ 2005; H.G.1825/ 2004; H.G.1507/2007; H.G.1051/2008 HG 1193/2010.
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Câºtigul salarial mediu net pentru
2011 este estimat la 1.393 de lei, urmând a creºte uºor în anii urmãtori
(1.546 de lei în 2012, 1.622 de lei în
2013, respectiv 1.697 de lei în 2014).
România continuã procesul integrãrii fiind convinsã cã viitoarea Uniune rezultatã din procesul integrãrii ºi
reformei instituþionale va lua forma
unei Europe sociale, orientatã spre
cetãþenii sãi ºi în permanentã conexiune cu aceºtia.
La momentul actual, implicaþiilor
economice ale aderãrii României la
Uniunea Europeanã li se adaugã noi

factori (economici, politici ºi de securitate) de care trebuie sã se þinã seama în cadrul elaborãrii strategiilor ºi
politicilor naþionale, dintre aceºtia putând fi menþionaþi: adâncirea clivajelor
economice ºi politice între regiunile
lumii, fenomenul globalizãrii, deficitul
de securitate, schimbãrile climaterice,
explozia demograficã122, lupta acerbã
pentru resurse123, necesitatea adâncirii integrãrii politice la nivel european,
finalizãrii reformei instituþiilor europene ºi a securizãrii accesului la resursele energetice.

122

Potrivit estimãrilor populaþia lumii va creºte pânã în anul 2025 cu 25%, ajungând la 8 miliarde
locuitori. Deºi în Europa creºterea demograficã este estimatã la doar 2%, îmbãtrânirea populaþiei va genera probleme pe piaþa forþei de muncã a Uniunii, determinând presiuni pentru încurajarea imigraþiei.
123 Necesitãþile privind energia cresc permanent (în 2030 se estimeazã cã cererea de energie
va fi cu 50% mai mare decât în prezent), în timp ce creºterea surselor de energie alternativã
este încã nesemnificativã. Aprovizionarea cu energie a devenit o provocare majorã pentru
Uniunea Europeanã.
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Paradoxul
valorilor româneºti,
un caz de presã
Sonia Cristina Stan

Cuvinte cheie: mentalitãþi, modernizare, schimbare instituþionalã, management public, solidaritate socialã

Existã un anumit miraj al românilor
faþã de ceea ce difuz numim „modelul”
european. Mii ºi mii de experienþe europene sunt expuse, dezbãtute pentru ca mai apoi sã se ajungã la consensul cã „ai lor” sunt mai buni ca „ai
noºtri”, cã lucrurile se petrec mai bine,
limpede, firesc, cu proceduri clare, mai
democratic, mai civilizat în orice sferã
a vieþii publice, deºi, dacã îi întrebi pe
românii întorºi de la studii sau de la
muncã în Europa, majoritatea declamã
orgolios cã „suntem mai inteligenþi”,
mai deºtepþi decât media europeanã,
dar cã ei fac lucrurile mai bine, sau,
mai simplu, le fac sã meargã. Totul
se încheie apocaliptic cu o concluzie
fatalistã: „chestie de mentalitãþi”. În
procesul adesea dureros al integrãrii
europene, locul unde se împotmolesc toate acþiunile ºi în jurul cãruia
se dau cele mai aprinse discuþii este
acesta al „mentalitãþii” româneºti.

Adesea chiar intelectualii noºtri rodaþi
ºi plimbaþi pe la curþile europene ajung
la concluzia, deloc onorantã (ºi deloc
tolerantã), cã pentru a schimba ceva,
aici, în aceastã þarã adicã, trebuie
venit cu buldozerele, „plantat ghiocei”,
pentru ca mai apoi sã se construiascã
ceva. Existã un folclor fabulos despre
ceea ce înseobºte plasãm în sacul
fãrã fund al „mentalitãþilor” neaoºe.
Tot ce nu merge se explicã printr-un
fel de fatalism cultural, un dat pe care
nu-l putem schimba, mentalitãþile sunt
retrograde, învechite (dacã e vorba
de o rezistenþã la nou), mentalitãþile
sunt comuniste (dacã e vorba de
adaptare la realitãþile sociale ºi politice), românul îndurã precum bivolul
sau „mãmãliga nu explodeazã” (când
e vorba de suportabilitatea noastrã
la greu ºi revoltã), iar exemplele pot
continua la nesfârºit.
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Ce înseamnã toate acestea?
Toatã discuþia migreazã în jurul
conceptului de valoare, un concept
fluid ºi greu de definit, disputat pe tãrâmul filosofiei, psihologiei ºi sociologiei, în termeni sensibil diferiþi, pãstrând o mai mare sau mai micã conotaþie normativã ºi de orientare selectivã legatã de preferinþele, motivele,
nevoile, atitudinile indivizilor, deºi discuþiile care polarizeazã cel mai mult
sunt cele privitoare la caracterul individual sau social al valorilor. Ordonând alegerile din viaþa zilnicã, ele
nu sunt altceva decât criterii pe baza
cãrora oamenii ºi colectivitãþile fac
distincþia între bine ºi rãu, frumos ºi
urât, dezirabil ºi indezirabil. ªtim despre valori cã încep sã se formeze în
copilãrie, prin socializarea primarã,
sub influenþa familiei, ºcolii ºi a grupului de prieteni, dar cã rãmân stabile
în timp, nu se schimbã fundamental,
doar se modeleazã. Cei socializaþi în
aceeaºi perioadã împãrtãºesc deci
valori comune, iar schimbarea valorilor la nivel social se produce doar
când ceea ce numim sociologic „cohorte” se înlocuiesc în timp. Atunci
când cohortele tinere socializate în
contexte diferite înlocuiesc în populaþie cohortele vârstnice. Termenul de
cohortã desemna iniþial o unitate militarã romanã, dar este folosit astãzi
în sociologie pentru a identifica o gru-

pare de oameni cu o experienþã de
grup omogenã din punct de vedere
temporal (de exemplu „decreþeii”, aºa
cum îi numesc românii, copiii nãscuþi
în România dupã 1967, în urma unui
decret care interzicea întreruperea
sarcinii). De aici probabil folclorul cu
ghioceii, simþul comun a intuit aceastã
miºcare lentã a „cohortelor”, dar a ºi
capitulat ca în faþa altui soi de fatalism.
Cercetãrile care încercã sã explice
schimbarea valorilor sociale se grupeazã în jurul a douã tipuri de abordãri: cele referitoare la modernizarea
socialã ºi cele referitoare la schimbarea instituþionalã. Prima susþine cã
societãþile umane urmeazã în mod
similar parcursul de la societãþi de tip
tradiþional, rurale, la societãþi moderne, în care schimbarea vine odatã cu
creºterea nivelului de bunãstare pe
fondul trecerii de la o economie de tip
agrar la cea de tip industrial, aºadar
dezvoltarea economicã ar fi cheia
dezvoltãrii sociale. Valorile specifice
societãþii tradiþionale: religiozitatea,
conformismul, aºtepãrile de gen (rolurile bine determinate între femei ºi
bãrbaþi) sunt înlocuite de valori moderne ca independenþa, raþionalizarea, credinþa în explicaþiile ºtiinþifice.
Ceea ce îl elibereazã pe individ de
dependenþa familialã, comunitarã,
de constrângerile materiale este bunãstarea, pe principiul „raritãþii” (o
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trimitere la piramida nevoilor a lui
Maslow), care susþine cã indivizii tind
sã acorde prioritate acelor lucruri care
sunt rare, aºadar în societãþile cu o
afluenþã de bunuri constantã indivizii
vor tinde sã manifeste mai degrabã
nevoi superioare. Deºi o teorie extrem
de popularã, ea nu se aplicã societãþilor non-vestice de exemplu. Statele
Orientului Mijlociu, state îmbogãþite
din vânzarea petrolului, au rãmas
niºte societãþi de tip tradiþional, dominate mai degrabã de religie decât de
gândirea raþionalã a modernitãþii.
Perspectivã instituþionalã oferã o
explicaþie complementarã teoriei modernizãrii. Ideea de la care porneºte
aceastã abordare este cã valorile individuale se modeleazã prin interacþiunea cu instituþiile sociale, valorile
fiind însuºite în urma unui proces de
învãþare socialã mediat de instituþii.
Acolo unde socializarea primarã nu
este suficientã, valorile sunt consolidate prin apelul la instituþii. Un exemplu în acest sens este cel al românilor
plecaþi la muncã în strãinãtate. Dacã
în þarã eficienþa lor era scãzutã, odatã
ajunºi în Occident, se regãsesc harnici, eficienþi, performanþi. O posibilã
explicaþie ar fi aceea cã mediul instituþional occidental încurajeazã acþiunea, o stimuleazã, o promoveazã.

Acum vine discuþia cea mai interesantã din punct de vedere sociologic:
deºi ºtim despre ele cã sunt stabile în
timp ºi cã în sistemul nostru cognitiv
ºi de personalitate ocupã locul central,
valorile nu pot fi mãsurate direct. Ele
reprezintã o „realitate latentã”, aflatã
în spatele faptelor direct observabile,
care nu poate fi studiatã decât prin
intermediul atitudinilor sau comportamentelor directe. Reþinând discuþia
teoreticã de mai sus despre schimbarea valorilor, sã luãm un exemplu
concret de comportament din realitatea româneascã, ce se aratã descumpãnitor la interpretare pentru un
sociolog. La participarea comunitarã,
studiile din ultimii ani (Eurobarometrele, IRES, ICCV) aratã cã românii
au mai degrabã o atitudine individualistã, de ignorare a problemelor celorlalþi, de neparticipare la viaþa comunitarã. Asta în timp ce admirã modelul
european de participare, de implicare,
care se bazeazã pe acþiune. La polul
extrem se situeazã atitudinea fatalistã, de capitulare în faþa greutãþilor,
de care vorbeam mai sus, trecutã sub
denumirea de „mentalitate” ºi exprimatã de regulã prin constatãri de genul „aºa suntem noi, românii”. Un caz
care serveºte magistral demonstraþiei
mele (deºi desigur nu mi-aº dori), dar
care se aratã la fel de paradoxal la
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interpretare ca multe dintre comportamentele în care se pun în luminã
valorile concetãþenilor noºtri, s-a petrecut în ianuarie 2012, când, dupã o
ninsoare de 24 de ore ºi un viscol de
peste 100 de kilometri la orã, România s-a trezit paralizatã, incapabilã de
a rezolva situaþia, cu oameni blocaþi în
propriile maºini la doar doi, trei kilometri de capitalã (pe ºoseaua ocolitoare a Bucureºtiului denumitã ªoseaua de Centurã) sau, mai rãu, izolaþi complet pe ºoselele din zona cea
mai afectatã (zona Câmpiei Bãrãganului, sud-estul þãrii). Pânã aici sã
spunem cã discuþiile ar migra în jurul
implicãrii instituþiilor statului: ce se întâmplã într-un caz de vreme extremã,
de ce localitãþi întregi din sud-estul þãrii
au rãmas sinistrate ca la o calamitate
de vreme ce nu fusese vorba totuºi
decât de o ninsoare mai abundentã
însoþitã de viscol, ce rol au avut avertizãrile meteo ale Administraþiei Naþionale de Meteorologie, dacã s-au efectuat la timp, cât de repede au reacþionat inspectoratele pentru situaþii de
urgenþã, de ce nu au putut fi prevãzute
urmãrile, de ce parapeþii antizãpadã
nu existã decât în unele zone pentru
a proteja o ºosea naþionalã etc. Dupã
zile întregi de discuþii ºi dezbateri pe
aceastã temã, alimentate din plin de
mass-media, vinovaþii se cautã printre

cetãþenii þãrii, care au ignorat cu bunã
ºtiinþã sau forþaþi de împrejurãri avertizãrile meteo, aceºtia acuzã insituþiile
statului cã au reacþionat târziu, deloc,
sau cu mijloace improprii, iar instituþiile statului (când nu acuzã la rândul
lor cetãþenii de ignoranþã sau rea voinþã) dau vina pe vicisitudinile vremii,
cãci, nu-i aºa, „cu vremea nu te pui”,
aºadar un alt fatalism. Cred cã nu
doar românii au parte de astfel de situaþii în care existã încurcãturi instituþionale, totul rezumându-se în fapt
la o incoerenþã a procedurilor ºi protocoalelor în astfel de situaþii la nivel
instituþional. Pentru cã din punctul
meu de vedere aici nu intrã sau n-ar
trebui sã intre în discuþie factorul uman:
nu cred cã existã vreun guvern al lumii
care sã lase total la latitudinea cetãþenilor lui spiritul civic. Poþi face apel
la acest lucru, dar niciodatã, în nicio
societate nu te aºtepti ca el sã fie
respectat sutã la sutã. Oamenii sunt
oameni, te aºtepþi sã reacþioneze
uman. Unii vor respecta procedurile,
alþii vor fi obligaþi sã o facã prin sancþiuni. Asta în cazul în care aruncã
gunoiul pe jos, sau fumeazã în locuri
nepermise. Dar în cazul în care sunt
sinistraþi (da, poate chiar din vina lor)
în mijlocul câmpului în propriile maºini? Pãi o lege a minimei omenii
spune cã întâi încerci sã îi salvezi,
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apoi îi cerþi pentru ce au fãcut. Chestie
de „mentalitate”! Mã opresc aici cu
discuþia despre proceduri ºi insituþii,
am fãcut-o doar pentru contextualizare, pentru a reveni la ceea ce face
de fapt obiectul analizei de faþã, cea
despre care spuneam cã este paradoxalã la interpretare. În tot acest
eveniment, dramatic pentru o þarã,
în care se încearcã salvarea de vieþi
omeneºti, mass-media a prezentat
douã cazuri extrem de asemãnãtoare
ca premisã, dar total diferite ca reacþie
umanã ºi, evident, ca semnificaþie.
În zona cea mai afectatã de viscol,
pe ºoseaua care leagã capitala þãrii
de regiunea Moldovei, pe drumul naþional 85, zeci de oameni au rãmas
sinistraþi în propriile maºini, aºteptând sã fie salvaþi. Asta aflãm dimineaþa, citind presa sau vizionând emisiunile informative de la televizor. Sunt
deja 6-8 ore de când oamenii nu primesc niciun ajutor, iar echipajele de
urgenþã lucreazã pentru a ajunge la
ei. Rezervele de hranã, apã, cãldurã
sunt limitate, situaþia lor este disperatã. Se aflã însã la doi, trei kilometri
de localitãþi unde trãiesc semeni de-ai
lor care ar putea sã îi ajute. Viscolul le
limiteazã variantele de acþiune, este
adevãrat, însã nu existã o minimã
mobilizare comunitarã. Nu am auzit
ca oamenii sã ofere sprijin de orice

fel primarului, sã încerce orice fel de
acþiune de ajutorare a celor izolaþi.
Trec orele cu corespondenþe halucinante la televiziuni, autoritãþile ajung
într-un final la ei, îi adãpostesc pe raza
localitãþii în instituþii ale statului, dar le
oferã un ceai ºi o pãturã dupã ore întregi de izolare. Nimeni din satele din
apropiere nu le oferã o hranã caldã.
Nimeni nu se oferã sã-i cazeze.
Aceastã indiferenþã nu se poate sã
nu te uimeascã. Este din nou vorba
despre apelul la omenie, la spirit civic,
la participare comunitarã, valori în
care Europa crede ºi pe care românii
declarã la rândul lor cã le îmbrãþiºeazã, când e vorba însã de a acþiona,
iatã cã nu ºtiu cum sã o facã. Pentru
mine, ca sociolog, a fost terifiantã
aceastã zbatere a unor semeni de-ai
mei, sub ochii noºtri ai tuturor, fãrã ca
cei care erau acolo ºi puteau sã ajute
sã se poatã mobiliza pentru acest lucru. Sau sã schiþeze un minim gest cã
ar face-o.
Continuarea acestui caz este urmãtoarea: la nici o sutã de kilometri
distanþã, undeva în Cãlãraºi, într-un
alt focar de sinistraþi, pe un alt drum
blocat de nãmeþi, localnicii au fost capabili de un gest emoþionant de solidaritate umanã: au adus alimente oamenilor blocaþi în maºini, au ajutat la
deszãpezire alãturi de autoritãþi ºi
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s-au oferit sã-i cazeze pe cei care
stãteau de zeci de ore în frig. Ce concluzie putem trage? Valorile în care
cred românii sunt reale sau doar declarate, suntem cu adevãrat plini de
omenie, aºa cum reiese din multele
sondaje despre „ospitalitatea” poporului român sau suntem dimpotrivã
apatici, lipsiþi de spirit comunitar, neempatici, indiferenþi? Sociologii ar începe sã facã relaþii între categoriile
comparabile: rural/urban, tineri/bãtrâni, femei/bãrbaþi, zonã geograficã
de munte/de câmpie, acces la mijloace de informare/lipsa mijloacelor
etc. Numai de dragul eseului, menþionez cã în cele douã cazuri unitãþile
sunt perfect comparabile: ambele sate
de câmpie (maxim 100 de kilometri
între ele, cum am spus), categorie de
vârstã asemãnãtoare (nu localitãþi
îmbãtrânite), cu acces la informare
mass-media. Desigur, în lipsa rigorii
ºtiinþifice, orice observaþie e pur subiectivã, totuºi, la o privire mai atentã
existã o explicaþie, fie ea ºi a simþului comun, oferitã fãrã voia ei tot de
mass-media. Se pare cã în primul
caz, localnicii din apropierea sinistraþilor nu au avut amploarea faptului
cã oamenii izolaþi în maºini sunt total
lipsiþi de ajutor, fiind prima relatare
de acest fel la o orã destul de matinalã, în care se repeta din jumãtate

în jumãtate de orã cã „sunt aºteptate
maºinile Armatei” care vor interveni
curând, aºadar un sprijin autorizat,
erau totuºi destul de departe (ar fi
trebuit sã traverseze un câmp plin de
troiene ºi viscol), iar primarul localitãþii îºi oferise deja ajutorul. Cel de-al
doilea caz este unul care serveºte ideii
cã românii pot fi în general apatici ºi
lipsiþi de spirit comunitar, dar se mobilizeazã în situaþii de crizã. Dumnezeu ºtie de ce, doar al doilea caz a
fost cotat ca fiind „de crizã”. Singura
explicaþie plauzibilã, la o primã analizã, ar fi aceea cã intoxicarea prin intermediul mass-media (într-o þarã ca
România cu consum ridicat de televiziune) cu tot felul de „crize” reale
sau inventate a dus la demonetizarea
termenului fie ºi la nivel perceptiv:
când zilnic pe toate posturile de televiziune reporterii de la faþa locului
transmit cu sufletul la gurã ºi rãsuflarea întretãiatã de parcã s-ar afla
pe linia întâi în Kandahar o furtunã pe
post de tzunami, o ninsoare pe post
de avalanºã, un vânt puternic pe post
de tornadã, efectul previzibil este
acela cã într-o situaþie real dramaticã,
de adevãratã crizã, oamenii nu mai
ºtiu sã aprecieze corect ceea ce se
întâmplã.
Nu pot sã nu fac o paralelã între
acest eveniment cu iz anecdotic ºi
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tema profilelor valorice ale societãþii
noastre, profile care reies din sondajele de opinie mai vechi sau mai noi.
Dacã luãm cazul încrederii în instituþiile statului, ceea ce descumpãneºte
la nivelul sondajelor, fapt sesizat de
mulþi colegi sociologi, nu este – aºa
cum se afirmã – neîncrederea în instituþii, ci fluctuaþia acesteia în timp,

între un sondaj efectuat în primãvarã ºi
unul similar aplicat în toamnã diferenþele de încredere fiind inexplicabil de
asimetrice. Aceastã fluctuaþie aratã de
fapt cã încrederea este una capricioasã, supusã hazardului sau influenþelor
mass-media, de cele mai multe ori, nu
una cristalizatã ºi stabilã aºa cum este
cea a semenilor noºtri europeni.
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Noi ºi Ei. O imagine
Iacob Florea
Cuvinte cheie: club select, deficit democratic, „revoluþii de sus”, tehnici de
proiectare, dimensiunea culturalã

Când vorbim despre Europa, vorbim încã despre noi ºi ei. Probabil la
fel se vede relaþia ºi dinspre ei. La
mai bine de cinci ani de zile de când
am intrat în clubul select. Pentru cã
asta am considerat întotdeauna, cã
am intrat într-un club select. ªi ne-am
comportat ca atare. Nu neapãrat ca
niºte slugi sãrace, dar ca niºte toleraþi
sau, mai bine, ca niºte elevi mediocri
ºi ascultãtori. I-am învãþat regulile ºi
am încercat (cu câtã caznã!) sã le
aplicãm. Am crezut cã prin repetiþie ºi
obedienþã vom învãþa gestica ºi obiceiurile clubului. ªi ei au crezut cã
printr-o supraveghere strictã, prin refuzuri ºi atenþionãri, vor reuºi sã facã
din noi niºte parteneri. Nu le-a þinut
pentru cã ºi noi ne-am þinut tare.
Acum, o evidenþã: pentru cine avea
ochi de vãzut nici Europa nu o ducea
prea bine. Aproape de la începuturi;
cu timpul, boala a devenit cronicã.
Deficit democratic, i-au spus unii. În

regimul Uniunii Europene nu existã o
realã separaþie a puterilor în stat, iar
participarea politicã a fost ignoratã.
Sunt observaþii care, prin repetiþie,
au cãpãtat un aer comun. Simplificând foarte mult, se poate spune cã
acquis-ul communautaire, respectiv
cele 150.000 de pagini de directive
ºi regulamente, nu a reuºit sã nascã
cetãþeni. Cetãþeni europeni. Un comentator punea absenþa ciudatã a
cetãþeanului din proiectul construcþiei
europene pe seama interconectãrilor
statale. Mai întâi s-a vorbit despre
oþel ºi cãrbune, apoi despre curent
electric, mai apoi despre agriculturã,
vãmi, justiþie, monedã comunã. Cetãþeanul? O sublimã virtualitate. Cele
nouã referendum-uri, care se aduc
mereu în discuþie, sunt simple amintiri
neplãcute pentru elitele politice europene, nu exemple de surmontare a
invocatului „deficit democratic”. Pe
acest fundal deloc mãgulitor, îngrijo-
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rarea exprimatã, nu demult, într-un articol din cotidianul Liberation (era înainte de alegerea lui François Hollande
preºedinte al Franþei) nu vine întâmplãtor. Analistul francez atrãgea atenþia cã liderii principalelor naþiuni dominante, dar ºi tehnocraþii de la
Bruxelles ºi Frankfurt încearcã sã
propage „revoluþii de sus”. Conceptul,
inventat de Bismark, defineºte o
schimbare a echilibrelor de putere
între stat ºi societate, între economie
ºi politicã; el este rezultatul unei „strategii preventive” elaboratã de elitele
conducãtoare. Semnele schimbãrii,
dupã comentatorul francez, sunt la
îndemânã: neutralizarea democraþiei
parlamentare, instituþionalizarea controalelor bugetare ºi a fiscalitãþii de
cãtre Uniunea Europeanã.
Înainte de aderarea noastrã, am
avut naivitatea sã cred cã proiectului
european îi lipseºte dimensiunea culturalã. Urmam, într-un articol, demonstraþia pe care o fãcuse Andrei Scrima,
încercând sã defineascã spiritul Europei. Pentru gânditorul român, închegarea Europei ca teritoriu continental s-a fãcut dinspre latura timpului ºi
mai puþin sau deloc dinspre latura
geografiei. Cu alte cuvinte, spunea el,
Europa a început sã existe cu adevãrat atunci când a fãcut apel ºi s-a
exersat în tehnicile de proiectare.
Adicã începând de la sfârºitul mileniului I, când apare proiectul. Pentru

