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INTRODUCERE
Prezentul studiu se doreşte a fi o introspecţie în evoluţia teoretico-practică a suveranităţii
României în următorii ani, încercând să identifice tiparele de acţiune în relaţia bilaterală
România-Uniunea Europeană, posibilele influenţe reciproce în acest proces, prezentând
evoluţia din optica studiilor de securitate, aplicabilă atât Europei în general, cât şi României, în
particular.
E de la sine înţeles că integrarea României în structurile Uniunii Europene va avea un impact
simţitor asupra suveranităţii celei dintâi. Premisa de la care porneşte studiul este că, pe termen
lung, beneficiile pe care România le va înregistra ca membru al UE vor avea o pondere mai
mare decât minusurile procesului de integrare, generate de ceea ce euroscepticii numesc
“cedarea unor atribute ale suveranităţii”.
Studiul prezintă evoluţia conceptului de suveranitate până la interpretarea modernă de către UE
sau Statele Membre, radiografiind totodată aspectele pozitive şi cele negative ale integrării, din
perspectiva suveranităţii naţionale.
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Controversele în jurul noţiunii de suveranitate, aplicate raportului State Membre-UE, datorează
mult utilizării simultane a unor definiţii diferite ale suveranităţii. Simplificând multitudinea de
sensuri ale cuvântului suveranitate, cele două definiţii principale, care se află în raport
conflictual, sunt: suveranitatea în sensul politico-economic, văzută ca influenţă, puterea de a
obţine din partea altor state sau actori internaţionali un rezultat, o acţiune dorită şi suveranitatea
ca suveranitate formală, în sens juridic. Cu privire la ceea ce unii analişti mai numesc
“suveranitate pur economică”, autorii vor demonstra că acest atribut nu mai există astăzi pentru
nici un stat din Uniunea Europeană, cooperarea economică luând locul teoriilor izolaţioniste
asupra economiei. Dacă suveranitatea în sens clasic datorează mult surselor de drept canonic,
drept roman, opticii juriştilor medievali, sau evoluţiei monarhiilor absolutiste în Europa
Occidentală2, căpătând un sens modern în urma Păcii de la Westphalia şi apoi a Revoluţiei
franceze, suveranitatea în sensul de putere de a impune o soluţie dorită apare cu precădere în
secolul XX, sub impactul globalizării şi al numeroaselor lucrări de economie politică sau de
ştiinţe politice cu bazele în economia politică americană3. Cele două sensuri nu pot fi însă
complet disociate, iar în limbajul curent se operează o translaţie, uneori neremarcată, de la un
sens la celălalt.
Cazul Uniunii Europene ilustrează pe deplin această translaţie de sens. Funcţionalismul inspirat
de Jean Monnet a evitat cu grijă orice referire la suveranitatea juridică, promovând, însă, o
viziune asupra integrării, care modifică suveranitatea în sensul de capacitate. Deşi limbajul
tehnic al funcţionaliştilor îşi refuză orice tentă normativă, în fapt, obiectivul final al lui Monnet
şi al unor federalişti cunoscuţi, cum ar fi De Gasperi, rămânea unul comun: construirea unei
federaţii europene după modelul SUA4. În ciuda faptului că sensul juridic al suveranităţii a fost
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de regulă normativ, un ideal rareori atins5, putem totuşi remarca forma concretă pe care acest
ideal a luat-o în practică, adică faptul că sensul juridic al suveranităţii era afectat de o manieră
indirectă, pe baza unor faits accomplis, în principal în ceea ce priveşte autonomia (autoritatea
exclusivă a statului pe plan intern) şi delegarea prerogativelor suveranităţii către instituţii în
afara cadrului naţional6. Atitudinea ambiguă pe care pionierii construcţiei europene au avut-o
faţă de conceptul de suveranitate a pornit, în perioada postbelică, de la voinţa de a depăşi
conflictele europene prin promovarea, într-o primă etapă, a interdependenţei economice în
domenii extrem de sensibile pentru suveranitatea statului, în sensul de capacitate de acţiune,
cum au fost de exemplu cărbunele şi oţelul, baza efortului de război la momentul respectiv.
Succesul reconcilierii, în special a celei franco-germane, este un argument în favoarea
continuării integrării, inclusiv în sens supranaţional. Dar cetăţenii statelor europene nu sunt în
mod necesar pregătiţi să sacrifice total suveranitatea propriului stat în favoarea unei entităţi
care a înregistrat succese politice, dar a suscitat şi suscită în continuare rezistenţe practice în
momentul extinderii prerogativelor supranaţionale. Cât de departe va merge procesul
transferării, sau mai corect al schimbului de suveranitate, pentru statele UE şi cum va fi
acceptat el de cetăţenii Europei? Vom încerca să desenăm o graniţă imaginară a schimbului de
suveranitate dincolo de care, în opinia noastră, statele UE nu vor trece în următoarea generaţie.
De ce e nevoie de o generaţie, veţi afla pe parcursul studiului.
Atitudinea politică opusă aspiraţiilor federaliste, “eurosceptismul” care s-a dezvoltat în forma
“clasică” în Marea Britanie, s-a exprimat la nivel instituţional în abordări de tip
interguvernamental,