a fi cât mai explicit, Scrima aducea în
discuþie perioada de timp (peste trei
secole) necesarã construcþiei catedralei Notre Dame de Paris; dar ºi a
Domului din Milano sau a Catedralei
din Nürnberg. Catedrala, considera
el, e cea mai eficace ºi mai solemnã
formã pentru a situa intrarea Europei
într-un proiect.
Pentru mine, dimensiunea culturalã putea sã fie mediul propice pentru naºterea cetãþeanului european.
Numai cã, între timp, a venit criza ºi
nu mai are cine sã ia în calcul o astfel de opþiune. Aproape toate statele
europene au tãiat bugetele pentru
culturã. În Italia, Executivul a redus
cu 25 la sutã finanþarea pentru programele artistice, iar în Portugalia a
fost desfiinþat chiar Ministerul Culturii.
Bugetul alocat Culturii în Olanda s-a
micºorat cu 200 de milioane de euro,
în vreme ce bugetele Culturii din
Grecia ºi Ungaria sunt în valoare de
câte 12 milioane de euro. Nici în Marea Britanie, Spania ºi Irlanda lucrurile nu stau mai bine ºi aici înregistrându-se reduceri drastice.
Pânã una, alta, toatã lumea stã cu
ochii pe Grecia. Adicã ºi noi ºi ei. Ei,
cu mai multã îndreptãþire. Noi, cu mai
multã îngrijorare. ªi pentru cã tot am
invocat dimensiunea culturalã puþin
mai sus, am sã mã refer la un fapt cultural din Grecia. Nu demult, am aflat
din The New York Times, a apãrut un
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roman care, într-un timp record, a devenit bestseller. Într-o traducere
aproximativã, titlul sãu ar fi „Înþelegerea”. Autorul sãu se numeºte Petras
Markaris. Subiectul romanului e de o
stringentã actualitate. Autorul, se
pare, a reuºit sã facã un melanj între
scriitorul de thriller ºi un comentator
social, devenind peste noapte unul
dintre cei mai citaþi observatori ai crizei din Grecia ºi nu numai. Un criminal
în serie îºi alege victimele din suburbiile bogate ale Atenei. Victimele nu
sunt alese întâmplãtor, ci dupã un
criteriu strict: greci bogaþi care nu ºi-au
plãtit taxele. Ei sunt uciºi prin otrãvire
cu cucutã, iar cadavrele lor sunt duse
printre ruinele oraºului vechi. Ucigaºul îºi spune Colectorul Naþional de
Taxe ºi chiar se comportã ca un funcþionar model: strânge bani pentru
fondurile naþionale.
Dincolo de partea aventuroasã a
cãrþii, autorul îºi permite sã facã ºi
comentarii despre sistemul politic al
Greciei. În opinia sa, este vorba de un
sistem clientelar care a fost construit
„pentru a trãi clipa, de la începutul
secolului trecut, ºi care s-a accelerat
în ultimii 30 de ani”. Elita greceascã,
formatã din avocaþi, medici, proprietari
de nave ºi jurnaliºti de top, a finanþat
de-a lungul timpului cele douã mari
partide ale þãrii. În schimb, toþi aceºtia

primeau slujbe în administraþie pentru
fii ºi fiicele lor. ªi, mai ales, aveau parte
de reeºalonãri sine die la plata taxelor.
„Mãsurile de austeritate au distrus peisajul politic”, considerã Petras Markaris.
„Întrebarea este dacã Grecia trece de
mãsurile de austeritate ºi supravieþuieºte, ºi dacã Europa supravieþuieºte
unui colaps al Greciei. Nu ºtiu care sunt
rãspunsurile”, admite în final autorul.
Pe coperta a IV-a a romanului scrie:
„Atenþie: acest roman nu trebuie imitat!”
Poate nici Grecia, în frunte cu elita
sa politicã, nu trebuie imitatã.
Dar, dincolo de uºurãtatea exemplului de mai sus, trebuie sã constatãm cã, vorbind în termenii lui Andrei
Scrima, Europa de azi a avut contract
mai mult cu geografia ºi mai puþin cu
timpul. Deci ºi cu dimensiunea culturalã. Poate aºa se ºi explicã de ce nu
este pregãtitã pentru crizele sale. Nu
omogenitatea este soluþia, cât diversitatea de a ne însuºi ºi de a trãi în spiritul aceloraºi valori. Europa trebuie sã
conºtientizeze cã înseamnã mai mult
decât crizele de care este afectatã.
Cãci atâta vreme cât nu va deveni
conºtientã cã valoreazã mai mult
decât urgenþele de moment, are toate
ºansele sã eºueze, constatând propriul faliment drept singura ei izbândã.
ªi vom pierde ºi noi ºi ei. Adicã toþi.
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Confluenþe

Venezuela ºi acþiunea
externã a lui Chávez
Cristóbal de la Fuente
Cuvinte cheie: politica externã; Hugo Chavez; relaþii externe regionale; alianþe
politice; anti-sistem

„orice om de stat trebuie sã încerce
sã împace ceea ce considerã drept
cu ceea ce considerã posibil. Ceea
ce este considerat drept depinde de
structura internã a respectivului Stat.
Posibilul depinde de resurse, poziþia
geograficã ºi coniþionãrile sale, precum ºi de resursele, condiþionãrile ºi
structura internã ale altor State.”
Henry Kissinger,
O lume restauratã,
FCE, Mexico, 1973, pag. 20
Plecãm de la ipoteza cã politica
externã este conduita adoptatã de
un anumit Stat în faþa lumii. Aceastã
conduitã este rezultatul convergenþei
diferitelor elemente structurale care
acþioneazã în interiorul respectivului
Stat. Este rezultatul unui efort care
urmãreºte sã promoveze interesul naþional ºi/sau obiectivele permanente
ale Statului. Venezuela, dar ºi restul

lumii, observã, dupã 1989, cum, treptat, politica sa externã tradiþionalã s-a
gãsit în faþa unor direcþii ºi situaþii total
noi, în contradicþie uneori cu bunul simþ.
Locotenent-colonelul Hugo Chávez
Frías, persoana care guverneazã Venezuela, este vãzut în lumea relaþiilor internaþionale drept cineva care se
scaldã într-un imens lac de petrol, fãrã
nici o idee despre cum ºi înspre ce
se îndreaptã.
E destul sã îi priveºti chipul, aþâþat
excitat de baionetele militarilor sãi ºi
de strigãtele co-militonilor sãi, tot mai
puþini, pentru a înþelege simplitatea
viziunii sale asupra lumii. Politica sa
externã este o expresie brutalã a politicii interne, dar cu scop de manipulare. Focalizarea „prieten-duºman” se
aflã la baza viziunii sale politice asupra lumii, în acelaºi timp cu manipularea abuzivã a presupusei „voinþe a
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majoritãþii” ºi cu scoaterea pe tarabã
a unei scheme ideologice depãºite,
toate acestea în forme foarte radicalizate. Sunt copiate grosolan schemele comuniste de propagandã în
cel mai pur stil sovietic, prin care se
promoveazã figura centralã a liderului. Aceastã politicã se bazeazã pe
importantele resurse financiare provenite din petrol. Actuala politicã externã, care nu e, de fapt, politicã, s-a
rupt de esenþa sa tradiþionalã. Astãzi,
ea este expresia clarã a unei voinþe
excesiv personaliste care lezeazã interesul naþional venezuelan ºi care
mãturã totul în numele unei presupuse revoluþii al cãrei eponim este
Simón Bolívar.
ªefia lui Chávez prezintã forme
foarte specifice. Puterea sa creºte invers proporþional cu slãbirea rolului
instituþiilor Statului, între care diplomaþia, cãci acþiunea externã a Statului
s-a personalizat, punând în centru figura conducãtorului. Acþiunile ºi discursurile sale interminabile sau, mai
curând, peroraþiile, modeleazã acþiunea externã, convertind-o într-un fel
de decalog noctambul, obligându-ºi
funcþionarii sa participe la un discurs
învechit ºi defazat. Pe plan extern politicile chaviste promoveazã un ansamblu de alianþe politice ºi ideologice între guvernanþi care împãrtãºesc

aceeaºi viziune asupra lumii. Se detaºeazã improvizaþia de alianþe, dependenþe ºi orice tip de compromis,
a cãrei emblemã o constituie ALBA
(Alianþa Bolivarianã a Popoarelor) care
este perceputã de guvernanþi ca o reþea de fidelitãþi, compromisuri, complicitãþi ideologice ºi subordonãri care
exprimã ideea unui recurent „câmp
progresist” ºi a unei fictive „stângi internaþionale”. Pentru asta Chavez a
creat o reþea de birocraþi în serviciul
sãu. Nu o reþea de profesioniºti, trebuie spus cã, dacã uneori anumite
servicii diplomatice au fost suprimate
dintr-o singurã loviturã sau dintr-o trãsãturã de condei într-o singurã zi, în
alte cazuri a fost aplicatã teoria salamului, adicã, încet-încet au fost înlãturaþi adevãraþii profesioniºti, fiind înlocuiþi abuziv de propagandiºti ignoranþi, dispuºi sã reprezinte, nu interesele Venezuelei, ci ideile noctambule
ale liderului Revoluþiei Bolivariene. Petrolul a fost arma sa pentru a cumpãra
adeziuni internaþionale. Sub acest aspect, Chavez a continuat practica guvernelor anterioare, ducându-o însã
la extrem. În trecut, se obþinea consensul politic pe baza ofertelor în materie energeticã. Astãzi, în mod grosolan, se schimbã petrolul pe adeziunea faþã de lider, nu pentru interesele permanente ºi vitale ale naþiunii.
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Acelaºi lucru se întâmplã în interiorul
þãrii. Înainte, se foloseau beneficiile
din exportul energetic pentru a completa golurile din buget. Astãzi aceste
resurse sunt folosite oriunde. Venezuela menþine o economie de subzistenþã ca sã nu mai vorbim de folosirea excedentului de petrol ca armã
pentru a pune la colþ firmele private
ºi a le substitui cu un Stat tot mai ineficient ºi corupt. Politica externã bolivarianã este expresia ideii absurde
de a face socialism cu petrol. Astãzi
Chávez este stãpânul resursei principale a economiei Venezuelei. Vom
vedea ce va fi mâine dupã ce totul
se va prãbuºi.
Chávez promoveazã o viziune împotriva modelului economic capitalist.
Aceastã viziune este exportatã. El
cautã ºi promoveazã alianþe ideologice într-o fictivã luptã antiimperialistã.
Concret, împotriva Statelor Unite. Viziunea sa înapoiatã, bazatã pe dihotomia centru-periferie, acordã Statului
rolul de element de forþã de ºoc împotriva imperiilor, iar el, ca mare lider,
stã în primul rând, ca David în faþa
lui Goliat.
Scenele globale ale acþiunii
externe a lui Hugo Chávez
Scena internaþionalã pe care Chávez
acþioneazã este fundamental moºtenitã:

este vorba de Caraibe ºi întreaga
Americã Latinã, deºi nu putem ignora
alte arii mondiale despre care vom
vorbi mai târziu. Când spunem moºtenit, ne referim la continuitatea politicii externe a Venezuelei de-a lungul
existenþei sale ca stat democratic sau
nu, condus de civili sau militari. Acest
lucru a fost posibil pânã la apariþia
acestui aspirant la rolul de Hitler, în
1999. El a modificat încet-încet nu
numai regulile jocului politic în interior,
ci ºi pe plan internaþional, punînd
naþiunea în faþa unor mari pericole.
Sub gestiunea sa, interesul naþional
venezuelan s-a diluat în interesul strategic al altor naþiuni. Acest lucru e
foarte grav. Þara, sau o bunã parte
din ea, nu ºi-a dat seama de pericolul
acþiunii internaþionale a lui Chávez
faþã de destinul naþiunii noastre. Între
aceste pericole notãm implicarea
Venezuelei în unele procese globale
legate de regimuri cu o viziune antioccidentalã, antidemocraticã, intolerantã ºi chiar cu determinate atitudini
teroriste. Apoi, într-o posturã politicã
idealistã, pretinde sã înscrie þara într-o
cruciadã globalã antiamericanã. Cu
aceasta, Chávez crede cã va gãsi în
China ºi în Rusia aliaþi pentru aceastã
angajare, botezatã generic drept multipolarã. Din punct de vedere regional,
Chávez a dus Venezuela într-o dilemã
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politicã: integrarea trebuie înfãptuitã
printr-o alianþã ideologicã ºi politicã,
aceasta e antiimperialistã sau, trebuie
vãzutã ca o necesarã ºi naturalã integrare economicã, asemãnãtoare Uniunii Europene, dar modelul acesta e
capitalist ºi e respins de Chávez.
Prima scenã regionalã:
Orientul Mijlociu, Iran ºi Israel
Prin tradiþie, Venezuela a menþinut
întotdeauna o relaþie echilibratã ºi echidistantã cu aceastã parte a lumii.
Prin tradiþie, pentru cã Venezuela
întotdeauna a manifestat o consideraþie constantã pentru valorile culturale
ale acestor popoare printr-o importantã prezenþã diplomaticã.
Echilibratã, pentru cã întotdeauna
a avut relaþii privilegiate, de exemplu,
cu lumea arabã, armonizând interesele sale în sânul organizaþiilor internaþionale cu cele ale þãrilor membre ale
OPEC.
Echidistantã, pentru cã politica externã a Venezuelei a vãzut întotdeauna conflictul între Palestina ºi Israel
dintr-o perspectivã prudent echidistantã. A susþinut necesitatea unei soluþii în termeni de negociere globalã
care sã respecte regulile care emanã
de la ONU sau impuse de Dreptul Internaþional ºi aspiraþiile ambelor popoare.

Faþã de Iran, Venezuela a menþinut
întotdeauna o poziþie care exprimã
cele trei condiþii. Cu ªahul Iranului a
existat o relaþie fluidã, mai ales pentru
importanþa pe care o deþinea aceastã
þarã în regiune ºi pentru potenþialul
sãu petrolier. Totuºi, o datã produse
evenimentele care au dus la Revoluþia magnetofoanelor cu casetele Ayatolahului Khomeini ºi dupã instaurarea
regimului autocratic, care a zguduit
geopolitica regionalã ºi a început sã
îngrijoreze lumea, Venezuela a continuat relaþia sa fluidã.
Faþã de Israel, Venezuela a exercitat dreptul sãu suveran la o poziþie de
respect ºi apreciere pentru aceastã
þarã. Întotdeauna a susþinut o soluþie
a problemei palestino-israelianã în spiritul documentelor ONU. Pentru Venezuela democraticã aceastã problemã
nu putea fi rezolvatã fãrã participarea
popoarelor ºi guvernelor. Dar ambele
trebuia sã depãºeascã jocul strategic
al bipoalaritãþii. Deºi astãzi s-a depãºit perioada rãzboiului rece, problema
persistã, desigur au fost cîteva deschideri: Întâlnirile de la Washington
1979, de la Madrid 1991 ºi Acordul de
la Oslo din 1993, apoi foaia de parcurs
din 2003. Ultima, pusã în picioare prin
efortul conjugat al Statelor Unite, Uniunii Europene, Rusiei º a ONU, deºi n-a
ajuns la rezultatul aºteptat, expirând
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în 2005, menþine speranþa de a gãsi o
soluþie justã pentru ambele popoare.
Uraganul bolivarian a modificat
aceastã schemã. Chávez a transformat-o într-o cruciadã îmbibatã de
retoricã, în aparenþã, revoluþionarã.
A rupt relaþiile cu Israelul, s-a aliniat
cauzei palestiniene fãrã sã cunoascã
toate dedesubturile acestui conflict.
Apoi l-a vizitat pe Sadam Hussein în
momentele când nimeni nu mai paria
un ban pe dictatorul irakian, din cauza
politicii sale îndreptate împotriva propriului popor ºi împotriva populaþiei
kurde, fãrã a pune la socotealã cã
era un permanent factor de tensiune
în zonã.
Venezuela a fost sancþionatã.
Aceste sancþiuni împotriva ei trebuie
sã oblige la o reflecþie asupra conduitei sale externe cu realism politic.
Andrés Eloy Blanco, ca ministru de
externe, vorbea de „politica bunelor
companii”, a cãrei filozofie, în timp, a
stat la baza Doctrinei Betancourt, iar
azi, ar trebui sã ghideze politica externã a acestei þãri pentru cã trebuie
sã-ºi promoveze interesul sãu naþional. Atitudinea arþãgoasã asumatã de
guvern ºi Adunarea Naþionalã face
mult rãu þãrii, regiunii ºi fireºte Preºedintelui Republicii care e lipsit, din
proprie voinþã, de o echipã de conducere care sã-i explice necesitatea

proporþiei ºi a mãsurii ºi, de asemenea, daunele conduitei sale greºite.
Este evidentã slãbirea poziþiei sale
pe plan internaþional.
Iran este o ameninþare pentru pacea lumii. Existã þãri care ar putea
deveni þinte directe ale unui atac nuclear, în primul rând Israel, pe care
Ahmadinejad l-a ameninþat cu ºtergerea de pe faþa pãmântului. Iranul se
joacã de-a v-aþi ascunselea cu activitatea nuclearã, refuzând iresponsabil
orice cooperare în aceastã materie.
Dupã cât se pare, Iran posedã rachete nucleare. Acest lucru e foarte
periculos. Rusia, þarã care a sprijinit
dezvoltarea nuclearã ºi care se opune
politicii de sancþiuni, e foarte preocupatã de atitudinea sfidãtoare a lui
Ahmadinejad. Ruºii nu vor putea accepta niciodatã ca în zona lor vitalã
sã se producã un tsunami nuclear.
Ar fi primii afectaþi. Pentru acest motiv, în cazul unei situaþii dezastruoase
care ar scãpa din mâinile factorilor
geostrategici din zonã, ruºii nu s-ar
opune la adoptare unor mãsuri severe, inclusiv atacul militar. Deja ei ºi-au
dat seama de ceea ce ar putea fi distrus într-o clipã ºi chiar se regãsesc
pe lista þãrilor care vor participa în
viitoarea reconstrucþie a Iranului.
În schimb, Venezuela va rãmâne
pedepsitã ºi cu greu va fi acceptatã
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în rândul naþiunilor „prietene” de pe
scena internaþionalã. O scenã pe care
i-a fost dificil sã acceadã ºi de care
s-a îndepãrtat din cauza retoricii iresponsabile ºi a unei conduite externe
radicalizate. Nu s-au luat în considerare limitele ºi nu s-a ºtiut armoniza
ceea ce se îmtâmplã în lume cu interesul sãu naþional.
Chávez a sfidat bunul simþ când
s-a înlãnþuit de Iran, angajat într-o cruciadã imaginarã ºi bombasticã anti
americanã, el a trecut dincolo de relaþia tradiþionalã ºi istoricã bazatã pe
interesele þãrilor petrolifere. Prin politica sa a pus Venezuela, pentru
prima datã în istoria sa, într-o situaþie nejustificatã ºi periculoasã în faþa
puterilor mondiale. O iresponsabilitate asociatã cu predica antioccidentalã a lui Ahmadinejad. Interesele pe
care acesta le reprezintã nu sunt cele
ale venezuelanilor. În plus, Chávez a
manifestat o solidaritate iresponsabilã cu regimurile lui Gadafi din Libia
ºi al lui Bashar Al Assad din Siria, sub
pretextul de a protesta împotriva
amestecului imperiului american în
„revoluþiile specifice” ale lumii arabe.
A II-a scenã regionalã:
Oceania, lumea asiaticã ºi China
Despre Oceania nu sunt multe
de spus. Guvenul bolivarian are o

reprezentare foarte slabã în aceastã
zonã. Este evident cã natura acestor
regimuri democratice, alineate la lumea valorilor democratice, are puþin
de a face cu cu administraþia regimului Chávez puþin înclinatã sã aprofundeze o relaþie cu astfel de regimuri.
Trebuie sã spunem cã aceste regimuri
nu au interes sã menþinã o relaþie cu
un militar golpist care nu respectã
drepturile umane ºi nici acordurile.
Existã puþin sau nimic în comun.
Numai relaþii protocolare.
Cu lumea asiaticã, Venezuela a
menþinut de-a lungul sec. al XX-lea
relaþii foarte restrânse, cu excepþia Japoniei ºi Indiei. În schimb, cu China
legãturile au fost determinate de consecinþele rãzboiului rece. Legãturile
spasmodice ºi reduse deveneau intense în cadrul ºi pe coridoarele organismelor internaþionale. Venezuela nu
putea scãpa de condiþionãrile ºi contradicþiile care existau în relaþiile internaþionale. Astfel cã a IV-a Republicã
(adicã guvernele civile), foarte criticatã de Chávez ca proamericanã, a
stabilit relaþii cu gigantul asiatic, la sfârºitul anilor ’70. Venezuela a impulsionat deschiderea de relaþii diplomatice
cu China în contextul renunþãrii acesteia la pretenþia de a exporta modelul
sãu comunist, când aceasta a oferit
garanþii cã va iniþia conectarea la
lumea raþionalã a respectului regulilor
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dreptului internaþional. Uneori au mai
existat poziþii critice ale Venezuelei
faþã de regimul chinez pentru anumite
decizii care nu respectau drepturile
omului în acea þarã.
Dinamica relaþiilor internaþionale i-a
permis lui Chávez sau mai bine spus
Chinei sã iniþieze un proces susþinut
de înþelegere reciprocã. China în procesul dinamic de take off, în procesul
complex al unei economii emergente
manifestã o foame de materie primã
ºi Venezuela este un furnizor natural
de petrol, produs atât de necesar
economiei gigantului asiatic. Chávez
dintr-o perspectivã obsesiv idealistã
se „vinde”, ca un furnizor sigur al acestui produs, astfel cã produsele finite
venezuelane constituie un cimitir de
elemente neluate în seamã, cãci din
Venezuela se exportã cãtre China numai petrol. Totul în beneficiul economiei chineze. China a primit din mâna
lui Chávez o cheie de intrare pentru
produsele sale în continentul latinoamerican. Cu restul þãrilor asiatice,
mai ales cu Japonia se observã o deteriorare a schimburilor comerciale ºi
din punct de vedere politic lipsa punctelor de acord. Chávez se agaþã de gigantul asiatic considerându-l un aliat
politic în camapania sa dezlãnþuitã împotriva „Imperiului yancheu”. ªi toate
acestea în ciuda faptului cã liderii
chinezi au repetat în diverse ocazii,

la Caracas sau Beijing, într-un limbaj
politicos, garnisit cu zâmbete, cã ei
nu cautã nicio confruntare cu SUA ºi
cã relaþia cu Venezuela e pur comercialã, nu politicã. Ei pun pe primul loc
interesul naþional chinez, spre deosebire de Chávez care sacrificã interesul naþional venezuelan pe altarele
unei cruciade fanteziste antiimperialiste. În Venezuela este o zicalã: „în
fiecare zi îþi iese un nãtãrãu în drum,
dacã îl gãseºti eºti stãpânul lui”.
Chávez e în situaþia asta în fantezia
lui delirantã de a se crede un David
împotriva lui Goliat. Îi va fi uºor cui cunoaºte istoria relaþiilor internaþionale
sã înþeleagã aceastã anomalie, adicã
sã vadã cum un lider ipotecheazã destinele unei naþiuni. Situaþia e unicã.
S-a întâmplat ca þãrile sã-ºi cedeze
suveranitatea prin forþã, dar sã o faci
conºtient e neobiºnuit ºi poate provoca mari prejudicii þãrii. Desigur, Chávez
va spune în anul care vine: Apres moi
le déluge. Adicã, în urma alegerilor, de
unde va rezulta o nouã echipã politicã,
nici carismaticã, nici populistã, care va
reconstrui interesul naþional venezuelean.
A III-a scenã regionalã:
Rusia ºi Bielorusia
Cine putea sã-ºi imagineze, acum
cincizeci de ani, cã ruºii vor ajunge
sã intre în America Latinã ca un cuþit
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cald într-o bucatã de unt? Pare incredibil cã ruºii sunt prezenþi în Venezuela dupã ce au fost reduºi la o
modestã prezenþã în Cuba, rezultat
al acordurilor pragmatice între americani ºi ruºi. Dupã criza din octombrie
1962, modesta prezenþã a ruºilor se
limita la un ajutor pentru ineficientul
regim cubanez. Ajutorul consta în
schimburi de zahãr cu alte produse
agricole de primã necesitate pe care
cubanezii nu erau capabili sã le producã. URSS ºi þãrile satelite sau mai
puþin satelite întreþineau astfel internaþionalismul proletar. Rãzboiul rece a
condiþionat aceastã prezenþã. Odatã
disparutã URSS, Rusia lui Putin ºi
Medvedev, moºtenitoarea potenþialului militar sovietic, s-a instalat deschis în Venezuela datoritã revoluþiei
bolivariene a lui Hugo Chávez.
Cum se ºtie, dispariþia URSS a
prins lumea nepregãtitã în faþa noii
paradigme din relaþiile internaþionale.
Deºi plutea în aer posibilitatea unui
conflict, niciodatã nu s-a bãnuit cã
unul dintre adversari va abandona
brusc ringul. Venezuela democraticã
s-a adaptat la aceastã nouã realitate
ºi a dezvoltat cu moºtenitoarea marii
puteri o relaþie armonioasã, abþinându-se sã se implice în dedesubturile
dezmembrãrii URSS-ului, privilegiind
relaþia cu Federaþia Rusã, aºteptând

ca timpul sã vindece totul ºi ca încetîncet sã se deschidã cãile pentru o
prezenþã diplomaticã mai consistentã
în fostele republici sovietice.
Astãzi, Chávez s-a cufundat într-o
ambiþioasã relaþie cu Rusia. A transformat Venezuela în una dintre principalele importatoare de arme din Federaþia Rusã. Unele date aratã cã din
1999, Venezuela a devenit al treilea
cumpãrãtor de arme din lume dupã
China ºi India. Chávez a profitat de
faptul cã economia a fost fundamental
monopolizatã de Stat ca sã îndrepte
þara pe calea înarmãrii care nu va
conduce la nimic bun, cel mult la un
conflict cu vecinii. Se poate spune cã
Chávez joacã la zaruri politica externã
a Venezuelei. Se bazeazã pe puterea
datã de proprietatea statului asupra
petrolului, pe agresiva politicã de expropieri (sau „naþionalizãri”, cum este
numitã) a factorilor productivi privaþi.
Statul este unicul deþinãtor de valutã
ºi decide asupra produselor importate,
care s-ar putea produce în þarã sau
ar putea fi gãsite mai aproape ºi la
preþ mai bun, în SUA sau în Canada,
de exemplu.
Ruºii, abili, s-au infiltrat pe pieþele
venezuelane, au pãtruns în industria
energeticã în calitate de furnizori de
tehnologie în schimbul obþinerii acelor
pieþe pe care înainte acþiona compania
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de stat venezuelanã PDVSA. Dar ruºii
nu oferã numai arme, capitalurile statale ruseºti sunt prezente în arii cheie
ca aurul, diamantele, gazul ºi petrolul.
În comerþ ºi pe piaþã nu existã prieteni.
Chávez nu ia în seamã realitatea, pentru cã e orbit ºi se joacã cu destinele
þãrii susþinând posibilitatea dezvoltãrii unui program energetic nuclear. A
fãcut primii paºi pentru a negocia cu
ruºii achiziþionarea unui reactor nuclear. Se pare cã dupã drama de la
Fukushima i-a venit mintea la cap.
Întreaga þarã a fost uimitã ºi alarmatã
dupã anunþ ºi se întreba cum ar putea
un om care, împreunã cu echipa de
guvernare, a distrus sistemul electric
pe care naþiunea l-a construit de-a lungul secolului XX sã gestioneze energia nuclearã. În afarã de asta, existã
o înþelegere de stat cu celelalte þãri de
pe continent: acordul de la Tlatelolco,
Mexic, semnat în 1967–1968. Prin
care Venezuela se obligã sã evite
aventura nuclearã. E de înþeles îngrijorarea publicã în faþa intenþiei de
implementare a energiei nucleare,
mai ales când proiectul aparþine unui
om al cãrui vocabular predilect e legat
de rãzboi, soldaþi, lupte, batalioane,
violenþã ºi pentru care nu existã adversari, ci numai duºmani.
Chávez a dezvoltat cu Rusia relaþii
diplomatice, economice, politice ºi

militare cu o vitezã ºi o intensitate
extraordinare. A vizitat Moscova de 8
ori de când a ajuns la putere în 1999.
Ceva ar trebui sã înveþe din aceste
vizite: în primul rând sã evalueze în
termeni pragmatici dacã fluiditatea
acestei relaþii este pozitivã pentru
þarã. Considerãm cã ea a fost pozitivã pentru Rusia ºi foarte negativã
pentru Venezuela. Liderul considerã
cã, dacã cineva îi întinde mâna, demonstreazã afecþiune ºi solidaritate
cu lupta sa împotriva „imperiului”. Se
pot oricând pune în evidenþã cazuri în
care, în mod iraþional, Chávez a violat sau a dat peste cap o regulã de
aur a diplomaþiei. De exemplu, cãlãtoreºte la Moscova, unde semneazã
acorduri cu aceastã þarã (mai mult de
60 de acorduri)apoi urcã în avion ºi
aterizeazã la Minsk, Bielorusia, inexplicabil, pentru a semna tot atâtea
acorduri, care lezeazã economia Venezuelei. Acordurile pomenite puteau
fi semnate cu Rusia, dat fiind cã produsele acesteia sunt de calitate superioarã.
În orice caz, nu pãrea ca Chávez,
echipa de guvernare sau ministrul sãu
de externe sã aibã cunoºtinþã de dezacordul dintre Moscova ºi Belarus.
Dezacord care friza o crizã internaþionalã, cu toate cã ambele þãri au o
origine comunã. Bieloruºii sunt ºi ei
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slavi. Aceste popoare au împãrþit suferinþe, penurii ºi eroism. De asemenea împart o culturã, o limbã. În afarã
de unele mici diferenþe lingvistice, ruºii
ºi bieloruºii se înþeleg perfect. În secolul XX au trãit momente istorice. De
exemplu, oraºul bielorus Brest-Litovsk
a fost în centrul negocierilor pentru
acordul de Pace între Rusia Sovieticã
în curs de naºtere ºi Germania. A fost
ºi punctul unde trupele germane ale lui
Hitler au atacat URSS, în 1941, violând faimosul Pact Ribentrop-Molotov,
semnat în 1939.
Astãzi, aceste þãri, separate din
1991, fiecare promovându-ºi viziunea
politicã, se confruntã. Bielorusia a
fost condusã din 1994 de Alexander
Lukaºenko. Între timp Rusia a fost
condusã de Boris Elþin, Vladimir Putin
ºi Dimitri Medvedev. Au fost tensiuni
între aceºti lideri. Cu Elþin, în mai micã
mãsurã, în timp ce cu Putin relaþia a
fost mai dificilã, iar cu Medvedev chiar
mai complicatã.
Acest lider bielorus, fiu al vremurilor tumultoase de dupã dezintegrarea
URSS, s-a transformat în pietricica din
cizmã pentru Kremlin. Moscova a încercat sa-i mineze puterea. Acest om
politic a jucat cartea comunistã, în stil
sovietic, de a nu aplica politici economice neoliberale. S-a certat cu aproape toate guvernele occidentale, inclu-

siv USA. Cu toate acestea, a câºtigat
toate procesele electorale. Grupurile
din opoziþie au acuzat ca frauduloase
ºi deci ilegale procedeele folosite de
de Lukaºenko pentru a câºtiga alegerile.
În orice caz, azi, Bielorusia este un
mare inamic al Rusiei. Relaþiile lor sunt
foarte încordate. Conducerea rusã,
prin mediile de comunicare, reia argumentul, folosit de Occident, cã
Lukaºenko este „ultimul dictator din
Europa”. Lukaºenko nu a dat înapoi.
A scos ghearele ºi a blocat trecerea
gazului spre Europa, generând o
tensiune cu Rusia ºi condamnând
Europa sã sufere de frig în timpul
iernii. În afarã de acest detaliu, din
fericire, pânã acum, înfruntãrile s-au
rezumat la pirotehnicã mediaticã.
Lukaºenko este un individ instabil
care acþioneazã iresponsabil în politicã, în acord cu starea sa psihicã.
Cu Rusia, se joacã cu focul. Ieri, îl
critica pe neascultãtorul preºedinte
georgian ªakaºvili, dupã conflictul
militar dintre Georgia ºi Rusia. Apoi,
a reacþionat difuzând prin televiziune
imagini ilustrând agresiunea Moscovei asupra micuþei Georgia.
Kremlinul este sãtul de Lukaºenko
ºi aceasta se reflectã în glumele populaþiei. Existã o glumã în care se spune
cã nici lui Medvedev, nici lui Putin nu
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le place ceapa. In rusã „ceapã” se
spune LUK. Din aceste motive sunt
inexplicabile periplurile lui Chávez de
la Moscova la Minsk. Sã vizitezi doi
lideri inamici într-o singurã cãlãtorie
înseamnã sã nu respecþi logica diplomaþiei ºi a politicii internaþionale,
deci are legãturã cu politica externã
venezuelanã, cu conduita Statului
Naþional, ce pare un autobuz fãrã direcþie care nu se ºtie încotro se îndreaptã. Ironia sorþii, secretarul general al guvernului venezuelean este
ºofer de autobuz. Nu e în sine un rãu,
ºi sã fim iertaþi de ºoferii de autobuz,
dar în aceastã funcþie se cer alte calitãþi în afarã de un simplu instinct al
vitezei. Ministrul venezuelan nu vorbeºte nicio limbã strãinã, nu a absolvit o facultate care sã-i asigure cunoºtinþe juridice, economice sau internaþionale. Sãrmanul Simón Bolívar,
al cãrui nume e folosit pentru a numi
acest talmeº-balmeº politic, revoluþia
bolivarinã.
A IV-a scenã regionalã:
Africa Subsaharianã
Venezuela a menþinut o relaþie specialã cu þãrile din Africa Subsaharianã.
În mod pragmatic, a menþinut o relaþie
de respect cu acest continent ºi o poziþie de înþelegere pentru condiþia lor
de þãri care au obþinut recent inde-

pendenþa, de abia în a doua jumãtate a secolului XX. Aceastã realitate
a apãsat aceste popoare. Stigmatul
de þãri subdezvoltate, ºi în plus, percepþia pe care propria populaþie africanã o are despre sine: conºtiinþa dificultãþii de a se insera în lumea dezvoltatã ºi de a fi egala altor popoare,
face ca aceste popoare sã-ºi piardã
speranþa. Unii dintre guvernanþii lor
au fost indivizi bolnavi ºi deliranþi. Ei
sunt conºtienþi cã subsolul þãrilor lor
e ticsit de imense bogãþii ºi devine
astfel o pradã uºoarã pentru mecanismele corupþiei. Unii s-au îmbogãþit cu
preþul suferinþelor ºi înapoierii propriilor popoare. Scãldându-se într-o
retoricã „revoluþionarã” ºi în numele
anticolonialismului au construit iraþional imperii personale. Aceastã situaþie
a impus totdeauna diplomaþiei venezuelane exigenþa unei politici senine ºi
prudente în acest continent, pânã când
s-a stârnit vijelia bolivarianã în 1999.
Înainte de asta, Ministerul Afacerilor Externe, cel democratic, a menþinut totdeauna o linie echilibratã, confruntând informaþia furnizatã de ambasade, în funcþie de care controla
efectele politicii sale externe în acest
continent. Întotdeauna a fost atent la
schimbãrile care ar fi putut implica
posibilitatea unei apropieri mai mari,
politicã ºi diplomaticã, de aceste þãri.
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Din 1999 a început un proces politic
foarte agresiv în interiorul diplomaþiei
bolivariene. Prin acesta s-a reformat
Ministerul de Externe: se evidenþiazã
eliminarea puternicei Direcþii Generale de Politicã Internaþionalã ºi direcþiile sale de sector, aceeaºi soartã au
avut-o celelalte direcþii generale. În
locul ei, s-au creat cinci funcþii de viceminiºtri, fiecare pentru un continent.
Acest proces politic-administrativ a
adus cu sine o noutate în politica externã. A permis o intervenþie în continentul african cu un discurs ideologizant care urmãrea poziþionarea lui
Hugo Chávez ca lider al unui proces
internaþional „eliberator ºi independentist faþã de colonialismul imperial”. ªi
astfel, la un moment dat, Chávez a
încercat sã convingã populaþia venezuelanã cã are o componenþã afro
majoritarã ca apoi sã se prezinte în
faþa africanilor ca parte a aceluiaºi popor (africani ºi venezuelani), care ar fi
înfrãþit prin nenorocirea de a trãi sub
capitalism. Total absurd, într-o þarã
unde metisajul este prima caracteristicã etnicã, e absurdã aceastã încãpãþânare a lui Chávez de a distorsiona
propria realitate pentru a ideologiza ºi
politiza relaþiile externe. Nu întâmplãtor Caracas s-a transformat într-un soi
de Mecca de stors dolari pentru întreþinuþii, magi ai verbului revoluþionar ºi

înflãcãrat rostit în rafale, traficanþi de
iluzii pentru populaþie, cum e cazul lui
Robert Mugabe, „sacrificatul” preºedinte al Zimbabwe, care a vizitat Caracas cu diferite ocazii pentru a primi
ajutorul bolivarian. Înainte cu revoluþia
mondialã, socialistã ºi bolivarianã!
Petrolul oferã resursele. Ambasadele
ºi funcþionarii au ca misiune rãspândirea rolului de conducãtor al comandantului preºedinte, omul cel mai viteaz ºi curajos, care îl întrece chiar ºi
pe mentorul sãu, Fidel Castro. Motiv
pentru care prezenþa Venezuelei s-a
amplificat, modificându-ºi esenþa
politicã ºi diplomaticã, transformându-se într-o acþiune externã de propagandã în favoarea socialismului secolului XXI. Mult zgomot pentru nimic,
ca sã-l citãm pe Shakespeare.
A V-a scenã regionalã:
America Latinã, SUA ºi Caraibe
America Latinã este un continent
complex care trãieºte în mod contradictoriu o iluzie. Pe de o parte cautã
stabilitatea ºi dezvoltarea ºi, pe de
alta, cu o anumitã regularitate, cade
prizoniera populismului. A semnalat
acest lucru Teodoro Petkoff, strãlucit
lider al stângii democratice venezuelane, vechi luptãtor ºi, în acelaºi timp,
unul dintre primii critici ai socialismului sovietic în versiunea stalinistã.
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Cel care a fost criticat dur de însuºi
Leonid Brejnev într-un discurs, acuzat
fiind de anticomunism, proamericanism ºi contrabandã cu ideile socialismului. Acest lider politic astãzi distanþat de politica militantã, dar nu de
politicã, cãci conduce un cotidian de
unde sunt atacate neroziile ºi ilegalitãþile guvernului Chávez. Teodoro
Petkoff, o legendã vie, este un intelectual ºi un om politic cult, vorbeºte
limbi strãine, profesor universitar, laureat în economie, mai are în CV
douã evadãri spectaculoase în anii
’60: prima coborând pe o frânghie de
la etajul ºapte al spitalului unde era
închis pentru o hemoragie stomacalã. Anterior, în închisoarea în care
era deþinut, a reuºit sã introducã un
litru de sânge uman, pe care l-a bãut
pentru a simula, printr-un acces de
vomã, o hemoragie. A doua oarã a fost
închis dupã ce a trãit ascuns timp de
doi ani. De data asta a planificat evadarea cu alþi doi proeminenþi lideri
comuniºti: Guillermo Garcia Ponce
ºi legendarul Pompeyo Márquez. Au
evadat printr-un tunel construit de un
grup de militanþi ai Tineretului Comunist, plini de eroism ºi abnegaþie. ªtirea despre aceastã evadare a fãcut
înconjurul lumii. Teodoro Petkoff, în
una dintre cãrþile sale, analizeazã realitatea latino-americanã. Titlul, „Cele

douã stângi”, adicã: cea dogmaticã
ºi voluntaristã, botezatã de Petkoff
„burbonicã”, pentru cã nu înþelege ºi
nu uitã ºi cealaltã, nestalinistã, nici
fidelistã, nici dogmaticã. Prima este
o stângã înapoiatã, îndrãgostitã de
trecut ºi care refuzã sã vadã realitatea cu ochelari potriviþi. Cealaltã e reprezentatã de fostul preºedinte Lula
sau fosta preºedintã chilianã, Michelle Bachelet. Chávez a îmbrãþiºat-o pe prima. Astãzi, el este printre
primii propagatori ai dogmatismului
castrist, ºi pe deasupra, un apãrãtor
îndârjit al componentelor cele mai
criticate ºi combãtute ale socialismului sau comunismului. Socialismul lui
Chávez înseamnã expropieri, confiscãri, descurajarea iniþiativei private,
reducerea spaþiului pentru manifestãri de dizidenþã, intimidarea partidelor pentru a crea un singur partid, al
sãu, în care el este alfa ºi omega.
În acþiunea externã regionalã ºi în
contextul latino-american ºi caraibian,
Chávez pune în practicã dihotomia:
cine nu e cu el e împotriva lui. Deoarece crede, în delirul sãu, cã este reîncarnarea lui Simón Bolívar, afiºeazã
o politicã antiamericanã care reactualizeazã sentimente antiamericane
care mai dãinuie în populaþia latinoamericanã.
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Stereotipul „Ugly american” (Americanul urât) mai pluteºte încã în mentalitatea unor lideri revoluþionari care
joacã rolul de ºefi de stat în emisferã. De aceea dictatorul venezuelan se simte deranjat când unii ºefi de
stat latinoamericani insistã sã punã la
baza guvernãrii þãrilor lor cei trei factori necesari pentru dezvoltarea economicã ºi socialã a societãþii lor, adicã:
democraþia, economia de piaþã, dezvoltarea tehnologicã. Aceste concepte
îi produc alergie lui Chávez. El susþine
o politicã externã în acord cu crezul
sãu etatist ºi confiscator. Promoveazã
pe continent revoluþia sa bolivarianã
ºi nu scapã nici o ocazie de a folosi
petrolul ca o armã de dominaþie pe
continent ºi în spaþiul caraibian. În
þãrile care nu-i împãrtãºesc predica
antiamericanã ºi-a redus prezenþa.
Pe agenda politico-dipomaticã a
lui Chávez se aflã pe de o parte statele care împãrtãºesc vederile sale
„antiimperialiste”: Nicaragua, Cuba,
Bolivia ºi Ecuador. De celalatã parte
statele care nu împãrtãºesc vigilenþa
bolivarianã: Chile, Columbia, Costa
Rica, Honduras, Mexic, Panama,
Salvador. Nu pot lipsi Brazilia ºi Argentina. Ultimele douã beneficiazã
cel mai mult de pe urma complexei
relaþii cu Venezuela bolivarianã.

În ce priveºte Nicaragua ºi Bolivia,
acestea sunt, dupã cum le-a botezat
Petkoff: membre ale clubului: „Azvârle-mi ceva”. Trãiesc pe cheltuiala
Revoluþiei bolivariene. Ecuador are
o atitudine puþin diferitã ºi prudentã,
dar când vine vremea sã strige împotriva capitalismului, intrã în corul
bolivarian. În ce priveºte Cuba, reprezintã în mod serios o problemã structuralã pentru Venezuela. Aceastã þarã
a pus stãpânire pe Venezuela fãrã sã
tragã un foc. Ei controleazã industria
petrolierã, serviciile de telefonie, s-au
infiltrat în forþele armate, se aflã în
industriile de bazã, înlãturându-i pe
specialiºtii venezuelani din posturile
de rãspundere ºi supravizeazã gestiunea externã a þãrii. E o mare nemulþumire în societatea venezuelanã
pentru aceastã înstrãinare a Venezuelei în faþa Cubei. Suntem în prezenþa
unui act, pentru prima oarã în istoria
relaþiilor internaþionale, de cedare voluntarã a suveranitãþii. Chávez vorbeºte de o nouã þarã: CUBAZUELA,
adicã unirea Cubei cu Venezuela.
Ceea ce n-ar fi rãu dacã ar fi Venezuela cea care ar conduce ºi i-ar injecta
sânge democratic, cãci aceastã þarã,
tot mai mult, se apropie de dezastru
existenþial, ca popor, din cauza modului în care e administratã de fraþii
lui Castro. Dacã n-ar fi injecþia de
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petrodolari, Cuba lui Fidel n-ar fi
aceeaºi. Din fericire Venezuela dispune de un reflex democratic cu care,
în diferite ocazii, a frânat prostiile Preºedintelui, printre ele, cea a unirii
Cubei cu Venezuela. Cubanezii sunt
peocupaþi de starea de sãnãtate a
lui Chávez pentru cã ºtiu cã, împreunã cu alegerile din anul viitor, aceasta mãreºte posibilitatea ca el sã pãrãseascã puterea ºi, prin urmare, se
va repeta situaþia când au fost abandonaþi în voia sorþii de defuncta URSS,
aflatã ºi ea pe cale de dispariþie.
Între þãrile care nu împãrtãºesc
viziunea mondialã alu Chávez se
distinge Columbia.
Venezuela a trãit din vremurile
Independenþei (1830), ale republicii
Nueva Granada (1830–1858) o relaþie
de amor–urã cu aceastã þarã. Cele
douã state au 2219 km de frontierã.
Ambele popoare au o varietate de
probleme care le apropie, nu numai
geografic, dar ºi cultural, comercial,
politic ºi economic. Ca sã nu mai vorbim de cei aproape douã milioane de
columbieni, în prezent venezuelani,
care trãiesc în Venezuela în familii
constituite, atât din cetãþeni columbieni, cât ºi din columbieni ºi venezuelani.
Statul columbian este în conflict
cu forþele armate ilegale din þarã. Din

1948 persistã o atmosferã de rãzboi.
Forþele neregulate, sub tutela Forþelor
Armate Revoluþionare din Columbia
(FARC) ºi a Armatei de Eliberare Naþionalã (ELN) sfideazã structura, legalitatea ºi legitimitatea Statului columbian. În prezent, luptãtorii din gherilã
au înlocuit producãtorii de cocainã,
devenind producãtori direcþi care împart beneficiile între factorii de decizie
ai acestei gherile. Chávez a pretins ab
initio sã se erijeze într-un soi de mediator al conflictului. Ulterior, a fost
scos din joc de împrejurãri, cãci guvernul columbian ºi-a impus agenda
ºi cu multã hotãrâre i-a impus limite
în acþiunile sale. Apoi Chávez, într-un
protocol prezentat în faþa Adunãrii
Naþionale, deþinãtoare a puterii legislative, în faþa întregului Corp Diplomatic, a cerut, încãlcând cea mai elementarã diplomaþie, declararea stãrii
de beligeranþã cu forþele neregulate,
motivând cã Venezuela se învecineazã nu cu Columbia, ci cu FARC.
O eroare grosolanã. Ca urmare, Statul columbian s-a disociat de Venezuela printr-un act politic decisiv. Columbia, în virtutea drepturilor sale suverane, a decis sã extindã colaborarea
cu SUA, prin Planul Columbia, plan
propus de Clinton în timpul mandatului sãu. Se prevedea încorporarea
de înaltã tehnologie ºi consultanþã