descrise

apoi

în

teoriile

Uniunii

Europene

sub

forma

interguvernamentalismului (liberal, în ultima formă dezvoltată de Moravcsik7). Autorii au
decis, însă, să se refere la euroscepticism ca sinonim al rezistenţelor în general faţă de
integrarea europeană, definită ca dinamică supranaţională, cu aplicabilitate atât în cazul
Statelor Membre, cât şi al ţărilor candidate. În acelaşi timp ne vom referi la euroscepticism în
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sens larg, acoperind atât nivelul politic oficial, cât şi dezbateri politice interne nonguvernamentale sau vizând aspecte economice ori sociale.
Prin urmare, pornind de la categoriile şi presupoziţiile detaliate anterior, studiul va radiografia
rezistenţele faţă de procesul de aderare a României, contraargumentându-le. Materialul va
evalua argumentele euroscepticilor occidentali în raport cu rezistenţele deja exprimate faţă de
aderarea la UE în Polonia, Ungaria, Cehia, statele baltice8.
Acest studiu poate servi drept sursă de inspiraţie pentru decidenţii politici ai României de azi şi
de mâine şi pentru activitatea lor, încercând de asemenea să provoace dezbateri publice pe
această temă pentru ca publicul să fie avizat şi în cunoştinţă de cauză faţă de provocarea
inculcată de integrarea României în Uniunea Europeană. Unul dintre scopurile acestui studiu
este utilizarea lui în cadrul instituţional românesc în principal de către ministerele implicate
direct MIE, MAE, dar şi de către cabinetul Primului Ministru, Preşedinţia României, Consiliul
Economic şi Social şi, nu în ultimul rând, prezentarea lui în eşalonul local al administraţiei
publice.

8

Hughes, Kirsty, Heather Grabbe, E. Smith, „Attitudes of the Central and East European Countries to
Integration”, Dicussion Paper No. IGS99-3, Institute for German Studies, University of Birmingham, 1999

5

1. EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SUVERANITATE: DE LA PACEA WESTAFLICĂ
LA SECOLUL XXI – UN DRUM FĂRĂ ÎNTOARCERE.
Motto: “O cerinţă intelectuală majoră a prezentului
este să regândim problematica suveranităţii
nu să-i slăbim esenţa… şi să recunoaştem că
poate îmbrăca noi forme şi realiza mai multe funcţiuni”.
B. Boutros-Ghali9 - fost Secretar General al ONU.

M.M.