127

pentru forþele armate columbiene în
cele 7 baze militare deja construite de
statul columbian. Chávez a considerat aceastã decizie un act inamical ºi
practic a rupt relaþiile cu aceastã þarã.
Apoi a fãcut un periplu prin Bielorusia
ºi Rusia. Îl aºteptau comercianþii de
arme ai Kremlinului ºi Minsk-ului.
Într-o acþiune externã în zig-zag,
fãrã motivare pragmaticã, caracteristicã naturii sale instabile, Chávez ºi-a
modificat atitudinea ºi i-a aruncat mãnuºa preºedintelui Uribe, marele sãu
inamic columbian, pentru o reluare a
relaþiilor. Au fost reluate, dar pentru
puþin timp. Cu puþin înainte de a câºtiga alegerile, în martie 2008, Santos
(Ministru al Apãrãrii în acel moment)
a primit instrucþiuni de la Uribe pentru a organiza o acþiune temerarã de
comando. Santos a ordonat bombardarea ºi incursiuni în teritoriul selvei
ecuadoriene. În aceastã zonã au fost
omorâþi mai mulþi ºefi ai gherilei,
printre care, Alfonso Reyes, ºeful suprem în acel moment, cãci Manuel
Marulanda, legendarul Comandante
Tirofijo, murise deja de cancer. Fapt
e cã trupele speciale columbiene au
capturat mai multe computere în
care erau înmagazinate o serie de
informaþii compromiþãtoare pentru
liderul revoluþiei bolivariane. Acesta,
simþindu-se descoperit, deoarece

serviciile secrete l-au avertizat despre cele întâmplate, a decis sã rupã
relaþiile cu Columbia ºi a ordonat desfãºurarea cîtorva batalioane de tancuri ºi de militari la frontiera cu Columbia. Un act disperat ºi iresponsabil. Lucrurile n-au fost decât o demonstraþie a infinitei capacitãþi histrionice a lui Chávez în faþa poporului
venezuelan, cãci conducerea columbianã a acþionat cu sânge rece ºi a
decis sã nu ia în seamã ieºirile Comandantului-Preºedinte. La Caracas
circulau glume conform cãrora tancurile au rãmas pe loc deoarece mecanicii-conducãtori ai tancurilor nu au
primit instrucþiuni de la ministru, dat
fiind cã acesta e conducãtor de autobuz.
Chávez a ameninþat Columbia ºi
s-a arãtat foarte solidar cu preºedintele ecuadorian Correa care, pe bunã
dreptate indignat de violarea teritoriului sãu, a adoptat o retoricã belicoasã,
orchestratã de la Caracas. Numai retoricã, pentru cã potenþialul sãu militar era minim. A trebuit sã se aºtepte
Conferinþa la Nivel Înalt Ibero-Americanã din noiembrie 2008 pentru ca
Chávez sã accepte realitatea: iniþiativele sale erau în întregime descoperite. ªi atunci, printr-un act histrionic, a fãcut pace cu Uribe ºi l-a pãrãsit
la ananghie pe Correa, care, umilit,
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a aplecat capul în faþa lui Uribe victorios. Deja Chávez comisese diferite gafe la Conferinþele de acest tip.
La Conferinþa la Nivel Înalt din Chile,
însuºi Regele Juan Carlos al Spaniei,
întotdeauna ponderat, sãtul de incontinenþa verbalã a lui Chávez, a
ajuns sã-i spunã sã tacã („– De ce nu
taci?”), când acesta s-a obrãznicit
calificându-l pe Aznar drept fascist ºi
insultându-l. Spaniolii ºtiu foarte bine
ce înseamnã a fi fascist, nu pot accepta ca un individ ignorant, iresponsabil ºi obraznic sã foloseascã acest
termen pentru a califica pe unul dintre liderii lor politici. Dar imprudenþele
lui Chávez sunt nenumãrate. Una
dintre cele mai semnificative e legatã
tot de Columbia, cãci în februarie 2010
în plinã Conferinþã la Nivel Înalt, a provocat o înfruntare verbalã, la nivel inacceptabil, care era sã ducã la o încãierare, dupã un schimb de insulte.
Din fericire, în prezent, cu preºedintele Santos la putere, Columbia a
gãsit o foaie de parcurs pentru a rezolva problemele cu Chávez. Una
dintre probleme: datoria enormã pe
care o are Venezuela faþã de firmele
de stat ºi private din Columbia. Azi, e
o climã paºnicã. Rãmân în suspensie
informaþiile din computerele aflate în
mâinile autoritãþilor columbiene. Motiv
pentru care nu ºtim pânã când va dura

aceastã artificialã „lunã de miere”. Deocamdatã, preºedintele Santos este
„cel mai bun prieten” a lui Chávez.
Chávez, ca orice „Bourbon”, nu
uitã ºi nu învaþã. A încercat sã se
amestece brutal în afacerile interne
ale Honduras. L-a incitat pe preºedintele Zelaya sã „predea puterea
poporului” prin convocarea Constituantei. În Constituþia hondurianã nu
era prevãzut acest lucru. Militarii au
reacþionat ºi s-au opus acestei consultãri, al cãrei rezultat ar fi depus în
mâinile lui Zelaya soarta þãrii. Cu alte
cuvinte: schema chavistã. Reacþia
militarilor a dus la îndepãrtarea violentã de la putere a lui Zelaya care,
potrivit militarilor, era în slujba unui
proiect comunist, imaginat de Chávez.
Acesta din urmã a reacþionat ipso
facto promovând o izolare politicã ºi
economicã a regimului de fapt, condus de Roberto Micheletti, impus de
puterea legislativã, susþinut de puterea judiciarã ºi acceptat de forþele
armate.
Chávez a suferit o înfrângere considerabilã. El a încercat sã modifice
circumstanþele politice ºi n-a reuºit,
deºi a contat pe un sprijin al comunitãþii internaþionale, printre alþii ºi al
SUA, care a condamnat lovitura de
stat împotriva lui Zelaya. Desigur, realitãþile politice nu pot fi întotdeauna
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privite prin lentila legalistã. În acsest
caz s-a impus discuþia bizantinã privind legalitatea ºi legitimitatea. Honduras ºi guvernul sãu au suportat
presiunile, inclusiv ameninþãrile de
intervenþie militarã din partea Venezuelei. S-au desfãºurat alegerile, la
finalul acelui an, ºi a ieºit câºtigãtor
Porfirio Lobo. Astãzi Honduras îºi
revine ºi încet se reintegreazã în comunitatea regionalã de unde a fost
exclusã de presiunea chavistã.
Cu Statele Unite, relaþia este foarte
dificilã ºi conflictualã. Chiar dacã relaþia nu e lipsitã de o componentã
pirotehnicã mediaticã. Statele Unite
sunt preocupate de atitudinea sfidãtoare a lui Chávez, dar sunt conºtiente cã actualul conducãtor nu va
înceta niciodatã sã vândã petrol Statelor Unite, care nu vor înceta sã-l
cumpere. Relaþia, foarte specificã, se
bazeazã numai pe petrol.
La venirea lui Chávez la putere,
Departamentul de Stat American s-a
ghidat dupã informaþiile ambasadorului american la Caracas, John Maisto
care susþinea teza: nu daþi atenþie la
ce spune Chávez, fixaþi-vã pe ceea
ce face. Aceastã frazã a îngrãdit viziunea celor care elaborau ºi executau politica externã nord-americanã.
Cu alte cuvinte, trebuie menþinuþi termenii normali ºi prudenþi ai diplomaþiei

pentru a nu forþa o agravare a relaþiei
dintre cele douã þãri. Ulterior, evenimentele au marcat schimbarea acestei relaþii. Excesele lui Chávez au devenit evidente. A pus în practicã un
proces de expropiere a firmelor naþionale ºi strãine, printre care cele
nord-americane, a hãituit opoziþia.
Aceste fapte au produs îngrijorare în
anumite sectoare ale guvernului
nord-american. Aceastã îngrijorare
a devenit pateticã când în politica
externã, Chávez a recurs la un atac
verbal faþã de poziþia nord-americanã în Orientul Mijlociu ºi a lansat o
cruciadã împotriva Israelului. Chávez
a fãcut din politica sa externã un model de urmat în regiune. Zãcãmintele
de petrol la dispoziþia sa au fãcut ca
„pledoariile sale antiimperialiste” sã
fie minimalizate. Rãu exemplu ºi o
problemã pentru USA. Au urmat: refuzul chavist de a participa la ALCA
(Àrea de Libre Comercio de las Americas) ºi crearea altei organizaþii regionale: ALBA (Alianza Bolivariana
de las Americas), refuzul de a participa la manevrele militare din regiune, apropierea periculoasã de Iran
ºi achiziþiile nemãsurate de arme din
Bielorusia, Rusia ºi China. Toate
acestea aduc mari dureri de cap guvernului american. Asta e viaþa: un
guvern emanat dintr-un exerciþiu
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normal ºi democratic a ciuruit politica externã a Statelor Unite, obiºnuite sã marcheze ele agenda: impusã
sau consensualã. De-ale globalizãrii
ºi de-ale mutaþiilor în relaþiile internaþionale.
Totuºi, relaþiile internaþionale sunt
complexe ºi unii actori îºi atenueazã
poziþiile, iar alþii le accentueazã. A urmat recunoaºterea nefericitã ºi grãbitã din partea USA a guvernului de
facto din 2002 care l-a rãsturnat pentru douã zile pe Chávez, revenit ca
pasãrea Phoenix. Totul s-a întâmplat
ca urmare a unei politici stângace ºi
brutale a unui grupuscul care, violând
Constituþia, a acaparat puterea. Problema a fost cã ambasadorul american în acel moment, a recunoscut regimul interimar. Nu a adoptat fraza „Wait
and see”, prin excelenþã diplomaticã,
ºi dealtminteri necesarã într-un moment de instabilitate ºi nesiguranþã.
Aceastã recunoaºtere, a alimentat
poziþia anti-americanã a lui Chávez.
Relaþia între cele douã state a devenit instabilã, cu acuzaþii de o parte
ºi de alta, astfel cã practic nu existau
relaþii între Chávez ºi Bush.
Riscurile politice erau la ordinea
zilei. Obama a câºtigat alegerile ºi
Chávez cu un gest îndrãzneþ îl felicitã printr-un comunicat al Ministerului
Relaþiilor Externe. Aparent, climatul

încordat se relaxa. Totuºi, a fost doar
aparent. Administraþia Obama a fãcut
public, printr-un comunicat al Departamentului de Stat, poziþia sa contrarã regimului Chávez, denunþând
violarea drepturilor omului, a criticat
hãituirea opoziþiei ºi a mijloacelor de
comunicare ºi a respins politizarea
justiþiei în regimul Chávez. Rãspunsul
nu s-a lãsat aºteptat. Ministerul Relaþiilor Externe din Venezuela a respins
toate punctele de vedere americane.
ªi chiar Chávez într-una dintre alocuþiunile sale duminicale i-a transmis
lui Obama, cu oarecare aproximaþie,
urmãtoarele: Ocupaþi-vã de treburile
voastre, cã eu mã ocup de ale mele.
Nu repetaþi exemplul prostesc al predecesorului (Bush).
În anul 2009, la a V-a Întâlnire la
Nivel Înalt a Emisferei Vestice, Chávez
a fãcut un pas înainte salutându-l pe
Obama ºi dãruindu-i o carte în spaniolã: „Venele deschise ale Americii Latine” a scriitorului uruguaian, Eduardo
Galeano. Carte care descrie injustiþiile
ºi nedreptãþile suferite de continentul
latino-american, supus factorilor din
afara regiunii. ªi i-a spus într-o englezã limitatã ºi chinuitã: „Vreau sã
fiu prietenul d-voastrã.” A apãrut din
nou spectrul unei soluþii la impasul
diplomatic ºi politic dintre cele douã
guverne. Aceastã întâlnire fugitivã a

131

permis reîntoarcerea ambasadorului
venezuelan la Washington, (acesta
trebuise sã abandoneze Washington,
cãci Venezuela îl expulzase pe ambasadorul nord-american pe motivul
presupusei participãri a guvernului
american la încercarea de rãsturnare
a lui Chávez ºi la pregãtirea unei lovituri de stat). În fapt, toþi ºtiau cã
aceastã decizie de expulzare a ambasadorului nord-american era un
act de solidaritate cu Bolivia. Preºedintele bolivian Evo Morales îl expulzase pe ambasadorul nord-american.
Iresponsabilitate gravã. Nu întâmplãtor toþi specialiºtii în tratate susþin
cã politica externã trebuie sã fie rezultatul confluenþei tuturor factorilor
prezenþi într-o societate. În cazul lui
Chávez, este vorba de o personalizare a conduitei externe a Venezuelei.
Astãzi, situaþia dintre cele douã þãri
e stabilã. Fãrã paºi înainte, mai degrabã mici paºi înapoi. Dar Statele
Unite aºteaptã rezultatul alegerilor din
decembrie 2012, ºi Chávez sperã ca
nord-americanii sã nu sprijine opoziþia ºi sã nu se amestece în afacerile
interne ale þãrii sale. Între timp, totul
se rezolvã în spaþiul mediatic.
Cazul Caraibelor meritã o analizã
particularã. Este vorba de regiunea
de cea mai mare importanþã geostrategicã pentru Statul venezuelan.

Aceste þãri de curând eliberate, mai
precis din prima jumãtate a secolului
XX, au fondat o asociaþie cu scopul
de a-ºi apãra interesele în faþa puternicei, prin petrol, Venezuela. Aceste
state insulare urmãresc sã-ºi protejeze spaþiile limitrofe, cãci multe dintre ele au contencioase în suspensie
cu Venezuela. Existã þãri ca Guyana,
care nu este consideratã „Caraibe”,
dar care totuºi, are în comun cu celelalte þãri insulare influenþa britanicã.
Fac parte din Commonwealth.
Guyana meritã o analizã aparte.
Aceastã þarã a fost creatã artificial de
britanici cu sclavi africani ºi mânã de
lucru din India, ca, dealtfel, aproape
toate insulele din Caraibe Orientale:
Barbados, Trinidad Tobago ºi, evident, Guyana. Aceastã enclavã colonialã, ca teritoriu, a luat naºtere prin
deposedarea Venezuelei, în urma
unor aranjamente îndoielnice fãcute
de britanici, perfidul Albion, cum îl numea Marx. Aceºtia au avut o înþelegere cu M.F. de Martens (n.tr.v. Text
of the Decision agreed upon unanimously in Paris by the Arbitral Tribunal deciding upon the boundary between Venezuela and British Guiana
[3 October 1899]) un judecãtor care
pleca de la teza cã existau popoare
civilizate, barbare ºi semi-sãlbatice.
Întrucât Venezuela intra în ultima
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categorie, i-a atribuit Marii Britanii teritoriul. Adicã actuala Guyana. Britanicii, datoritã slãbiciunii Venezuelei,
unde militarii de operetã îºi disputau
exercitarea puterii menþinând þara
într-un continuu conflict intern, au profitat de situaþie. Procesul de decolonizare care a zguduit lumea dupã
cel de al II-lea rãzboi mondial a permis þãrilor din regiunea insularã a
Caraibelor sã-ºi afirme dorinþa de independenþã. Guyana a obþinut-o în
1966. Astãzi vedem cum politica externã a acestor þãri este în conformitate cu schema englezã.
Guvernul care gestioneazã astãzi
politica externã a Venezuelei trebuie
sã vegheze asupra interesului naþional
al þãrii. „Prinde orbul, scoate-i ochii”,
spune înþelepciunea popularã. Se
adevereºte în ceea ce priveºte drama
trãitã de Venezuela în raport cu Guyana. Venezuela a menþinut întotdeauna un just echilibru în pretenþiile
teritoriale. La început în faþa Marii
Britanii ºi apoi a Guyanei. Britanicii
au populat-o cu lucrãtori, majoritatea
africani ºi indieni. Ieri, era considerat
un act artificial, astãzi, dupã cucerirea
independenþei, este o naþiune: o republicã în interiorul Commonwealth.
Venezuela a recunoscut independenþa Guyanei în 1966 cu o detaºare
geopoliticã neobiºnuitã, dar acþionând

raþional. La recunoaºterea independenþei, Venezuela a reclamat 160000
de km pãtraþi. Au fost aºezate bazele
juridice pentru a recupera un teritoriu,
care ar fi suficient pentru a garanta o
ieºire comodã la Atlantic. Avem posibilitatea de a obþine o soluþie paºnicã ºi amicalã, deoarece Guyana a
acceptat negocierea, scrâºnind din
dinþi, dar a acceptat.
Venezuela ºi Guyana au parcurs
un drum complex ºi dificil de negociere. Dupã Acordul de la Geneva, a
intervenit criza Rupununi (pretenþii insurecþionale de separare a unei etnii
amerindiene care dorea anexarea la
Venezuela). Dupã aceastã crizã, care
a costat viaþa câtorva guianezi, în acelaºi an a fost semnat Protocolul de la
Puerto España, prin care se relua cererea venezuelanã, dar Guyana îºi
menþinea poziþia de a nu ceda din
teritoriu. Se continuau, totuºi, negocierile.
Guvernul bolivarian duce o politicã
externã contrarã interesului naþional,
deoarece nu ia în consideraþie cã actorii caraibieni acþioneazã în funcþie
de propriile interese. Au încrustate
în modul de negociere rãbdarea ºi
caracterul flegmatic englez. Acþioneazã în stilul Westminster de a profita de orice slãbiciune a adversarului. Aceastã politicã pune în pericol
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Naþiunea. Dacã nu sunt ponderaþi
paºii guianezilor, statul venezuelan
asumã o poziþie de ACCEPTARE
care are în Dreptul Internaþional greutate juridicã în faþa unui contencios
internaþional. N-ar fi o surprizã dacã
Columbia ar profita de circumstanþe
ºi ne-ar aºeza cu spatele la Golf. ªi
totul din cauza acestei delirante ºi
personalizate politici externe condusã
ca ºi cum ar fi un autobuz fãrã frâne.
Acest guvern iresponsabil, bolnav
de un delir ofilit ºi contaminat de o
viziune hiperidealistã socialist-stângistã, a cedat spaþii în controversa cu
Guyana. In materie de controverse
limitrofe, Dreptul Public Internaþional
stabileºte douã principii: Principiul
Consimþãmântului, care stabileºte:
dacã o þarã reclamantã permite celeilalte sã realizeze activitãþi într-un
teritoriu disputat, înseamnã cã îi recunoaºte acesteia din urmã drepturi
de suveranitate. Principiul Estoppel:
care stabileºte cã dacã un actor internaþional emite o declaraþie în favoarea þãrii cu care este în disputã, declarantul nu mai poate retracta, iar
declaraþia are valoare în Dreptul Internaþional. Problema e cã Chávez,
datoritã repetatei sale incontinenþe
verbale, a autorizat Guyana sã desfãºoare contracte de exploatare minierã
ºi a lemnului în teritoriu în disputã.

Prin ignoranþa sa în materie de diplomaþie, prin ataºamentul sãu la un „internaþionalism revoluþionar”, Chávez
a dat cale liberã invocãrii celor douã
principii semnalate. În consecinþã
existã posibilitatea de a pierde acest
teritoriu.
Într-un tribunal internaþional am fi
pierdut acest teritoriu, fãrã sã se tragã
un singur foc. Este consecinþa acestei
ºefii revoluþionare.
A VI-a scenã, cea multilateralã
Acþiunea externã lui Chávez se
exprimã prin exportarea procesului
revoluþionar bolivarian, botezat drept
modelul socialismului secolului XXI.
În interior, acþiunea sa nu diferã: totul
se rezumã la o schemã dogmaticã
prieten-duºman. ONU ºi organele
sale, precum ºi alte organisme specializate sunt scene de dezbateri
scandaloase în care agenþii chavisti,
nu diplomaþi, sunt trimiºi ca sã facã
zgomot prin discursuri propagandistice menite sã creeze imaginea lui
David care înfruntã pe Goliat.
Politica multilateralã a lui Chávez,
de fapt reducþionistã, se exprimã în
termeni de înfruntare a puterilor imperialiste care controleazã lumea. ONU
trebuie sã fie reformatã, mai precis,
revoluþionatã. Pentru reformã, se
pleacã de la o presupunere realã ºi
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necesarã, deoarece lumea relaþiilor
internaþionale s-a schimbat. Astãzi,
existã diferiþi actori care meritã o
atenþie mult mai mare.
Repetata ºi constanta predicã de
confruntare care þinteºte anumite
þãri (SUA ºi aliaþii) este transferatã în
organismele ONU ºi în principalul
organ al ONU, Adunarea Generalã.
E suficient sã amintim cã în urmã cu
câþiva ani, Bush l-a precedat la cuvânt pe Chávez, iar acesta din urmã
s-a exprimat în termeni escatologici
despre preºedintele american: „Pute
a sulf”, lãsând sã se înþeleagã cã
Satana tocmai plecase. ªi e numai un
exemplu. Organizaþia Statelor Americane (OSA) a fost înfieratã iresponsabil pentru cã imensa majoritate a
membrilor nu împãrtãºeºte nici forma,
nici conþinutul politicilor lui Chávez ºi

pentru cã SUA joacã un rol important
în aceastã organizaþie. Însuºi Secretarul General al OSA a fost în repetate rânduri victima insultelor militarului venezuelan pe motiv cã nu-i împãrtãºea criteriile. Chávez, cu lipsã de
respect ºi obrãznicie, l-a calificat pe
acest diplomat chilian drept „insulso”
(rom. insipid ) profitând de faptul cã
numele diplomatului era „Insulza”.
Diplomatul a suportat cu stoicism insultele lui Chávez, deoarece, cunoscãtor al realitãþilor politice, ºtie ºi împãrtãºeºte convingerea multor lideri
politici din regiune potrivit cãreia uraganul bolivarian care a zgâlþâit relaþiile internaþionale în regiune, e pe
sfârºite.
Politica, spun experþii, este un proces: trebuie sã ºtii sã aºtepþi. Istoria
va avea ultimul cuvânt.
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Ecologizarea politicii
agricole comune (PAC).
Analiza evoluþiei
Maxime Habran, Universitatea din Liège
Cuvinte cheie: protecþia mediului, politica energiei, preþurile agricole, dezvoltarea ruralã globalã, principiul integrãrii

Politica de protecþie a mediului este
în prezent o politicã pilot a Uniunii Europene (UE). Secþiunea 11 din Tratatul
privind funcþionarea Uniunii Europene
(TFUE), confirmã faptul cã cerinþele
de protecþie a mediului trebuie sã fie
integrate în definirea ºi punerea în
aplicare a politicilor ºi acþiunilor Uniunii, în special pentru a promova dezvoltarea durabilã. Aceastã abilitate
este de naturã dualã. Pe de o parte,
aceasta este una dintre competenþele partajate ale Uniunii Europene
(articolul 4 din TFUE), la fel ca PAC
sau politica energiei; definirea este
vastã ºi imprecisã, ceea ce îi asigurã
legiuitorului posibilitatea de a-ºi extinde competenþa, dupã bunul plac.
Pe de altã parte, este o abilitate transferabilã. Cu alte cuvinte, orice politicã
implementatã trebuie sã ia în considerare factorul de mediu. Statele membre
au obligaþia de a integra mediul ºi nu
doar sã-l ia în considerare. Prin ur-

mare, obiectivul acestei lucrãri este
de a evidenþia interacþiunile dintre politica agricolã comunã (PAC) ºi politica
de protecþie a mediului. De la primul
regulament în 1985, care permitea
introducerea schemelor ce vizau
protejarea habitatelor ºi a peisajelor
agricole, pânã la zonele de interes
ecologic din 2013, trecând prin mãsurile de agromediu, cu ocazia primei
mari reforme MacSharry din 1992,
va fi necesar, într-o primã fazã, sã
analizãm în ce mod mediul, odatã cu
realizarea reformele sale, a ajuns sã
interfereze cu PAC. Într-o a doua
etapã, vom analiza parþial, mãsurile
de mediu în propunerile Comisiei
pentru reforma din 2013.
Începuturile
politicii agricole comune
Politica agricolã comunã (PAC) a
debutat în 1962, odatã cu crearea
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primelor organizaþii comune ale pieþei
(OCP)124. Conferinþa de la Stresa,
din iulie 1958, în conformitate cu articolul 43 din Tratatul de instituire a
Comunitãþii Economice Europene
(CITT) traseazã conturul general al
acestei noi politici comunitare. Din
punct de vedere istoric, PAC are douã
funcþii: producerea de bunuri în cadrul
pilonului „de susþinere a pieþei” ºi
amenajarea teritoriului, dezvoltarea
ruralã ºi protecþia mediului în cadrul
pilonului de „politicã structuralã”.
Având în vedere situaþia politicã ºi
economicã a timpului, interesul se va
concentra timp de mai mulþi ani, pe
primul pilon. Mecanismele principale
sunt preþul de intervenþie, preþurile
prag pentru import, restituirile la export ºi taxele. Prin aceste mecanisme,
„Timp de o generaþie, PAC a creat
posibilitatea de a se oferi consumatorilor, (...), produse de calitate la
preþuri accesibile, de a moderniza
mijloacele de producþie ºi de a creºte
productivitatea (...)125”. A fost suficient sã aparã primele efecte nega-

tive ale politicii puse în aplicare în
anii ’60 de pentru ca semnalul de
alarmã sã fie tras: excedente, preþuri
ridicate la produsele agricole, semne
de întrebare cu privire la mecanismele de protecþie. La data de 21 decembrie 1968 este publicat la iniþiativa comisarului Mansholt, un memorandum126 privind reforma agriculturii
în cadrul Comunitãþii127. Pãrerile au
fost împãrþite în privinþa acestuia. Cercurile profesionale denunþau caracterul sãu malthusian, agricultorii, în
ceea ce-i priveºte, se temeau cã numãrului lor se va diminua, iar sindicatele întrezãreau cu teamã modernizarea ºi, odatã cu ea, sfârºitul modelului de exploataþie agricolã familialã128. Cu toate acestea, acest plan
a permis sã se punã bazele politicii
structurale, marginalizatã anterior.
În plus, o tentativã sumarã de orientare a politicii structurale a avut loc
la 4 decembrie 1962 printr-o decizie a
Consiliului129. Spre deosebire de capitolul „sprijinirea pieþei”, componentã care funcþioneazã cu intervenþia

124

Cereale, carne de porc, ouã, pãsãri, fructe ºi legume ºi vin
Bianchi Danielle, La politique agricole commune (PAC). Toute la PAC, rien d’autre que la
PAC, Bruylant 2006, p.17.
126 Denumit ºi Planul Mansholt sau programul pentru agriculturã 1980.
127 Bulletin de la Communauté économique européenne. dir. de publ. Communauté économique
européenne. Martie 1969, n Supliment 3/69. Bruxelles: Biroul publicaþiilor oficiale ale Comunitãþii
europene.
128 Blumann Claude, Politica agricolã communã, Drept comunitar agricol ºi agro-alimentar,
Litec 1996, p. 363-364.
129 JOCE n 136, 17 décembre 1962.
125
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directã a autoritãþilor comunitare, mãsurile aºa-numite structurale, vor trebui puse în aplicare chiar de cãtre
statele respective130. Decizia prevede
finanþarea, în cadrul capitolului „orientare” al Fondului European de Orientare ºi Garantare Agricolã (FEOGA), a
diverselor mãsuri ce urmeazã a fi prezentate de cãtre statele membre131.
Premisele politicii structurale s-au
dovedit a fi un eºec132 ºi de abia în
1972 au apãrut primele directive socio-structurale133. Câþiva ani mai târziu, Directiva nr. 75/268 privitoare la
agricultura în regiunile de munte ºi în
unele zone defavorizate134, precum ºi
regulamentul de extindere a acþiunii
structurale spre stadiul de prelucrare
ºi comercializare a produselor agricole135 va completa pachetul legisla-

tiv. Aceste mãsuri, în mare mãsurã inspirate din memorandumul Mansholt,
constituie o primã încercare de a
stopa criza excedentelor.
Reforma MacSharry136
Reforma din 1992 va marca profund PAC. Iniþial, era destinatã cerealelor137 deoarece acest sector nu
putea beneficia de creºterea cererii
pentru hrana animalelor în Europa
din cauza preþurilor prea mari pe
piaþa internã ºi a concurenþei, din ce
în ce mai acerbã, în domeniul înlocuitorilor pentru cereale, proveniþi din
import, fãrã taxe vamale. Adãugaþi la
aceasta faptul cã a fost (...), obiectivul negocierilor GATT, Statele Unite,
având cel mai mare interes în a forþa
Europa sã-ºi micºoreze cota sa de

130

O listã a acþiunilor eligibile FEOGA-Orientare va fi reprodusã în Regulamentul 17/64 din 5
februarie1964 (JOCE n°34 din 27 februarie 1964): adaptarea ºi îmbunãtãþirea condiþiilor de
producþie (reîntregirea, asanarea ºi amenajarea terenurilor), adaptarea ºi orientarea producþiei
agricole (reconversia producþiei de lapte în producþie de carne de exemplu), adaptarea ºi îmbunãtãþirea comercializãrii produselor agricole (îmbunãtãþirea depozitãrii, conservãrii ºi valorificarea produselor), sau dezvoltarea pieþelor de desfacere a produselor agricole.
131 Op. cit. Blumann Claude, Politique agricole commune, Droit communautaire agricole et agroalimentaire, Litec, 1996, pp. 362-363.
132 Planul Mansholt prevede diverse mãsuri pentru reducerea excedentelor ºi încearcã sã
redirecþioneze PAC, printre acestea se aflã reducerea numãrului de agricultori ºi sporirea
suprafeþei exploataþiilor agricole.
133 JOCE L 96 din 23 aprilie 1972. Directiva n 72/159 referitoare la modernizarea exploataþiilor
agricole, directiva n 72/160 referitoare la încetarea activitãþilor agricole, directiva n 72/161
referitoare la formarea ºi informarea populaþiei agricole.
134 JOCE L 128 du 19 mai 1975.
135 JOCE L 51 du 27 février 1977.
136 De la numele Comisarului irlandez însãrcinat cu agricultura.
137 Acordul de la Dillon round din 1963, Europenii acceptã soia importatã din SUA fãrã taxe
deoarece la acea vreme soia nu era utilizatã în Europa.
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piaþã în comerþul mondial138. În ge-

„plãþile compensatorii sunt acordate

neral, cheltuielile agricole ale Comu-

în funcþie de suprafaþa de teren culti-

nitãþii sunt în creºtere, veniturile agri-

vatã, ºi nu de cantitãþile produse140”.

cole sunt mai mici în comparaþie cu

În aceeaºi ordine de idei, „îngheþarea

veniturile din alte sectoare iar popu-

terenurilor”(retragerea terenurilor din

laþia agricolã este în declin. Principala

circuitul agricol), acþiune anterior op-

mãsurã de reformã se referã la pre-

þionalã devine obligatorie, cel puþin

þurile agricole. Acestea sunt fixate la

pentru agricultorii care doresc sã be-

un nivel mai mic ºi mai apropiat de

neficieze de plãþi compensatorii. Con-

cele de pe piaþa mondialã, cu o com-

ºtientizarea necesitãþii de a integra

pensare a pierderilor de venituri prin

cerinþele de mediu în cadrul PAC141

intermediul ajutoarelor directe plãtite

s-a produs în 1992. Începând din anul

în prezent în stadiul de producþie.

1991, Comisia recunoaºte pentru

Reforma MacSharry marcheazã o

prima datã, necesitatea de a încuraja

diferenþã netã faþã de PAC prece-

extensificarea, în scopul de a contribui

dentã, „anterior, totalitatea subvenþi-

la o producþie agricolã ce are grijã de

ilor, primelor sau altor forme de aju-

mediul înconjurãtor.142 Cu scopul de

toare erau acordate în funcþie de

a-i ajuta pe agricultori sã suporte mai

mãrimea producþiei, fapt ce alimenta

uºor scãderea veniturilor, cauzatã de

productivistã139”.

Aceastã po-

susþinerea mai redusã a preþurilor, au

liticã a condus la acumularea de sto-

fost adoptate143 mãsuri structurale,

curi ºi de surplusuri din ce în ce mai

denumite de însoþire. Printre propu-

costisitoare pentru Comunitate. Acum,

nerile care decurg din aceastã idee,

spirala

Loyat Jacques, Petit Yves, La politique agricole commune (PAC). Une politique en mutation, (3ième édition) La documentation française, collection réflexe Europe, p. 18.
139 Blumann Claude (Dir.) Politique agricole commune et politique commune de la pêche,
Commentaire J. Mégret, 3ième édition, édition de l’université de Bruxelles, 2011, p.48.
140 Ibidem.
141 Mãsurile (aºa-numite de însoþire) prevãzute de Consiliul european din 1988 nu au fost
aplicate decât parþial. Ele vizau retragerea terenurilor, regimul de extensificare, regimul de
venituri de sprijin ºi regimul de pensionare anticipatã.
142 COMMISSION EUROPEENNE, Communication du 30 janvier 1991 au Conseil sur l’évolution et l’avenir de la PAC. Document de réflexion de la Commission (COM(1991) 100 final).
143 Born Charles-Hubert, « Biodiversité et politique agricole commune: vers une agriculture
européenne durable? » pp. 26-27 In Conservation de la biodiversité et politique agricole
commune de l’Union européenne sous la direction de Isabelle Doussan et Jérôme Dubois,
Monde européen et international, CERIC, La documentation française.
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amintim un program de acþiune de
agro-mediu, divizat în trei sisteme de
ajutor144. Primul se referã la metodele
de producþie, se bazeazã pe un sistem
de ajutor destinat a încuraja agricultorii sã utilizeze metode de protecþie
care implicã riscuri limitate de poluare ºi de daune provocate mediului:
dacã acceptã aceste constrângeri în
metodele lor de lucru, ei primesc o
compensaþie pentru pierderile suferite. Al doilea sistem este conceput
pentru a încuraja promovarea exploataþiilor compatibile ecologic cu terenurile agricole, cu scopul de a menþine sau restabili diversitatea ºi calitatea mediului natural: o schemã de
ajutor se adreseazã agricultorilor care
acceptã sã renunþe la practicile dãunãtoare mediului. Al treilea sistem
este proiectat pentru a asigura întreþinerea terenurilor abandonate de cãtre
fermieri ºi non-fermieri care trãiesc în
zonele rurale.
O dispoziþie specialã se referã la
îngheþarea/retragerea terenurilor din
circuitul agricol, cu posibilitatea de
„îngheþare” pe termen lung, pe o perioadã de peste 20 de ani. ªi aceas-

ta, pentru scopuri legate de mediul
înconjurãtor. Va fi plãtitã, de asemenea, o primã pentru a încuraja menþinerea lor într-o stare ecologicã.
Acest program de agro-mediu va fi
tradus în Regulamentul 2078/92 privind metodele de producþie agricolã
compatibile cu cerinþele de protecþie
a mediului ºi de întreþinere a mediului natural145. Reforma din 1992 recunoaºte influenþa mediului ºi încearcã
sã-l împace cu agricultura. Acesta
este un punct de cotiturã pentru PAC.
La fel, se recunoaºte dubla misiune
pe care o are agricultorul: o activitate
de producþie ºi o activitate de protecþie a mediului ºi de dezvoltare ruralã. Din aceastã perspectivã, agricultorul devine un manager de mediu146.
Reforma Agenda 2000 sau luarea
în considerare formalã a mediului
În anul 1999, þinându-se cont de
viitoarea extindere a þãrilor din Europa
Centralã ºi de Est (ECE), precum ºi
de viitoarele negocieri în cadrul Organizaþiei Mondiale a Comerþului (OMC),
s-a decis o reorientare a PAC. Adoptarea PAC de cãtre noile state membre

144

Regulamentul (CEE) n 2078/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 cu privire la metodele de producþie agricolã compatibile avec cu cerinþele protecþiei mediului precum ºi întreþinerea spaþiului
natural, JO n L 125 du 30/07/92.
145 Însoþeºte alte douã mãsuri, regulamentul 2079/92 instituind un regim comunitar de ajutoare în caz de pensionare anticipatã în agriculturã ºi regulamentul 2080/92 care instituie un
regim comunitar de ajutoare pentru mãsurile în domeniul forestier în agriculturã.
146 Op. cit., COM(1991) 100 final, p. 10.
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alimenta temerile legate de o revenire

titivã ºi rãspânditã pe întreg teritoriul

a surplusurilor ºi o explozie a cheltuie-

european, inclusiv în regiunile cu pro-

lilor agricole. În urma propunerilor din

bleme specifice, capabile de a între-

partea Comisiei ºi a acordului politic

þine peisajul rural, de a conserva na-

Cork148

tura ºi de a aduce o contribuþie esen-

va fi transpusã în textele din 2000 ºi,

þialã la vitalitatea traiului rural ºi de a

în mod deosebit noþiunea de prefe-

rãspunde preocupãrilor ºi exigenþelor

rinþã ruralã. În conformitate cu punc-

consumatorilor privind calitatea ºi se-

tul 1, dezvoltarea ruralã durabilã tre-

curitatea produselor alimentare, pro-

buie sã fie ridicatã la rangul de priori-

tecþia mediului ºi conservarea bunã-

tate a Uniunii Europene ºi trebuie sã

stãrii animalelor150. Accentul va fi pus

devinã principiul fundamental care

pe dezvoltarea unei agriculturi multi-

stã la baza oricãrei politici rurale (...).

funcþionale, þinându-se cont de dez-

Aceastã noþiune ne trimite cu gândul

voltarea durabilã,151 prezentatã la

la cea a preferinþei comunitare, sta-

articolul 6 din Tratatul de instituire a

bilitã în cadrul politicii agricole co-

Comunitãþii Europene (TCE), precum

mune (articolul 40 § 2 CITT). În plus,

ºi de cerinþa privind calitatea produ-

este invocat un criteriu de integrare

selor alimentare. Rolul multifuncþional

în mãsura în care necesitatea de a

al agriculturii este astfel pus în evi-

proteja calitatea mediului rural ºi de

denþã. Luarea in considerare a unor

a o îmbunãtãþi trebuie sã constituie

aspecte lipsite de valoare de piaþã,

o parte integrantã a tuturor politicilor

cum ar fi protecþia mediului încon-

comunitare referitoare la dezvoltarea

jurãtor, a sãnãtãþii sau a securitaþii

ruralã149.

În plus, aceastã reformã va

produselor alimentare este evidentã.

crea cadrul necesar ca agricultura sã

Acum, susþinerea este direcþionatã

fie multifuncþionalã, durabilã, compe-

spre economia ruralã în ansamblu ºi

al

Consiliului,147

declaraþia

147

Consiliul European de la Madrid din decembrie 1995 a conferit Comisiei responsabilitatea
de a exprima un aviz. Comunicarea Agenda 2000: Pentru o Uniune mai puternicã ºi mai largã
(COM (97) 2000) stabileºte perspectivele de extindere, precum ºi prioritãþile unor politici, cum
ar fi politica economicã ºi socialã ºi continuarea politicii agricole comune.Consiliul European
de la Berlin din 24 martie 1999 a încheiat un acord politic în urma propunerilor Comisiei.
148 Conferinþa europeanã privind dezvoltarea ruralã, Declaraþia de la Cork – un mediu rural
viu, Irlanda, 7-9 noiembrie 1996.
149 Ibidem.
150 Concluzia Consiliului European de la Berlin din 24 ºi 25 martie 1999
151 Sau dezvoltare durabilã (sustainable development).
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nu doar spre funcþia tradiþionalã de
producþie ºi de gestionare a pieþei.
Politica de sprijin, bazatã pe preþurile de intervenþie ºi taxe / restituiri,
a fost reformatã pentru prima oarã în
1992, atunci când au atins punctul
maxim excedentele ºi nicidecum conºtientizarea necesitãþii protecþiei mediului. Acest aspect va conduce la limitarea utilizãrii acestor instrumente.
Reforma din 1999 se reflectã, pe de
o parte, printr-o reducere a susþinerii
preþurilor pe diverse pieþe, aceasta,
în beneficiul unei susþineri directe a
veniturilor agricultorilor, parþial decuplate de la producþie152 ºi pe de altã
parte, prin politica structuralã, redenumitã „dezvoltare ruralã”, care devine cel de-al doilea pilon al PAC,
alãturi de susþinerea pieþelor. Acesta
are drept bazã regulamentul privitor la
dezvoltarea ruralã153. Ca o adevãratã noutate, el (...) pune, pentru prima
datã, bazele unei politici cuprinzãtoare de dezvoltare ruralã globalã, coerentã, a cãrei misiune va fi de a completa politica de piaþã asigurându-ne

de faptul cã acum cheltuielile agricole
vor contribui mai bine decât înainte
la amenajarea teritoriului ºi la protejarea naturii. Obiectivul acestuia este
de a promova mãsurile de însoþire
instaurate în 1992, mãsurile de diversificare a exploataþiilor agricole precum ºi ajustarea structuralã a exploataþiilor agricole ºi atragerea/instalarea
tinerilor specialiºti. Aceastã evoluþie
majorã este consacratã prin finanþarea de cãtre UE a unor mãsuri de dezvoltare ruralã în toate zonele rurale,
precum ºi prin transferul de finanþare
mai consistentã, de la secþiunea „orientare” la secþiunea „garantare”, a
FEOGA154 a cheltuielilor ce îi sunt
alocate.
Cea de-a doua noutate, Regulamentul 1259/1999 privind plãþile directe155 stabileºte o serie de reguli comune sistemelor, incluzând eco-condiþionalitatea ºi modularea. Eco-condiþionalitatea va consolida mãsurile de
agro-mediu, fãcând parte din mãsurile
de susþinere a reformei din 1992.
Aceastã mãsurã va fi plasatã în plan

152

Aceastã reducere a plãþilor directe se referã la o serie de regulamente ce modificã organizarea comunã a pieþelor de produse vitivinicole, de culturi arabile, de carne de vitã ºi lapte.
153 Regulamentul nr 1257/1999 din 17 mai privind sprijinul pentru dezvoltarea ruralã din partea
Fondului European de Orientare ºi Garantare Agricola(FEOGA) ºi care modificã ºi abrogã
unele regulamente, JO L 160, 26.6.1999.
154 Propuneri de reglementare ale Consiliului în ceea ce priveºte reforma politicii agricole comune, COM (1998) 158 final, 18 martie 1998, p.6.
155 Regulamentul (CE) nr 1259/1999 din 17 mai 1999 care stabileºte normele comune pentru
schemele de sprijin direct în cadrul PAC, JO L 160, 26.6.1999.
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secund, iar caracterul sãu neobligatoriu explicã fragilitatea sa. Statele
membre ar trebui sã adopte, în ceea
ce priveºte activitãþile agricole protejate de un sistem de ajutoare, mãsurile
de mediu pe care le considerã adecvate având în vedere situaþia terenurilor agricole utilizate sau producþia
în cauzã ºi care reflectã efectele potenþiale ale acestor activitãþi asupra
mediului156. Ei au avut de ales între
trei mãsuri: sprijin financiar în schimbul angajamentelor de agro-mediu,
sub forma unor cerinþe generale de
mediu sau sub forma unor cerinþe
specifice de mediu.
Modularea la rândul sãu, permite
unui stat membru sã reducã plãþile
directe cãtre agricultori pe baza unor
criterii, cum ar fi mâna de lucru angajatã în fermele lor, prosperitatea sau
situaþia în care suma totalã depãºeºte un anumit prag157. Economiile
astfel realizate sunt puse la dispoziþia statelor membre care pot sã le
utilizeze ca sprijin suplimentar, dupã
cum prevede în considerentul 5 din
regulamentul menþionat în cadrul
anumitor programe de mediu, al dezvoltãrii rurale sau al zonelor defavorizate.
156
157
158

Treptat, protecþia mediului va ocupa un loc important în cadrul politicii
agricole comunitare.
De la eco-condiþionalitate,
la condiþionalitate
În 1997, Comisia158 recunoaºte
deficienþele legate de reforma asupra
mediului. Deºi pot fi constatate mai
multe elemente pozitive precum, o
utilizare mai raþionalã a îngrãºãmintelor ºi pesticidelor datoratã scãderii
preþurilor, avantajele ce þin de îngheþarea/retragerea unor terenuri din circuitul agricol precum ºi stimulentele
financiare care vizeazã îmbunãtãþirea pe termen lung a repartizãrii în
teritoriu a fermelor de creºtere a animalelor, sunt de precizat ºi unele
puncte negative, precum stimulente
pentru irigarea culturilor agricole ºi
avantajul relativ acordat creºterii intensive a animalelor datoritã reducerii preþurilor la produsele alimentare ºi
atribuirii de ajutoare pentru producþia de siloz.
Valoarea ajutorului pentru politica
de dezvoltare ruralã rãmâne insuficientã, având în vedere modificãrile ºi
adaptãrile necesare pentru ca agricultorii sã se angajeze într-un set de

Articolul 3, Regulamentul 1259/1999.
Articolul 4, Regulamentul 1259/1999.
Agenda 2000 pentru o Uniune mai puternicã ºi mai larg, COM (97) 2000 final.
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practici mai extensive. Chiar dacã mãsurile de agromediu ale reformei din
1992 au fost bine primite, valoarea
ajutorului rãmâne insuficientã, dacã
þinem cont de modificãrile ºi adaptãrile necesare pentru ca agricultorii sã
se angajeze într-un set de practici mai
extensive. În materie de politicã ruralã,
mãsurile de sprijin sunt completate de
regimul zonelor defavorizate ºi zonelor supuse unor obligaþii de mediu159.
ªi aceasta, în timp ce în politica de
agro-mediu, statele membre vor putea
efectua plãþi directe cu condiþia respectãrii cerinþelor de mediu160. Mai
multe dispoziþii legale referitoare la
standardele minime privind creºterea
animalelor, transportul ºi sacrificarea
acestora au fost introduse dupã anul
1999. Protocolul privind protecþia ºi
confortul animalelor prevede noi

condiþii pentru acþiunile UE privind
sãnãtatea ºi confortul161 acestora.
Protocolul acesta a fãcut din protecþia ºi confortul animalelor o clauzã
transversalã, ceea ce permite aplicarea sa la diferitele dispoziþii ale tratatului. A trebuit sã aparã reforma din
2003 pentru ca aceste condiþii sã fie
luate în considerare ca parte a bunelor condiþii agricole ºi de mediu
(GAEC)162. Tratatul de la Lisabona
include protocolul în cuprinsul sãu163.
Reforma, aflatã la jumãtatea drumului, constituie oportunitatea de a
face un bilanþ privind politica agricolã ºi o analizã aprofundatã a acestor obiective, astfel încât acestea
sã corespundã îndeaproape cu cele
stabilite în Agenda 2000 ºi la
Göteborg164.

159

Op. Cit, Regulamentul nr 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind sprijinul pentru
dezvoltarea ruralã din partea Fondului European de Orientare ºi Garantare Agricolã (FEOGA)
ºi care modificã ºi abrogã unele regulamente.
160 Op. Cit, Regulamentul nr 1259/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 pentru stabilirea normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune.
161 Protocolul privind protecþia ºi bunãstarea animalelor atunci când formuleazã ºi pun în aplicare politica UE în domeniul agriculturii, transporturilor, pieþei interne ºi cercetãrii, Comunitatea
ºi statele membre trebuie sã þinã pe deplin seama de cerinþele de bunãstare a animalelor,
respectând în acelaºi timp prevederile legale sau administrative ºi uzanþele statelor membre
referitoare, în special, la rituri religioase, tradiþii culturale ºi patrimonii regionale.
162 Voir infra.
163 În elaborarea ºi punerea în aplicare a politicii UE în domeniile agriculturii, pescuitului, transporturilor, pieþei interne, cercetãrii ºi dezvoltãrii tehnologice ºi spaþiale, Uniunea ºi statele
membre trebuie sã þinã seama pe deplin de cerinþele de bunãstare a animalelor ca fiinþe sensibile, respectând în acelaºi timp prevederile legislative sau administrative ºi uzanþele statelor membre referitoare, în special, la rituri religioase, tradiþii culturale ºi patrimonii regionale.
164 Spre o agriculturã durabilã, o revizuire la jumãtatea perioadei a politicii agricole comune,
lucrare elaboratã pe baza de COM (2002) 394 final. CE, 2002.
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Reforma din 2003, la jumãtatea
drumului, sã fie oare punctul
culminant al ecologizãrii PAC?
Concluziile Consiliului European
de la Berlin din martie 1999 precizau
cã orientarea PAC ar fi neschimbatã.
Aceasta ar face obiectul unei evaluãri
din partea Comisiei, înainte de extinderea UE ºi aceasta, cu scopul de a
o adapta165. Ceea ce ar fi trebuit sã
fie o descriere a situaþiei reformei, a
fost rapid transformat într-o reformã
ambiþioasã. Comisia reaminteºte faptul cã revizuirea constituie ocazia de a
verifica faptul cã politica agricolã
comunã este în concordanþã cu obiectivele reformei din agenda 2000 ºi cu
cele ale Consiliului European de la
Göteborg din 2001 privitor la strategia
de dezvoltare durabilã. Tot aºa cum
este necesarã adaptarea în continuare
a politicilor cheie la obiectivele interne

ºi externe ale dezvoltãrii durabile166.
Aceasta stabileºte, de asemenea, noi
obiective care sã permitã trasarea
conturului noii PAC167.
În 2003, politica de susþinere se
va confrunta cu principiul integrãrii,
care se va exprima în douã moduri.
În primul rând, prin transformarea ajutoarelor într-o platã unicã pe exploataþie, decuplat/separat, de cantitãþile
produse. În al doilea rând, prin alinierea condiþiilor de finanþare la cerinþele de protecþie a mediului. Reforma
se învârte esenþialmente în jurul a
patru dispoziþii: decuplarea, condiþionalitatea, modularea ºi transferul de
resurse cãtre mãsurile de dezvoltare
ruralã168. Nu vom aborda aici decât
primele douã puncte.
Decuplarea. Prin Regulamentul
1782/2003169 s-a dorit „trecerea de
la susþinerea producþiei la susþinerea

165

Curtea Europeanã de Conturi considerã cã intensificarea producþiei agricole, încurajatã de
nivelul ridicat al ajutoarelor în cadrul PAC, a condus la probleme de mediu preocupante, în
ciuda unei reforme a organizaþiilor comune de piaþã introdusã în 1992. JO nr 353, 8 decembrie, 2000.
166 Cãtre un parteneriat global pentru dezvoltare durabilã, COM (2002) 82 final.
167 COM (2002) 394 final: o agriculturã competitivã; metode de producþie ce respectã mediul,
capabile de a furniza produse de calitate care îndeplinesc aºteptãrile societãþii; un standard
de viaþã echitabil ºi stabilitatea veniturilor agricultorilor; o agriculturã bogatã în diversitatea sa,
pãstrãtoare a valorilor peisajelor noastre ºi o lume ruralã vie ºi activã; o politicã agricolã simplificatã, care asigurã o partajare clarã a responsabilitãþilor între Comisie ºi statele membre;
o justificare a sprijinului acordat agriculturii prin furnizarea de servicii pe care societatea le
aºteaptã de la agricultori.
168 Din motive de claritate, vom aborda doar condiþionaitatea ºi decuplarea.
169 Regulamentul (CE) 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 pentru stabilirea
normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune ºi pentru stabilirea anumitor scheme de sprijin pentru agricultori ºi care modificã Regulamentele
(CEE) nr 2019/93, (CE) nr 1452/2001, (CE) nr 1453/2001, (CE 1454/2001 (CE) nr 1868/94,
(CE) nr 1251/1999, (CE) nr 1254/1999, (CE) nr 2358/71 ºi (CE) nr 2529/2001. nr 1673/2000,
(CEE), JO L 270 din 21/10/2003.
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pieþei.” Pentru a face acest lucru, Co-

ducþie”171. Prin urmare, agricultorul

misia a dorit ca plata unicã sã fie in-

este liber sã aleagã ceea ce va pro-

dependentã de producþie. Dar mai

duce pe terenurile sale.

multe state, în frunte cu Franþa, s-au

Eco-condiþionalitatea trece printr-o

opus la aceastã (...), decuplare totalã

reformã profundã în mãsura în care

ce viza eliminarea legãturii dintre va-

ea devine obligatorie pentru acorda-

loarea ajutoarelor vãrsate ºi volumul

rea plãþilor unice, precum ºi a tuturor

producþiei, pe motiv cã decuplarea

ajutoarelor directe în vigoare. Regu-

totalã putea duce la dispariþia activi-

lamentul nr. 1259/1999 din 17 mai

tãþii agricole în numeroase zone in-

1999172 a introdus conceptul condiþio-

termediare, la creºterea riscului de

nalitate de mediu în schemele de spri-

deºertificare, precum ºi la disparitãþi

jin direct. Acum, nu mai este vorba de

regionale170.

Aceasta reprezintã o

a acorda ajutoare pentru a duce la bun

punere în aplicare descentralizatã a

sfârºit operaþiuni de protecþie a mediu-

PAC, care are loc în 2003. Odatã in-

lui, ci de a condiþiona ajutoarele agri-

trodus acest regim constituie un ajutor

cole ale FEOGA, secþiunea Garantare,

pentru veniturile agricultorilor. Acest

de mãsuri de protecþie a mediului173.

ajutor „se acordã pe baza referin-

Reforma din 2003 extinde definiþia174,

þelor istorice ale producãtorului, ºi nu

prin intermediul Regulamentului nr

în funcþie de alegerea tipului de pro-

1782/2003175.

170 Op.cit., Loyat Jacques, Petit Yves, La politique agricole commune (PAC). Une politique
en mutation, (3ième édition) La documentation française, collection réflexe Europe, p. 115.
171 Ibidem., p.113.
172 Regulamentul (CE) 1259/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 pentru stabilirea normelor
comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune, JO L 160,
26/06/1999.
173 Op. cit., Bianchi Daniele, «La réforme de la politique agricole commune», Cahier de droit
européen, 2004, p. 312.
174 Orice agricultor care primeºte plãþi directe trebuie sã respecte cerinþele legale pentru
gestionarea celor prevãzute la anexa III, în conformitate cu programul stabilit în prezenta
anexã, precum ºi bunele condiþii agricole ºi de mediu stabilite în conformitate cu articolul 5.
În plus, statele membre trebuie sã ofere agricultorului lista cu cerinþele reglementare pentru
gestionarea ºi respectarea bunelor condiþii agricole ºi de mediu, articolul 3.
175 Op cit., Regulamentul (CE) 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 pentru stabilirea
normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune ºi pentru
stabilirea anumitor scheme de sprijin pentru agricultori ºi de modificare a Regulamentele (CEE)
nr 2019/93, (CE) nr 1452/2001, (CE) nr 1453/2001, (CE 1454/2001 (CE) nr 1868/94, (CE) nr
1251/1999, (CE) nr 1254/1999, (CE) nr 1673/2000, (CEE) nr 2358/71 ºi (CE) nr 2529/2001. JO
L 270, 21/10 / 2003.
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Condiþionalitatea cuprinde douã
tipuri de mãsuri. Primul se referã la
cerinþele reglementare în materie de
management. Cel de-al doilea vizeazã respectarea bunelor condiþii agricole ºi de mediu.
Prin urmare, statele membre sunt
obligate sã aplice condiþionalitatea
pentru toate plãþile directe, decuplate
sau nu, acordate în cadrul primului
pilon, precum ºi o serie de mãsuri din
cel de-al doilea pilon176. Dupã cum
subliniazã Yves Petit, (...) acest principiu condiþioneazã achitarea integralã a plãþilor cãtre agricultorii care
respectã anumite cerinþe177 (...). Cerinþele reglementare se referã, dupã
cum se precizeazã în articolele 3 ºi 4
din Regulamentul 1782/2003, la legislaþia mediului, sãnãtãþii publice, sãnãtãþii animalelor ºi vegetalelor, la securitatea la locul de muncã ºi la bunãstarea/confortul animalelor. Bunele
condiþii agricole ºi de mediu trebuie

sã fie definite la nivel naþional sau regional, de cãtre statele membre, pe
baze comunitare178. „Este vorba de
a lega plata directã de respectarea
bunelor practici agricole, de altfel,
neprecizate ca obligaþii în textele reglementãrilor.”179 Nu trebuie sã omitem a menþiona cã are caracter coercitiv în mãsura în care refuzul de a se
conforma cerinþelor sale duce la suspendarea ajutoarelor directe care
poate fi însoþitã ºi de sancþiuni180.
Reforma din 2009
În lucrarea sa prezentatã în
2007181, Comisia constatã cã din
1992, PAC a suferit mari schimbãri.
Începând din 2003, modularea,
condiþionalitatea ºi decuplarea sunt
cuvintele-cheie, tripticul pe care se
bazeazã politica agricolã comunã a
Uniunii Europene. Apar noi provocãri ºi trebuie sã i se permitã acestei
politici sã continue. În acest scop,

176

Articolul 51 din Regulamentul 1698/2005.
Op. cit., Loyat Jacques, Petit Yves, La politique agricole commune (PAC). Une politique en
mutation, (3ième édition) La documentation française, collection réflexe Europe, p. 117.
178 Standardele ar trebui sã þinã seama de caracteristicile zonelor în cauzã, mai ales de condiþiile pedologice ºi climatice, de sistemele de exploatare agricolã existente, de utilizarea
terenurilor, rotaþia culturilor, de practicile agricole ºi de structura exploataþiilor agricole (...)
articolul 5 din Regulamentul nr 1782/2003.
179 Op. cit., Born Charles-Hubert, p. 62.
180 „Dacã aceste standarde de bazã nu sunt respectate, statele membre ar trebui sã suspende
ajutorul direct, total sau în parþial în funcþie de criterii proporþionate, obiective ºi progresive.
El bine ca aceastã retragere sã nu afecteze sancþiunile în prezent sau ulterior prin orice alte
dispoziþii din legislaþia comunitarã sau naþionalã.” Având în vedere (2) din Regulamentul nr
1782/2003. COM (2007) 722 finalã.
181 COM(2007) 722 final.
177
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Comisia a elaborat un inventar de
probleme ºi perspective pentru viitoarea reformã ºi a stabilit un set de
propuneri care au fost ratificate de
miniºtrii europeni ai agriculturii în noiembrie 2008182. Consiliul reitereazã
faptul cã PAC are în vedere trei obiective: sã îmbunãtãþeascã schema plãþii
unice, sã modernizeze instrumentele
de gestionare a pieþelor agricole ºi
sã rãspundã noilor provocãri, cum ar
fi schimbãrile climatice, producþia de
bioenergie, gestionarea rezervelor de
apã sau menþinerea biodiversitãþii.
Nu vom discuta în detaliu reformele
în acest articol. De notat, totuºi, cã
acordul prevede eliminarea pârloagelor obligatorii183 ºi eliminarea progresivã a cotelor de lapte184 cu perspectiva dispariþiei lor definitive în

2015. În ceea ce priveºte condiþionalitatea185, sunt adãugate cerinþe
noi, destinate a pãstra avantajele de
mediu ale terenurilor-pârloagã ºi a
ameliora gestionarea rezervelor de
apã186. Acum, intervenþia pe pieþe
va fi consideratã ca o plasã de siguranþã. Modularea, la rândul sãu, se
va extinde, cu scopul de a transfera
sume ºi mai mari cãtre pilonul „dezvoltare ruralã”187.
Reforma din 2013:
spre o Europã mai verde?
În scopul de a limita discuþia noastrã, analiza se va rezuma la problemele legate de reforma actualã ºi posibilele mãsuri de mediu ce fac parte
din ea.

182

Regulamentul (CE) nr 72/2008 din 19 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE)
nr 247/2006, (CE) nr 320/2006, (CE) nr 1405/2006, (CE) nr 1234/2007 (CE) nr 3/2008 ºi (CE)
Regulamentele nr 479/2008 ºi de abrogare a (CEE) nr 1883/78, (CEE) nr 1254/89, (CEE) nr
2247/89, (CEE) nr 2055/93, (CE) nr 1868/94, (CE) nr 2596/97, (CE) nr 1182/2005 ºi (CE) nr
315/2007 pentru a adapta politica agricolã comunã; Regulamentul (CE) nr 73/2009 19 ianuarie 2009 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune ºi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru
agricultori, de modificare (CE) nr 1290/2005 (CE) nr 247/2006 ºi (CE) nr Regulamentul
378/2007 ºi de abrogare a (CE) nr 1782/2003 (CE) nr 74/2009 din 19 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr 1698 / 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare ruralã acordat din Fondul European Agricol pentru dezvoltare ruralã (FEADR), Decizia Consiliului din 19
ianuarie 2009 de modificare a Deciziei 2006/144/CE privind orientãrile strategice comunitare
pentru dezvoltarea ruralã (perioada de 2007-2013).
183 Consiliul Uniunii Europene, sesiunea 2904 a Consiliului pentru Agriculturã ºi Pescuit, 1820 noiembrie 2008, p. 10.
184 Op. cit., Consiliului pentru Agriculturã ºi Pescuit, 18-20 novembre 2008, p.12.
185 Potrivit raportului Comisiei privind punerea în aplicare a condiþionalitãþii, are douã obiective: de a contribui la dezvoltarea durabilã a agriculturii ºi de a face PAC mai compatibil cu
aºteptãrile societãþii în ansamblu. (COM (2007) 147 final, p. 2).
186 Op. cit., Consiliului pentru Agriculturã ºi Pescuit, 18-20 novembre 2008, p.14.
187 Ibidem., p. 8.
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Context
În aprilie 2010, Comisia Europeanã
a lansat o mare dezbatere publicã
privind viitorul politicii agricole. Cetãþeni, organizaþii europene ºi agricultori au primit invitaþia de a lua parte la
ea. Aceastã iniþiativã a fost conceputã
pentru a ajuta factorii de decizie politici se pregãteascã viitoarea reformã
planificatã pentru 2013. În ea, au fost
identificate trei obiective: securitatea
alimentarã, protecþia mediului ºi diversitatea ruralã. Noiembrie 2010 a marcat o primã cotiturã. Comisia a publicat
un comunicat ce reunea primele propuneri pentru reforma viitoare188.
Douã elemente pot fi evidenþiate. Pe
de o parte, reforma criteriilor de distribuire a fondurilor pentru agricultori
care a devenit o prioritate pentru UE.
Pe de altã parte, susþinerea diversitãþii în agriculturã; este cea de-a doua
axã generatã. Accentul este pus pe
dimensiunea ruralã ºi pe dorinþa de
a imprima o tentã de „ecologicã”, reformei cu o componentã verde. Cu
alte cuvinte, vor fi sprijinite diverse activitãþi, cum ar fi întreþinerea stratului
de vegetaþie în timpul iernii, rotaþia culturilor sau crearea de pârloage ecolo-

gice. În plus, subvenþiile ar trebui sã se
bazeze pe criterii de mediu ºi pe un
sprijin mai bun acordat agricultorilor.
La 12 octombrie 2011, Comisia a
prezentat propunerile sale legislative
pentru reforma PAC dupã 2013. Principalele probleme sunt: subvenþii între
fermieri, protecþia mediului ºi menþinerea productivitãþii agriculturii europene.
Provocãri
Reforma PAC are loc în acelaºi
timp cu cea a bugetului european189.
Legãturile strânse dintre cele douã politici, precum ºi riscurile de a încheia
înþelegeri secrete cu ocazia discuþiilor/negocierilor sunt mari. Prin urmare,
este necesar sã se evidenþieze cele
cinci elemente. În primul rând, nu este
garantatã existenþei unei pãrþi semnificative din bugetului european ce
trebuie destinatã PAC. Acordul privind îngheþarea cheltuielilor agricole
a fost anulat în timp ce distincþia dintre cheltuielile obligatorii (categorii din
care fac parte mãsurile de piaþã ºi plãþile directe din partea PAC) ºi cheltuielile neobligatorii este perimat. Aceastã
distincþie, în temeiul articolului 272
TCE, acorda Consiliul cuvântul hotãrâtor în privinþa cheltuielilor ordinare;

188

Comunicarea „PAC în în perspectiva anului 2020: hrana, resurse naturale ºi teritoriu –
rãspuns provocãrilor de viitor”, COM (2010) 672 final.
189 Comunicarea Revizuirea bugetului UE, COM (2010) 700 final, Bruxelles, 19 octombrie,
2010.
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în timp ce cheltuielile neobligatorii
„reveneau” Parlamentului European.
Pentru Yves Petit190, „eliminarea
acestei distincþii ºi aplicarea procedurii legislative de drept comun în
cazul agriculturii marcheazã sfârºitul
excepþiei agricole ºi asimilarea PAC
altor politici.” În al doilea rând, care
vor fi raporturile de putere în cadrul
instituþiilor europene, deoarece de
acum încolo negocierile vor avea loc
între douãzeci ºi ºapte de membri sau
chiar între cincisprezece? În al treilea
rând, criza financiarã din 2008 ºi situaþia economicã ºi socialã în multe
state membre tind sã diminueze ponderea PAC, în cadrul bugetului UE.
În al patrulea rând, negocierile privind viitoarea reformã a PAC au loc
în contextul post-Lisabona. Cu alte
cuvinte, principiul codeciziei, ca procedurã legislativã ordinarã, va fi aplicat în mod automat politicii agricole
comune191. În sfârºit, în al cincilea
rând, sã nu uitãm cã politica agricolã
comunã se înscrie în prezent în cadrul
competenþelor partajate ale Uniunii

Europene192. Aceastã „reclasificare”
ar putea fi explicatã prin influenþa în
creºtere a dezvoltãrii rurale în cadrul
politicii agricole ºi a „complementaritãþii sale cu politica de coeziune economicã ºi socialã”193. Adãugaþi la
aceasta faptul cã de acum se aplicã
ºi principiul subsidiaritãþii.
ªi locul mediului
în cadrul reformei?
Integrarea cerinþelor de mediu
pare a fi consolidatã. Aceastã abordare se circumscrie dorinþei de a introduce „o puternicã componentã de
mediu în cadrul primului pilon al PAC,
garantându-se astfel cã toþi agricultorii din UE care beneficiazã de susþinere depãºesc cerinþele de condiþionalitate ºi acþioneazã în favoarea
mediului ºi climei, ca parte a activitãþilor lor de zi cu zi”194. În plus, „ea va
continua sã constituie baza pentru
plãþile directe ºi în viitor se va axa
mai mult pe protecþia zonelor umede
ºi a solurilor bogate în carbon, care fac
totodatã obiectul unei raþionalizãri cu

190

Yves Petit, „De la ultima la viitoarea reformã a PAC: evoluþionismului permanent al PAC”
Drept rural nr. 347, noiembrie 2006, studiul 32
191 Chambon Nadège, „Consolidarea acþiunii UE, printr-o reformã îndrãzneaþã a PAC ºi a finanþãrii acesteia, ” RMCUE, nr 550 iulie-august 2011, p. 473.
192 Articolul 4 din Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene, JO C 83/47 din 30/03/10.
193 Ibidem.
194 Propunere de regulament al Parlamentului European ºi a Consiliului pentru stabilirea normelor privind plãþile directe cãtre agricultori în cadrul schemelor de sprijin în cadrul politicii agricole comune, COM (2011) 625 final / 2, p.3.
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scopul de a reduce cheltuielile administrative”. Printre mãsurile de mediu195 care vor putea beneficia de plãþile directe, existã o serie de mãsuri
referitoare la ecologizare196. Printre
acestea, „plãþile verzi” adicã plãþile
ce susþin practicile agricole benefice
climei ºi mediului sunt destinate a
asigura realizarea la nivelul tuturor
exploataþiilor agricole a unor acþiuni
în favoarea climei ºi mediului. Plãþile
verzi îºi propun sã consolideze legitimitatea PAC, propunând finanþarea
producerii de cãtre agricultori a unor
bunuri publice de mediu197. Mediul
deþine un rol sporit în cadrul noii PAC
prin integrarea sa în Obiectivul 2:
O gestionare durabilã a resurselor naturale ºi mãsuri în favoarea climei.
Practicile propuse de Comisie sunt
în sensul menþinerii pãºunilor permanente, diversificãrii culturilor198 ºi zo-

nelor de interes ecologic199. Plãþile
directe vor face în continuare obiectul
condiþionalitãþii, cu atât mai mult cu
cât va veni în completare ºi directiva
cadru privind rezervele de apa, dupã
ce toate statele membre o vor pune
pe deplin în aplicare.
În ceea ce priveºte al doilea pilon
„dezvoltare ruralã”, Comisia prevede
un stimulent pentru iniþiativele de
agro-mediu. Cu alte cuvinte, aspecte
legate de mediu, de schimbãrile climatice ºi de inovare vor trebui integrate
în toate programele. Prin urmare, Comisia propune ca protejarea, restaurarea ecosistemelor ºi mãsurile privind schimbãrile climatice, precum ºi
utilizarea resurselor sã fie douã dintre cele ºase noi prioritãþi ale politicii
de dezvoltare ruralã 200.
Aceastã contribuþie avea drept
scop sã punã în evidenþã progresul

195

Plãþile verzi, plãþi cãtre agricultorii tineri, un sprijin destinat zonelor defavorizate.
Pentru vicepreºedintele FNSEA, ecologizarea PAC ar indica lipsa voinþei de a reglementa pieþele agricole (cu Van Eeckhout Laetitia, Reforma PAC: universul agricol salutã „bunele
intenþii”, ediþia online, Le Monde 19 noiembrie 2011).
197 Acest obiectiv este inclus în Comunicarea Comisiei (COM2010) 672 final). „Agricultura ºi
silvicultura joacã un rol-cheie în producþia de bunuri publice, ºi mai ales de bunuri de mediu,
care sunt, printre altele, peisajele, biodiversitatea terenurilor agricole, stabilitatea climaticã ºi
capacitatea de recuperare în caz de inundaþii, secetã sau incendii.
198 Cel puþin trei diferite.
199 Rezervoare de biodiversitate sau chiar de elemente de peisaj pe minimum 7% din terenurile arabile.
200 Noua perioadã de programare îºi fixeazã ºase prioritãþi: sprijinirea transferului de cunoºtinþe ºi inovaþie; creºterea competitivitãþii; promovarea organizãrii lanþului alimentar ºi gestionarea riscurilor; restaurarea, protejarea ºi îmbunãtãþirea ecosistemelor, pentru a promova utilizarea eficientã a resurselor ºi trecerea la emisii scãzute de carbon; promovarea integrãrii
sociale, reducerea sãrãciei ºi dezvoltarea economicã în zonele rurale.

196

151

lent al mãsurilor de mediului, în cadrul
reformelor politicii agricole comune. În
ciuda faptului cã protecþia mediului
este o competenþã transversalã a
Uniunii Europene, s-ar pãrea cã integrarea nu este chiar un succes, multe
probleme persistã în ceea ce priveºte
aplicarea principiului condiþionalitãþii.
Devenitã o politicã de vârf a UE, mediul rãmâne un subiect dificil de abordat în domeniul agricol. Introdus timid
prin articolul 19 din Regulamentul
797/85 ce stabileºte unele dispoziþii
care sã permitã statelor membre introducerea în anumite zone sensibile
din punct de vedere ecologic, a unor
mãsuri diferite pentru protecþia habitatelor ºi a peisajelor agricole ameninþate de intensificarea exploatãrii
agricole a terenurilor, mediul este
acum prezent în tot felul de teme ºi ar
trebui sã se vorbeascã chiar despre

ecologizarea PAC. Reforma întreprinsã începând din anul 2010 este
o încercare de a traduce în fapte
aceste deziderate. Comisia a emis
primele sale propuneri la sfârºitul
anului 2011, iar mingea este acum
în terenul Parlamentului European ºi
al Consiliului. Este foarte probabil cã
negocierile sã nu se vor desfãºura
fãrã dificultãþi cu atât mai mult cu cât
în prezent, auto-suficienþa europeanã
este contestatã 201, cã se va þine cont
de dependenþa Europei de îngrãºãmintele minerale (fosfaþi, în principal) ºi cã noul model de agriculturã,
bazat pe agricultura industrialã, devine un consumator de energie 202 din
ce în ce mai mare. Acestea sunt unele
aspecte noi, pe care propunerile iniþiale ale Comisiei, nu par sã le ia în
considerare, dar care existã în plan
politic.

201 Bové José, Luneau Gilles, Changeons de cap, changeons de Pac! Vers une agriculture
paysanne au service des citoyens, Manifestô Alternatives, 2012, pp. 80-84.
202 Acest lucru poate fi explicat prin tehnicile folosite în agricultura modernã din zilele noastre:
pesticide, metodele de producþie, transporturi, echipamente agricole puternice etc.
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Fondul
ºi forma

Egalitate de ºanse versus
societate clientelarã.
O analizã de conþinut
a presei româneºti
Cosmin-Dumitru Þineghe
Cuvinte cheie: capital relaþional, sublumi sociale realþionale, relaþii clientelare,
favoritism, nepotism

Mass-media stocheazã informaþii
sociale într-un volum imens oferind
unui cercetãtor ºansa de a le analiza
obiectiv, chiar dacã acestea sunt tratate de pe poziþii de partizanat. Respectivul partizanat, conferã o imagine
sinopticã asupra modului în care sunt
selectate ºi valorificate datele de cãtre
agenþii care manipuleazã informaþia,
furnizând o imagine morfologicã a modului în care este segmentatã societatea dupã diferite criterii de interes care
se contureazã în agenda media a unei
societãþi ºi care, la rândul ei, este determinatã de agendele publice, respectiv personale, ale actorilor sociali.
Deschizând orice ziar, se pot observa diverse „dezvãluiri” cu titlu provocator, în urma unor investigaþii sau
anchete jurnalistice, cu privire la nu-

meroase relaþii sau reþele sociale (capital relaþional), care activate, genereazã consecinþe negative, contrare
unor norme juridice (egalitate de ºanse), sociale, morale sau etice. Dupã
cum a notat profesorul Dumitru Sandu,
capitalul relaþional reprezintã un „concept evaluativ referitor la capacitatea
unei relaþii sociale de a reduce costurile de tranzacþie sau de convertire a
unui stoc de valori (materiale, umane,
sociale) în alt stoc de valori” (Sandu,
2005:133). Tocmai aceastã capacitate
de accesare de resurse ºi obþinere de
beneficii a fãcut „deliciul presei”203,
referitor la modul de utilizare a unor
reþele de rudenie sau de interes reciproce.
Eterogenitatea ºi diversitatea materialelor publicate în presa scrisã

203

Datele reprezintã sintetic clasificãri rezultate în urma unei analize a materialelor din presa
scrisã centralã (ºapte cotidiene cu difuzare naþionalã – ºase generaliste ºi unul tabloid) publicate în intervalul ianuarie 2002 – decembrie 2010.
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presupune obligatoriu ca, indiferent
de subiectul analizat, acestea sã fie
clasificate în funcþie de variate criterii.
O primã clasificare a articolelor de
presã ce trateazã sublumile sociale
relaþionale ar putea fi în funcþie de
tipul de discursul adoptat, sens în
care au fost identificate trei categorii
majore: relatãri sau anchete; exprimare de opinii (editoriale) ºi prezentarea unor studii sau sondaje realizate în domeniul investigat.
În cele ce urmeazã vor fi enunþate,
cu evocarea unor exemple sugestive,
tipurile majore de discurs media întâlnite referitoare la utilizarea accesul la
resurse în virtutea calitãþii de membru
în anumite reþele ºi contexte sociale.
Este acordatã o importanþã majorã,
cel puþin din punct de vedere cantitativ, cazurilor de management al resurselor umane pe criterii clientelare
în ceea ce priveºte etapele specifice
carierei profesionale a unor persoane,
cu sublinierea fãrã nici o rezervã a
modului clientelar de luare a unor
decizii ºi numai în baza capitalului
relaþional deþinut. S-a constatat cã
agenda media are în preocupare activitatea unor personalitãþi publice
(politicieni/ funcþionari de rang înalt)
sesizând în acest sens ºi situaþiile în
care aceºtia, de exemplu, ºi-au angajat rude în instituþiile în care ei deja

lucreazã ori au intervenit pentru numiri sau transferuri oarecum flagrante
unei logici sociale normale. Sugestive
pentru acest tip de disurs jurnalistic
ar fi articole precum cele publicate în
România Liberã, 2007 – „Directori pe
bazã de cumetrii”, Cotidianul, 2008 –
„Neveste disperate dupã funcþii”; sau
în Jurnalul Naþional, 2008 – „Funcþii
date pe sprânceanã”.
Presa scrisã relevã ca util capitalul
relaþional ºi în diverse situaþii de restructurare a unor instituþii când se
ridicã problema unor eventuale disponibilizãri. În contextul social existent, având în vedere condiþiile de
„crizã financiarã” densitatea articolelor pe aceastã temã este ridicatã în
intervalul 2009–2010. Exemple de
materiale jurnalistice în acest sens
sunt articole precum cele publicate în
Jurnalul Naþional, 2010 – „Concedieri
în funcþie de pile, cunoºtinþe, relaþii”,
sau în România Liberã, 2010 – „CRITERII”. Autoritãþile locale trebuie sã-ºi
reducã personalul în aceastã lunã.
Cum scapã de concedieri rudele ºi
pilele de partid”.
A fãcut obiectul preocupãrilor
presei scrise, indiferent de publicaþia
analizatã, ºi modalitatea de intrare în
profesii precum cele de medic, notar,
avocat sau preot, despre care, la un
moment dat, apare aprecierea cã
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funcþioneazã ca niºte „bresle închise
din Evul Mediu”. Articole exemplificative ºi sugestive pe aceastã temã ar
fi cele publicate în Cotidianul, 2006 –
„Meseria e ºpagã de aur”, Jurnalul
Naþional, 2004 – „Meseria de notar se
moºteneºte”, sau în Adevãrul, 2002 –
„Executorii judecãtoreºti – o castã cu
imunitate penalã ºi cu onorarii stabilite
dupã bunul plac”.
Cuantificând dupã numãrul de
apariþii ale temelor apropiate, un loc
fruntaº este ocupat ºi de prezentarea
de cazuri de reþele dense de rudenie
la nivelul unor instituþii publice. Din
punct de vedere sociologic, astfel de
reþele sociale ar putea avea atât efecte pozitive în funcþionarea ºi atingerea
obiectivelor pentru care organizaþia
sau instituþia existã (canale de comunicare deja testate) cât mai ales ne-

gative, obiectivele respective putând
fi deturnate cãtre interese personale
ºi de grup. Astfel de reþele sunt prezentate de presa scrisã ca fiind întâlnite în majoritatea instituþiilor statului,
indiferent de domeniul acestora de
activitate. În acest sens, sunt descrise „sublumi” sociale de familii în
instituþii sau domenii de manifestare
socialã precum Parlamentul204, Guvernul205, zona politicã206, justiþia207,
poliþia208, administraþia publicã209,
companiile/ societãþile/ regiile naþionale ºi locale210 sau în viaþa mondenã211. Ideea de bazã a temelor ºi
subiectelor articolelor enunþate cu titlu
de exemplu în subsolul paginii, este
sintetizat extrem de sugestiv în articolul publicat în Evenimentul Zilei,
2003 – „Nepotismul sufocã instituþiile
statului”, jurnalistul arãtând cã „nu

Ex. Evenimentul Zilei, 2009 – „Parlamentul, afacere de familie”; România Liberã, 2007 –
„Rudenia ºi prietenia, brãþãri de aur. Parlamentul rudelor”.
205 Ex. Libertatea, 2009 – „Pile, neamuri, necalificaþi, pensionari. Într-un cuvânt, consilieri la
guvern”; Jurnalul Naþional, 2009 – „Sã fie primit! Guvernul Pilelor, Cunostinþelor ºi Relaþiilor”
206 Ex. Jurnalul Naþional, 2010 – „Politica timiseanã, o afacere de familie. Clanul face banul”;
România Liberã, 2009 – „Dinastiile de naºi ºi fini din politica transilvãneanã”.
207 Ex. Cotidianul, 2007 – „Famiglia CSM”, România Liberã, 2010 – „Majoritatea angajaþilor
cabinetului presedintelui Curþii de Apel Bucureºti sunt rude cu foºti sau actuali judecãtori”;
Evenimentul Zilei, 2007 – „O mare familie: gardienii puºcãriilor din România”.
208 Ex. Gândul, 2009 – „Marea familie a poliþiei – Soþi, nepoþi, naºi ºi fini conduc serviciul
secret DGIPI”.
209 Ex. România Liberã, 2008 – Nepotismul a devenit politicã de stat”; Jurnalul Naþional, 2010
– Domeniile statului, administrate de rubedenii”, Jurnalul Naþional, 2006 – „Transhumanþa
nepotismelor. Caracatiþa de fini ºi naºi de la dezinfecþie”.
210 Ex. Cotidianul, 2009 – „Bugetarul superstar, coaliþia rubedeniilor la Transelectrica ºi
speranþa mântuirii prin muncã”; Jurnalul Naþional, 2010 – „Caracatiþa CNADR. Marea familie
de la drumuri”; Evenimentul Zilei, 2003 – „RADET, regia soþi, soþii, copii ºi cumetri”.
211 Ex. Jurnalul Naþional, 2004 – „Rudele din show-biz”.
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existã instituþie publicã, indiferent de
domeniu, care sã nu cuprindã în
schema de personal mai mulþi membri ai aceleiaºi familii, iar iniþialele PCR
reprezintã de fapt premisele unui succes garantat”.
O prezenþã constantã în agenda
presei scrise o constituie ºi prezentarea de „sublumi” sociale relaþionale,
pe relaþia dintre funcþionari ai statului
ºi infractori sau persoane certate cu
legea. Mass-media trateazã cazuri
de politicieni aflaþi în legãturi strânse
cu oameni de afaceri212, poliþiºti/ procurori/ judecãtori ce acordã protecþie
unor infractori213, vameºi ce oferã protecþie unor evazioniºti214, autoritãþi silvice ce protejeazã tãietori ilegali de
lemne215, grupuri de interese existente la nivel local216 sau grupuri de

interese dominante în anumite domenii de activitate217. Pe aceeaºi dimensiune de discurs jurnalistic se regãsesc ºi articole218 privind clanurile interlope din diverse zone ale þãrii, în
special din marile oraºe ºi care deruleazã activitãþi ilegale, presa subliniind strânse legãturi ale acestora cu
reprezentanþi ai structurilor de aplicare a legii.
O resursã importantã, despre care
media apreciazã cã este accesatã prin
mecanisme specifice de capital relaþional ºi contrar unor principii precum
cel de egalitate de ºanse o constituie
fondurile publice sau nerambursabile.
Deciziile luate pot fi pentru direcþionarea unor fonduri de la ministere cãtre
administraþii locale219, pentru acordarea de fonduri SAPARD220 sau alocare de fonduri publice pentru spitale221.

212 Ex. Evenimentul Zilei, 2004 – „Mafia gulerelor albe de la Bacãu”; Evenimentul Zilei, 2004 –
„Politicieni la braþ cu interlopii”.
213 Ex. Evenimentul Zilei, 2009 – „Caracatiþa Doi ºi-un sfert”; Jurnalul Naþional, 2009 –
„Maramureºul crimei organizate. Capi ai Mafiei din Borºa, ºefi la doi ºi-un sfert”,; Evenimentul
Zilei, 2008 – „Interlopii, protejaþi de judecãtori”.
214 Ex. Evenimentul Zilei, 2002 – „Reþeaua Dinu Vamã”; Evenimentul Zilei, 2003 – „Reþeaua
piloºilor”.
215 Ex. Jurnalul Naþional, 2006 – „Anchetã – Autonomia Mafiei verzi în Þinutul Secuiesc”.
216 Ex. Evenimentul Zilei, 2002 – „Mafia din Valea Jiului alungã investitorii strãini”; Evenimentul
Zilei, 2002 – „Grupurile de interese locale, patronate de prefecþi”.
217 Ex. România Liberã, 2009 – „Cine sunt medicii care coordoneazã cercetarea, învãþãmântul,
licitaþiile de aparaturã ºi servicii din sistemul de sãnãtate. Academia Medicalã, frãþia doctorilor
politicieni ºi masoni”
218 Ex. Evenimentul Zilei, 2004 – „Lumea interlopã: clanuri, familii, mafii”; Evenimentul Zilei,
2005 – „Cãmãtarii, o caracatiþã care a otrãvit România”
219 Ex. Evenimentul Zilei, 2002 – „Alba: Finanþare obþinutã prin pile ºi relaþii”; România Liberã,
2007 -“Fonduri publice pentru prieteni privaþi”
220 Ex. Evenimentul Zilei, 2004 – „SAPARD, muºuroi de afaceri personale”, Jurnalul Naþional,
2004 – „Banii SAPARD pe mâna mafiei locale”
221 Ex. Evenimentul Zilei, 2006 – „Preºedintele Casei împarte banii sãnãtãþii pe prietenii”
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Ca decizii clientelare sunt evocate
de presa scrisã ºi cele adoptate pentru obþinerea de cãtre persoane interesate a unor bunuri destinate cel
puþin legal dar ºi declarativ, anumitor
categorii sociale. În prim plan, se detaºeazã materialele jurnalistice referitoare la acordarea de apartamente
din fondul locativ public222, fiind urmate de decizii privind favorizarea intereselor unor asociaþii de pescari ºi
vânãtori223, retrocedãri/împroprietãriri
cu terenuri224 sau acordarea de ajutoare sociale225.
Similar tipurilor de decizii clientelare descrise anterior sunt ºi cele prin
care contracte publice sunt obþinute
de firme pe criterii de favoritism ºi clientelism. În acest sens, la nivelul a
numeroase instituþii sau companii publice, presa scrisã trateazã cazuri226
de complicitate între factorii decizionali din structurile de stat ºi entitãþile
private interesate de încheierea de
acorduri comerciale bãnoase cu statul. În asemenea sublumi sociale rela-

þiile de rudenie par a fi predominante
ºi chiar determinante. Semnificativ
pentru reþelele politico-economice de
accesare de resurse este ºi articolul
din Jurnalul Naþional, 2005 – „Megahoþie cu cercei de oaie”, care relevã
impactul negativ major asupra fondurilor publice pe care-l pot avea astfel
de sublumi sociale relaþionale caracterizate prin relaþii strânse între factori decizionali ºi managementul unor
firme private, fiind prezentat un „tun”
de peste 100 milioane de euro dat de
o firmã Autoritãþii Naþionale de Sãnãtate Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor (ANSVSA), cititorul fiind
informat cã fostul director „a tratat
instituþia ca pe o moºie personalã,
împãrþind contracte grase unor firme
agreate pe criterii dubioase”, rezultând de pildã cã, ANSVSA a plãtit
unei firme suma de 278 miliarde lei,
bani care, potrivit Curþii de Conturi nu
trebuiau viraþi întrucât, conform contractului nu fusese crotaliat nici un
animal.

Ex. Cotidianul, 2007 – „Noua listã secretã a ANL: ministri, magistraþi, poliþisti”; Jurnalul
Naþional, 2005 – „Cartierul Brâncuºi – Repartiþii pe pile”; Evenimentul Zilei, 2007 – „Melcii din
parlament îºi iau casa cu ei”
223 Ex. Cotidianul, 2006 – „Urºii se înmulþesc prin scris la cererea vânãtorilor cu pile”; Jurnalul
Naþional, 2005 – „Interese contra naturii – Afacerile vânãtoreºti, blestemul lighioanelor”
224 Ex. Cotidianul, 2009 – „Direcþia Silvicã Baia Mare: Împroprietãriri doar pentru rubedenii”
225 Ex. Evenimentul Zilei, 2005 – „Ajutoare pentru rudele primarului”
226 Ex. Evenimentul Zilei, 2002 – „Companii de stat, jefuite de proprii directori, în înþelegere
cu firme private”; Jurnalul Naþional, 2007 – „Marea cãpusealã de la Cadastru”; Evenimentul
Zilei, 2007 – „Au luat de la stat ºi au dat la bogat; Jurnalul Naþional, 2005 – „Megahoþie cu
cercei de oaie”
222
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Agenda media este interesatã ºi
de resursele accesate de diverse persoane în virtutea calitãþii acestora de
rude ale unor diverse personalitãþi de
notorietate publicã. În general abordãrile sunt de genul – copii/rude/soþii
beneficiazã de fonduri publice sau
oportunitãþi de afaceri de succes227,
avantaje ºcolare228 sau de obþinere
de diverse favoruri229.
Lumile sociale ale instituþiilor de
învãþãmânt superior, respectiv universitãþi, sunt de asemenea tratate de
presa scrisã din punctul de vedere al
facilitãrii accesãrii de anumite resurse
specifice prin intermediul stocurilor de
capital relaþional deþinute. Situaþiile relatate au ca principal element comun
existenþa reþelelor dense de familie
întânite în aceste instituþii, putându-se
afirma cã este vorba, în primul rând de
un management defectuos al resurse-

lor umane230. Periferic sunt întâlnite ºi
subiecte privind tentative de legitimare, prin acte normative, a creãrii
posibilitãþii unor rectori sã candideze
nelimitat pentru funcþie, fãrã a fi condiþionaþi de vârstã sau de alte mandate231. În contrapartidã232 sunt oferite exemple de universitãþi de prestigiu din Statele Unite ale Americii, care
prevãd reguli stricte privind relaþiile de
rudenie între angajaþi, mergându-se
pânã la cererea demisiei în cazul cãsãtoriei între doi membri ai aceluiaºi
departament.
Accesul la diverse servicii publice
este de asemenea facilitat de stocul
de capital relaþional deþinut, presa
scrisã fãcând trimitere la serviciile
medicale dezastruoase acordate publicului larg, ce nu deþine relaþii utile
în domeniu233, la participarea la evenimente sportive234, la evenimente

Ex. Evenimentul Zilei, 2005 – „Marile afaceri ale copiilor de parlamentari”; Evenimentul
Zilei, 2007 – „Copiii politicienilor învârtesc afaceri de milioane de euro”; Jurnalul Naþional,
2004 – „Bani publici pentru beizadelele de partid”
228 Ex. România Liberã, 2010 – „MURES. Nepotul primãriþei din Deda era sã scape de repetenþie. Transfer cu schepsis în învãþãmântul mureºean”
229 Ex. România Liberã, 2005 – „Neveste ºi fiice în delegaþie. Excursii oficiale cu familia pe banii
contribuabililor”
230 Ex. Evenimentul Zilei, 2004 – „Cumetriile de la Medicinã”; Jurnalul Naþional, 2009 – „Universitatea de Medicinã Timiºoara, fabricã de bani. Cel mai bine pãzit secret medical: cancerul
corupþiei”
231 Ex. Cotidianul, 2007 – „Universitãþile – jaful final”
232 Ex.Evenimentul Zilei, 2003 – „Cancerul nepotismului macinã facultãþile”
233 Ex. Adevãrul, 2003 – „Luxul sãnãtãþii”; Adevãrul, 2010 – „Bolnav din România: <Sã vã fie
rusine, domnilor doctori! Ne trataþi ca pe niºte gunoaie!>”
234 Ex. Libertatea, 2010 – „Biletele la Oltchim – Viborg, vândute pe sub mânã”; Gândul, 2007 –
„Naþionala României, cãpuºatã de bisniþari ºi piloºi înaintea meciului cu Olanda”
227
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culturale235, sau în relaþia cu unele instituþii publice236. Ca exemplu, sugestiv pentru aceastã clasã de subiecte
jurnalistice abordate este Libertatea,
2010 – „Biletele la Oltchim – Viborg,
vândute pe sub mânã”, cititorul fiind
informat cã un numãr mare de bilete
au ajuns la „piloºi – politicieni, sponsori, vedete, adicã celebrii aplaudaci
care apar la fiecare eveniment important”, iar ulterior au fost publicate online, anunþuri de vânzare a respectivelor bilete, la preþuri de aproximativ trei ori mai mari decât la casa de
bilete.
O altã categorie care include o varietate de sublumi sociale relaþionale
este aceea a articolelor care relateazã evoluþii ale anumitor categorii de
persoane care au optat pentru strategii de acþiune în viaþã, în virtutea
capitalului relaþional deþinut, sens în
care au accesat sau utilizat relaþii în
primul rând de naturã profesionalã
pentru atingerea unor obiective personale. Astfel mass-media trateazã

cazuri de foºti ofiþeri din structurile
statului care în prezent sunt prosperi
oameni de afaceri237, demnitãþi publice care îºi justificã averile exclusiv
prin apartenenþa la familii înstãrite238,
aleºi locali, care în contextul apariþiei
unor legi privind conflictul de interese
au divorþat de neveste ca sã-ºi pãstreze funcþiile239 sau a unor infractori,
care în faþa judecãtorului au prezentat
recomandãri de la cunoscuþi pentru
a-ºi susþine imaginea de buni cetãþeni240.
Presa scrisã relateazã sub forma
unor relatãri sau anchete ºi reacþiile
unor actori sociali la adresa efectelor
negative generate de accesul la resurse prin intermediul unor sublumi
sociale relaþionale de tipul celor prezentate în rândurile anterioare. Reacþiile pot fi întâlnite sub forma unor declaraþii sau anunþuri ale unor oficiali
de instituþii de genul – „pânã aici cu
angajãrile/numirile/transferurile clientelare, de când sunt eu la cârma instituþiei totul va fi transparent ºi corect”.

Ex. Adevãrul, 2005 – „Festivalul Naþional de Teatru, spectacol pentru pile”
Ex. Evenimentul Zilei, 2007 – „Cãsãtorie pe pile”; Evenimentul Zilei, 2008 – „ªedinþã cu
presa, doar pe pile”
237 Ex. Evenimentul Zilei, 2008 – „Spionii care ne umflã factura la întreþinere”; Jurnalul
Naþional, 2007 – „Agenþii acoperiþi, trecut ºi viitor”
238 Ex. Evenimentul Zilei, 2006 – „Bogaþi din tatã-n fiu”; România Liberã, 2006 – „Demnitari
cu buzunarele pline în faþa Fiscului. Rude providenþiale”
239 Ex. Adevãrul, 2003 – „Un primar ºi doi secretari doljeni s-au despãrþit de neveste ca sã-ºi
pãstreze funcþiile”
240 Ex. Adevãrul, 2010 – „Recomandãri de la cunoscuþi: apãrarea inculpaþilor din Jibou”
235
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Asemenea atitudini pot fi interpretate,
fie ca demersuri de câºtigare a unui
anumit capital de imagine, dintr-un
punct de vedere demagogic, ori fie
efectele negative generate de politica
de personal netransparentã ºi bazatã
pe favoritisme a atins un nivel de saturaþie. Agenda mass-media prezintã astfel de atitudini declarative ca manifestându-se în sfera politicã241, ministerul de interne242 sau domeniul educaþional243.
Dintr-o perspectivã acþionalã ºi nu
numai declarativã, sunt aduse la cunoºtinþa cititorului ºi decizii adoptate
sau acþiuni întreprinse pentru reducerea efectelor negative generate de
unele sublumi sociale relaþionale.
Astfel se acþioneazã prin promovarea
unor proiecte de acte normative244,
decizii ale instanþelor245 sau prin demararea unor operaþiuni de control

în diverse instituþii246. În acest sens
este de remarcat faptul cã existã preocupãri sociale, chiar dacã unele dintre ele nu ajung sã fie implementate
ori nu genereazã consecinþele reale
scontate.
O altã categorie de reacþii sociale
la efectele negative ale sublumilor
sociale relaþionale o constituie emigrarea, în special a tinerilor, care invocã caracterul de clan al societãþii
ºi lipsa de perspective în lipsa unor
„proptele”. Presa scrisã dezvoltã articole ample, cu interviuri ale persoanelor în cauzã, privind motivele pentru care au plecat în strãinãtate, însã
singura categorie profesionalã menþionatã explicit este cea a medicilor247.
Sunt prezentate opinii ale persoanelor
implicate constatându-se lipsa de regrete privind decizia de emigrare248,
lipsa de perspective pe care o gãsesc

Ex. Adevãrul, 2004 – „Un deputat scoate la concurs postul de ºef al cabinetului sãu parlamentar”; Evenimentul Zilei, 2009 – „Adrian Cioroianu: Nu e tocmai corect sã punem pe liste
soþii sau viitoare soþii”;
242 Ex. Jurnalul Naþional, 2007 – „Promisiuni – Poliþie de elitã, fãrã nepotisme”; Evenimentul
Zilei, 2006 – „Nu mã mai sunaþi dacã aveþi rude de angajat”
243 Ex. Gândul, 2006 – „ARACIS jurã ca nu va accepta mita, pilele ºi ºantajul”
244 Ex. Cotidianul, 2006 – „Parlamentul pregãteste spargerea castelor”; România Liberã,
2006 – „Pentru a se evita incompatibilitãþile, Magistraþii îºi vor pune familia pe Internet”
245 Ex. Evenimentul Zilei, 2004 – „Concurs pe cumetrie, anulat de instanþã”,
246 Ex. Evenimentul Zilei, 2009 – „Familia Doi º’un sfert, la control”; Jurnalul Naþional, 2010 –
„ANI verificã famiglia de la Drumuri”
247 Ex. România Liberã, 2008 – „8.500 de cadre medicale din România lucreazã în Europa.
De la începutul anului, 2.000 de doctori au depus cerere de lucru în strãinãtate. Gãºtile din
spitale gonesc medicii peste hotare”; Jurnalul Naþional, 2010 – „Medicii tineri n-au ºanse fãrã
protecþie sau proptele”
248 Ex. Jurnalul Naþional, 2010 – „Cea mai bunã decizie din viaþã, am plecat ºi asta din 1990
dupã mineriadã”
241
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tinerii în þarã249 ºi caracterul de clan
în diverse domenii sociale250. De pildã,
în articolul publicat în Adevãrul,
2008 – „De ce plecãm din România”,
jurnalistul face un inventar al motivelor pentru care românii emigreazã,
printre acestea fiind faptul cã „nimic
nu e sigur; totul este sub imperiul hazardului; tupeul ºi ilicitul au devenit
condiþii ale reuºitei în viaþã; poliþia ºi
justiþia nu existã pentru cei mulþi, fãrã
pile ºi relaþii; statul nu garanteazã cã
tinerii îºi vor putea creºte copii departe de ameninþãri fizice ºi morale;
ºi faptul cã, prin mecanismele sale,
statul încurajeazã impostura, fuga de
rãspundere ºi ºmecheria”. Concluziile
jurnaliºtilor sunt general valabile ºi
omniprezente în majoritatea articolelor pe aceastã temã, putându-se desprinde ideea cã, într-adevãr, caracterul
de clan al societãþii, care genereazã
blocaje în devenirea personalã a tinerilor este determinant în decizia de
emigrare, corelat, cu siguranþã, ºi cu
alþi factori precum cei de naturã economico-socialã.
Presa scrisã a relatat ºi despre
reacþii extreme faþã de efectele negative generate de sublumile sociale

relaþionale existente în societate, rezultând cã proteste precum cel de
greva foamei251 sau decizia de sinucidere a unor persoane a avut la
bazã tocmai caracterul de clan existent în domeniile în care îºi desfãºurau activitatea. În articolul din Adevãrul, 2002 – „Un plutonier ºi-a tras
un glonþ în cap”, este tratat cazul
unui poliþist, care s-a împuºcat în cap
cu pistolul din dotare, despre care, anterior sinuciderii a acuzat reprezentanþii administraþiei locale cã încercau
sã-l manipuleze ºi controleze, iar
într-un alt articol, publicat de acelaºi
cotidian, în anul 2010 – „S-a spânzurat din cauza mafiei de la Ambulanþã”, este tratat cazul unui ºofer de
ambulanþã, care s-a spânzurat, iar în
buzunar criminaliºtii au gãsit un bilet
cu mesajul: „mafia de la AMB mi-a
distrus familia”. Astfel de decizii este
evident cã sunt extreme ºi au loc ºi
pe fondul anumitor predispoziþii ºi datoritã unor factori variaþi, însã, pentru
tema analizatã, existenþa unor efecte
negative în utilizarea capitalului relaþional par a fi fost determinante.
Din punct de vedere cantitativ,
însã util a fi evocate, sunt situaþiile în

Ex. Cotidianul, 2009 – „Exodul competenþelor”; Adevãrul, 2010 – „Absolvenþii clujeni:
Plecãm, România nu ne oferã nimic!”
250 Ex. România Liberã, 2008 – „Alungat de un mediu corupt, un tânãr a fãcut o strãlucitã
carierã în occident. Autoexilat din cauza nepotismului din universitãþi”
251 Gândul, 2008 – „Acuzaþii nemulþumiþi cã le sunt furate comenzile. Trei angajaþi ai
Ambulanþei Mehedinþi în greva foamei”
249
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care presa scrisã relateazã despre

În funcþie de tipul de material jur-

importanþa recomandãrilor (prin pune-

nalistic analizat, în presa scrisã sunt

rea accentului pe competenþele profe-

întâlnite opinii exprimate sub forma

sionale ºi nu strict pe stocul relaþional),

unor editoriale care nu privesc nea-

cu accent pe diverse strategii adop-

pãrat cazuri concrete, ci se referã la

tate în special în firme private252, cu

preocuparea autorilor faþã de efec-

evidenþierea avantajului tehnologi-

tele negative ale sublumilor sociale

ilor moderne care faciliteazã accesul

relaþionale pe care le trateazã, ºi a

la informaþii legate de

carierã253.

În

cãror importanþã o percep ca având

articolul din Cotidianul, 2006 – „Net-

amplitudine de fenomen social. Unul

workingul scoate pila din PCR” sunt

dintre subiectele de preocupare al

dezvoltate diferenþele majore exis-

autorilor îl constituie faptul cã pilele

tente între „pile” ºi „recomandãri”, fe-

sunt o condiþie determinantã pentru

nomenul de networking fiind descris

angajare, promovare, numire sau

ca o angajare pe baza recomandãrii

menþinere pe post. Astfel, presa

unui fost ºef sau coleg de muncã, total

scrisã face referire la o diversitate de

diferit de nepotism care înseamnã

opinii care, în fond, exprimã preocu-

sã-i gãseºti cuiva de muncã. Acest

pãri privind lipsa perspectivelor pro-

tip de discurs, aflat într-o zonã neu-

fesionale pentru tineri254, sau con-

trã de abordare a subiectelor privind

cret în unele zone de manifestare so-

utilizarea de capital relaþional, este

cialã, cum ar fi unele companii multi-

relativ nou, aducând un suflu proas-

naþionale255, teologia256, administra-

pãt, fãrã legãturã cu eventuale cono-

þie ºi interne257 sau sport 258.

taþii negative de tip clicã, clientelism,
favoritism sau nepotism.

Cu trimitere la managementul defectuos al resurselor umane în insti-

Cotidianul, 2008 – „Patronii recompenseazã angajaþii care-ºi aduc prietenii în firmã”;
Cotidianul, 2006 – „Networkingul scoate pila din PCR”
253 Adevãrul, 2008 – „Copiii le cautã pãrinþilor joburi pe Internet”
254 Ex. Adevãrul, 2010, – „Doritorii de muncã sunt pesimiºti: <Posturile bune sunt ocupate
dinainte, pe sistemul pile ºi relaþii>“; Evenimentul Zilei, 2002 – „Viitorul absolvenþilor
universitari: Angajaþi pe pile, buni de export sau falimentar în propria afacere”
255 Ex. Evenimentul Zilei, 2007 – „Multinaþionalele, învinse de pile”
256 Ex. Adevãrul, 2010 – Craiova. Teologia: credinþã sau ºpagã. Cât costã o parohie în
România”,
257 Ex. Cotidianul, 2007 – „Piloºii de la Interne avanseazã în minister”
258 Evenimentul Zilei, 2010 – „Blaturile de la Dinamo, date în vileag de un fost angajat”
252
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tuþiile de stat, sunt întâlnite opinii sau
editoriale în care sistemul administrativ este caracterizat prin ineficienþã,
lipsã de reacþie ori servilism. Sistemul
birocratic, în general este perceput ca
fiind o a „cincea putere în stat” care,
prin toleranþã la favoritisme ºi la acte
de corupþie afecteazã dezvoltarea societãþii în ansamblul sãu259. Este abordat ºi subiectul lipsei de utilizare a
comunicaþilor electronice, a sistemelor de management al documentelor
electronice în administraþia publicã,
iar în consecinþã cetãþeanul ajunge tot
„la mila funcþionãraºilor angajaþi pe
bazã de pile, relaþii ºi interese”260.
Sublumi sociale relaþionale sunt prezentate ca fiind o cauzã de nefuncþionare a instituþiilor publice ºi în cazul
gestionãrii fondurilor europene, existând abordãri de genul „fondurile sunt

distribuite de oameni angajaþi pe cumetrii – fiice, fii, fini, gineri, cumnaþi ºi
chiar amante, care s-au gândit sã le
vãmuiascã”261. Ca domenii profesionale, despre politic262, justiþie263 ºi
sãnãtate264 se opineazã cã prezintã
ineficienþe ºi datoritã sublumilor sociale relaþionale întâlnite dar ºi despre unele încercãri de acþiune sindicalã265.
Presa relevã ºi opinii privind condiþionarea reuºitei în diverse proiecte
(afaceri sau sport) de existenþa unui
stoc relaþional corespunzãtor, autorii
fiind persoane direct implicate, care au
ajuns la concluzia cã lipsa unor „pile”
reprezintã un eºec garantat. Asemenea abordãri sunt întâlnite în domeniul sportiv266, în investiþii ºi afaceri267
sau în teologie268.

Ex. Evenimentul Zilei, 2005 – „Editorial: Mafia de stat”
Ex. Jurnalul Naþional, 2009 – „Trebuie sã depuneþi la registraturã o hârtie …” Cotidianul,
2008 – „Marii ticãlosi mici”,
261 Ex. România Liberã, 2007 – „Cauza indicatã de Remeº pentru care întârzie fondurile
europene – nepotism în APIA”; România Liberã, 2009 – „Geoanã spune cã APIA nu a
funcþionat din cauza pipiþelor”
262 Ex. Cotidianul, 2010 – „Vlãdescu spune cã existã intervenþii, nu de azi, pentru bani sau funcþii”
263 Ex. Evenimentul Zilei, 2010 – „CSM încalcã normele ONU de dragul magistraþilor”,
România Liberã, 2009 – „ªeful DNA acuzã omerta magistraþilor”,
264 Ex. Evenimentul Zilei, 2008 – „Editorialul EVZ: Cartelul medicamentelor”
265 Ex. România Liberã, 2010 – „BISTRIÞA. Cum a esuat greva din educaþie? Soþul – la
sindicat, soþia – la inspectorat”
266 Ex. Jurnalul Naþional, 2009 – „Porumboiu: <Am speranþe zero în refacerea acestui arbitraj.
Se promoveazã pe nepotisme, pe prietenii ºi mai puþin pe valoare>”; Adevãrul, 2010 – „Ioan
Neculaie: Titlul îl va câºtiga echipa care are pile mai multe”
267 Ex. Adevãrul, 2003 – „Ce trebuie sã aibã un om de afaceri ca sã reuºeascã în România?
Pile!”; Adevãrul, 2010 – „Alexandru Solomon: <Dacã nu ungi unde trebuie, nu supravieþuieºti>!”
268 Ex. Adevãrul, 2010 – „Craiova: Teolog masterand: <Îmi vine sã vomit când îmi aduc
aminte fazele din seminar. Totul e pe pile!>”
259

260
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Probabil, dar nu limitându-se la
acest singur argument, datoritã concurenþei de pe piaþa presei scrise,
sunt întâlnite critici adresate politicilor editoriale ale anumitor structuri
de presã, care ar acþiona pentru promovarea sau sprijinirea unor interese partizane în detrimentul informãrii
corecte, transparente ºi echidistante
a cetãþenilor269. De exemplu, în articolul publicat în Evenimentul Zilei,
2004 – „Cenzura din radioul public,
dezvãluitã din interior”, este relatatã
observaþia unui reprezentant al organizaþiei „Reporteri fãrã frontiere”,
care a constatat cã presa din provincie „se aflã la cheremul baronilor
locali, iar de alte forme de presiune
asupra presei sunt datoriile enorme
pe care le au televiziunile cãtre bugetul de stat, cumpãrarea de publicitate de stat, ºi acordarea de frecvenþe ºi licenþe de emisie, care, în
final, conduc la autocenzurã”.
Opinii jurnalistice sunt exprimate
ºi prin condamnarea sau criticarea
clientelismului, nepotismului, cumetriilor ºi corupþiei societãþii în ansamblul
sãu270. De pildã, articolul din Cotidianul, 2010 – „România, o realitate
semicolonialã”, este sugestiv pentru

astfel de teme jurnalistice. România
este comparatã de jurnalist cu semicoloniile din punctul de vedere al stilului de viaþã (impus de sus în jos), al
limbii („nu este unitarã ci existã pe
picior de egalitate mai multe limbi –
a juristului, a sportivilor, a plugarului,
a mitocanului”), al „ºarlatanului egoist”, care îºi trãdeazã patria pentru
arginþi (cu trimitere la politicieni), al infractorului care se defineºte printr-un
„sperþar de dat la ciupealã, ceva între
bacsiº, cadou ºi milogealã”, al omului
bogat „care nu poate avea prieteni
sãraci”, al politicianului care se caracterizeazã prin „rãþoialã ºi neputinþã,
având ceva de biciclist: spinare
curbatã ºi picioare energice, adicã
servil faþã de cei mari ºi impertinent
cu cei mici”, ºi al tabelelor de valori
„rãsturnate, amalgamate ºi pline de
surprize”.
Articolele de presã scrisã se pot
clasifica ºi în funcþie de sursa informaþiilor sau de modul în care acestea au fost obþinute cu trimitere la
diferite studii, sondaje sau alte tipuri
de analize, mai mult sau mai puþin
relevante din punctul de vedere al
exigenþelor unei cercetãri sociologice.

269 Ex. Cotidianul, 2006 – „Editorial – Mã …în el de jurnalism de cumetrie”; Evenimentul Zilei,
2004 – „Cenzura din radioul public, dezvãluitã din interior”
270 Ex. Gândul, 2010 – „România – o afacere de familie”; Evenimentul Zilei, 2003 – „Ne þinem
de neamuri!”
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Respectivele modalitãþi de investigare a „pulsului” social au ca obiect
stabilirea mãsurii în care este perceput clientelismul manifestat de anumiþi actori ai vieþii sociale. Este relevant articolul din Evenimentul Zilei,
2010 – „Raportul Oxford Analytica:
Românii sunt dezamãgiþi de proasta
guvernare ºi vor sã emigreze”, fiind
prezentat un studiu intitulat „Sistemul îi exclude pe cei energici ºi idealiºti” al publicaþiei Oxford Analytica
care aratã cã „profesioniºtii talentaþi
din România sunt dezamãgiþi de salariile mici, corupþie ºi nepotism, motive pentru care 10% din populaþie a
emigrat în ultimii 20 de ani, fapt pentru care, în prezent, tot mai mulþi români iºi doresc sã emigreze”. Un alt
studiu relevant oarecum indirect pentru percepþia cazurilor de corupþie ºi
nepotism din societate este publicat
în Evenimentul Zilei, 2010 – „Trei sferturi dintre români cred cã presa e o
sursã credibilã în cazurile de corupþie”, în care se aratã cã 73,54% din
respondenþii unui studiu intitulat „Percepþia cetãþenilor asupra corupþiei din
instituþiile publice: cauze, practici,
prevenire”, derulat de Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici, considerã presa ca fiind pe primul loc, ca
„sursã credibilã în furnizarea informaþiilor despre corupþie, aceleaºi per-

soane indicând ca ºi cazuri de corupþie identificate, pe cele de tratament
discriminatoriu, nepotism, achiziþii publice, utilizare nejustificatã a banilor
publici, ºi cazuri de fapte de corupþie
cu implicarea unor personalitãþi publice”.
Studii jurnalistice au fost derulate
ºi pentru evidenþierea percepþiilor sau
opiniilor privind importanþa pilelor
pentru accesul, menþinerea sau promovarea într-un loc de muncã. În articolul din Cotidianul, 2008 – „Românii
încã se angajeazã pe pile”, un sondaj
BestJobs aratã cã unul din patru români recunoaºte cã s-a angajat „cel
puþin o datã cu ajutorul pilelor”. Aceleaºi concluzii sunt relevate ºi în Evenimentul Zilei, 2005 – „Filiera P-C-R:
angajare pe sprânceanã”, potrivit
unui sondaj al Neogen, care aratã cã
„53% din respondenþi susþin cã ºi-au
gãsit locul de muncã actual prin relaþii”
Comentând rezultatul, psihologul
Aurora Liiceanu afirmã cã „nepotismul nu numai cã este larg rãspândit,
dar este ºi acceptat în toate domeniile
profesionale, iar despre profilul omului
cu pile, acesta, odatã angajat rãmâne
supus, oarecum izolat, grefat pe un
anumit sistem ºi probabil rãmâne cu
un statut inferior, iar cei care nu se
folosesc de relaþii sau pile în cariera
lor profesionalã, psihologul afirmã
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cã pot cãdea pradã pesimismului social, pentru cã experienþa le dovedeºte cã nu e suficient sã fii bun”.
O serie de studii, fãrã o aparentã
legãturã între ele au avut ca subiect
Ministerul Administraþiei ºi Internelor 271. De exemplu, în articolul din
România Liberã, 2009 – „Nepotism
instituþional la Doi º’un sfert: un sfert
dintre angajaþi sunt rude”, sunt prezentate concluziile unei anchete interne la DGIPI care a arãtat cã „un
sfert din angajaþii Direcþiei sunt rude,
inclusiv ºeful DGIPI ar avea un frate
angajat”. Interpretarea jurnalisticã
este cã „nepotismul domneºte în
DGIPI ºi se înscrie în boala instituþiilor de stat. Cu cât sunt mai netransparente, cu atât mai mult funcþioneazã principiul: dacã poþi lua o decizie,
angajeazã o rudã”.
Sistemul universitar a reprezentat
deasemenea obiectul unor studii, în
general derulate de diverse organisme neguvernamentale272. În articolul din Gândul, 2008 – „Alarmant.
Potrivit unui studiu al Coaliþiei pentru
Universitãþi Curate, Universitãþile,
bastioane de nepotism, plagiat ºi secretomanie”, o analizã/evaluare a
cinci universitãþi realizatã de Coaliþia

pentru Universitãþi Curate aratã cã
„universitãþile româneºti au devenit
cuiburi ale nepotismului, plagiatului
ºi secretomaniei generalizate”, fiind
întâlnite frecvente cazuri de clanuri
familiale, corupþie ºi discriminare. În
articolul din Evenimentul Zilei, 2005 –
„Universitãþile au picat testul de eticã”,
sunt prezentate concluziile unui studiu, de aceastã datã reprezentativ
din punct de vedere sociologic, coordonat în anul 2005 de prof. Mihaela
Miroiu, în 13 universitãþi de stat ºi
private, conform cãrora „favoritismul,
hãrþuirea sexualã pe linie ierarhicã ºi
relaþiile de tip clicã sunt cele mai
grave probleme de eticã din universitãþile românesti”. Defalcat pe categorii de persoane chestionate, secretarii din universitãþi ºi profesorii percep „clica universitarã ca o problemã
gravã, ce stã la baza unor cercuri de
putere ºi influenþã, pe criterii de prietenie, rudenie sau afaceri”.
Alte studii evidenþiate de presa
scrisã au ca obiectiv general stabilirea nivelului percepþiei privind accesul la servicii publice ori obþinerea de
beneficii prin utilizarea relaþiilor utile
deþinute. În articolul din Evenimentul
Zilei, 2005 – „Foiºorul de foc:

271 Ex. Cotidianul, 2007 – „Angajaþii Internelor se plâng de pile”; Gândul, 2007 – „Potrivit unui
studiu realizat de Ministerul de Interne, salarizarea ºi promovarea pe pile, cauzele corupþiei
din Poliþie”
272 Ex. România Liberã, 2009 – „40 de universitãþi din þarã sunt bolnave de nepotism”
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Cumetriile ºi capitalismul”, sunt tratate reþelele de afaceri ºi cele de rudenie, rezultând cã, în general, românii fac afaceri cu rudele. Întreg capitalismul românesc este „unul dominat de relaþiile de familie”. În acest
sens, sondaje precum Barometrele de
Opinie Publicã 1997 ºi 2000 aratã cã
„viaþa publicã a românilor este limitatã la cercul mic al rudelor” ºi cã mai
mult de jumãtate dintre românii implicaþi în afaceri se asociazã cu rudele.
Aceeaºi relaþie dintre rude ºi afaceri
este abordatã ºi în articolul din Evenimentul Zilei, 2008 – „De ce milionarii preferã afacerile în familie”, autorul arãtând cã „un sfert din cele 39
de miliarde euro – averea celor 300
cei mai bogaþi români se aflã în mâinile a 56 de familii”, iar explicaþia cel
mai des întâlnitã din partea respectivilor bogãtaºi a fost cã „legãturile de
sânge primeazã în faþa colaborãrii cu
prietenii sau cu diverse alte persoane”. Un alt studiu extrem de inedit,
realizat de Institutul Naþional de Statisticã, este publicat în Cotidianul,
2007 – „Românii îºi fac vacanþa la
rude”. Astfel, în concurenþã cu hotelurile sunt casele rudelor ºi ale prietenilor, întrucât mare parte din românii
care pleacã în vacanþã, în þarã sau
strãinãtate se cazeazã la cunoºtinþe
ºi doar unul din zece îºi închiriazã

cazare. În articolul din Evenimentul
Zilei, 2007 – „Ofurile pacienþilor: ºpãgile ºi pilele”, este publicat ºi comentat un studiu comandat de Colegiul
Medicilor din Iaºi, rezultând cã majoritatea pacienþilor ieºeni declarã cã
„nu au bani sã plãteascã atenþii doctorilor”, iar pentru a ajunge la un doctor bun „ai nevoie de recomandãri ºi
de un statut social înalt”. Rezultatele
studiului au fost recepþionate de Colegiul Medicilor din Iaºi, întrucât este
alarmant cã „pacienþii au spus în
numãr mare cã au nevoie de bani ºi
relaþii ca sã ajungã fãrã probleme la
medic”, fiind necesarã ºi obligatorie
problema accesibilitãþii la medic.
Concluzionând, din punctul de
vedere al unui demers de cercetare
strict descriptiv, prin analiza de discurs a agendei media se observã cã
sublumile sociale relaþionale sunt
deosebit de variate, eterogene ºi variabile, însã stilul jurnalistic face ca
articolele sã fie elocvente ºi lãmuritoare prin ele însele, în ceea ce priveºte structurile relaþionale implicate
ºi resursele accesate, prin evidenþierea importanþei ºi semnificaþiei cazului singular. Agenda media reflectã
totodatã preocupãri sociale existente într-un anumit domeniu, iar în
cazul sublumilor sociale relaþionale
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tratate trebuie precizat cã acestea
sunt probabile, datoritã faptului cã
cercetarea constã în analiza de discursuri asupra realitãþii ºi nu direct în
investigarea acesteia. Deºi probabile, din peste 1.300 de articole identificate ºi analizate nu a fost identificat nici unul care sã reprezinte un
„drept la replicã” referitor la informaþii
deja transmise în spaþiul public. În
esenþã, punctul comun al discursurilor media fac trimitere, explicit sau
implicit, la lipsa unei egalitãþi de ºanse
reale în societatea româneascã cu

evocarea unor situaþii concrete de
clientelism, favoritism sau nepotism.
În condiþiile în care percepþia realitãþii,
la un moment dat, devine însãºi parte
a realitãþii obiective, în termeni de sociabilitate productivã, se poate vorbi
de accesare de resurse prin conversia capitalului relaþional în alte tipuri
(economic, uman ori simbolic), conversie realizatã într-o manierã flagrant
contrarã unei egalitãþi de ºanse reale
în diversele zone de manifestare socialã pentru care presa acordã interes.
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