De la Pacea Westfalică încoace, tema suveranităţii a suscitat pasiuni, dispute, neînţelegeri sau
războaie, dar a fost şi subiect al convenţiilor, tratatelor şi medierilor internaţionale. Cu greu
putem găsi în studiul relaţiilor internaţionale un alt subiect atât de dezbătut. De aceea, cei care
scriu despre suveranitate, încercând fie să ofere noi tipare, fie să confere alte înţelesuri
termenilor deja uzitaţi, au una dintre cele mai grele misiuni. Iar când aceasta implică şi o
armonizare a discursului cercetătorilor cu realitatea Uniunii Europene, sarcina capătă valenţe şi
mai dificile. Motivul principal al dificultăţii emiterii unor noi teorii despre suveranitatea
europeană, dar mai ales pentru implementarea acestora, rezidă în faptul că, cel puţin pentru
ţările bătrânului continent, suveranitatea naţională a fost şi a rămas una dintre valorile de bază
ale construcţiei şi prosperităţii entităţilor statale moderne, iar diferenţele în interpretarea
conceptuală provin din modificările istorice ale rolului statului pe plan intern şi a raporturilor
internaţionale afectând aspectul extern al suveranităţii. În plus, întreaga istorie a construcţiei
europene post ’45 este inseparabil legată de transformările pe care le-a suferit concepţia
westfalică a suveranităţii. Pentru prima dată în istorie, state independente, suverane şi
democratice au purces la armonizarea economiilor lor şi, ulterior, a obiectivelor politice, întrun efort pornit din dorinţa de reconstruire a Europei sfâşiată de conflicte, de asigurare a
dezvoltării durabile şi a faptului că războiul nu va mai fi posibil pe continent. Proiectul
european, prezentat spre sfârşitul anilor ‘40, avea să ridice întrebarea dacă izolarea şi luarea
deciziilor de către state fără a respecta interesele celorlalţi, nu ar trebui abandonate în favoarea
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unei construcţii viitoare bazate pe încredere, luarea deciziilor în comun şi urmărirea unor
interese superioare. Răspunsul ultimilor aproximativ 50 de ani e pe cât de ferm pe atât de
concludent: Uniunea Europeană a impus la nivel global un model de colaborare economicopolitic încă neegalat.
Fără a fi subliniată sau numită direct, chestiunea suveranităţii naţionale a Statelor Membre a
fost cel mai disputat subiect în cadrul Uniunii, încă de la semnarea Tratatului de la Roma.
Întrebările cruciale “Câtă putere vor avea noile instituţii pe care le creăm?” şi “Câtă putere va
mai avea guvernul nostru?” au fost la ordinea zilei în timpul pregătirilor fondării Comunităţii
Economice Europene din 1957 aşa cum sunt şi astăzi, când Uniunea caută noi puncte de sprijin
pentru un edificiu la a cărui construcţie concepte precum “sistem politic revoluţionar”, “Europa
interguvernamentală” sau “Statele Unite ale Europei” sunt doar încercările teoretice de a
ancora conceptual un conglomerat de state independente, suverane şi democratice conduse în
viitorul apropiat de o singură Constituţie.
Dar să începem cu proiecţiile teoretice. Definiţiile suveranităţii sunt nenumărate. Practic, în
funcţie de momentul în timp, de ideologie, de diferitele şcoli de gândire în relaţiile
internaţionale, de interesele statale sau ale organizaţiilor internaţionale, specialiştii au oferit
diverse accepţiuni ale termenului, de la noţiuni situate mai degrabă în zona teoriei politice la
concepţii subordonate exclusiv principiilor dreptului internaţional.
Într-o accepţiune clasică a definiţiei elaborate de Jean Bodin, “suveranitatea este puterea
absolută şi perpetuă a unei Republici, pe care latinii o numesc majestatem…Suveranitatea nu
este limitată, nici în putere, nici în conţinut, nici în timp”10. Suveranitatea are cinci atribute sau
mărci: prerogativa de a numi înalţii magistraţi şi definirea funcţiei fiecăruia; promulgarea sau
abrogarea legilor; declararea războiului sau încheierea păcii; dreptul de judecată, de ultim
recurs; drept de viaţă şi de moarte (sau graţierea). Suveranitatea este, însă, deja limitată de
dreptul natural11. În definiţiile ulterioare, suveranitatea apare fie ca “elementul esenţial pentru
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existenţa statului”12, fie drept “legitimitatea sursei autorităţii în cadrul unui stat”, ori “ideea că
este o autoritate politică, absolută şi finală [în sensul că n.n.] nu există o altă autoritate absolută
[supraordonată n.n] nicăieri”13, ori faptul că este o construcţie socială, un mit modern care a
fost de multe ori încălcat în practica internaţională – fie prin existenţa unor regimuri
internaţionale de facto constrângătoare, fie prin intervenţii externe, sau “biletul admiterii în
arena internaţională”14. De asemenea, s-au operat diferenţieri în interpretarea sursei
suveranităţii de stat. Definiţia lui Jean Bodin consfiinţeşte deja secularizarea puterii politice.
Translaţia de la democraţia elististă a Iluminismului la democraţia de masă actuală s-a operat
pe nesimţite, definiţiile rămânând aparent aceleaşi, însă având o semnificaţie diferită. Deşi
Iluminismul, prin teoreticienii contractului social, a stabilit clar modul în care suveranitatea
poporului este delegată guvernanţilor, în prezent, suveranitatea puterii de stat este descrisă
drept supremaţia şi independenţa puterii în exprimarea şi realizarea voinţei guvernanţilor ca
voinţă de stat, deosebită fiind de suveranitatea poporului şi suveranitatea naţională15. O altă
definiţie clasică, în cadrul teoriei moderne a statului, este cea a sociologului german Max
Weber, pentru care statul “îşi arogă cu succes dreptul de a avea, în graniţele unui anumit
teritoriu, …monopolul asupra constrângerii fizice legitime”16.
Construită prin-un uriaş efort de a mulţumi pe toată lumea şi de a asigura o pace durabilă în
Europa, Pacea Westfalică din 1648, ce a urmat Războiului de 30 de ani, a stabilit în mod
practic ceea ce istoricii, politicienii şi militarii aveau să numească setul principiilor ce definesc
suveranitatea naţională. La vremea respectivă conceptul se baza în principal pe: crearea şi
afirmarea statului pe arena internaţională, fixarea suveranităţii ca autonomie internă a
Principelui - care ieşise învingător asupra Papalităţii, egalitatea statelor în relaţiile dintre ele,
introducerea conceptului de echilibru între puteri ca mijloc de menţinere a păcii. Monarhii,
însă, continuau să fie expresia statalităţii, aşa încât suveranitatea se referea în primul rând la
persoana lor.
12
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În paralel cu statul suveran s-a născut ideea de “naţiune”. Locuitorii dinăuntrul graniţelor
aceluiaşi stat căpătau treptat conştiinţa că aparţin unei comunităţi naţionale, că împărtăşesc o
istorie comună şi, cel mai important, că au interese comune pe care le pot apăra şi promova cel
mai bine prin intermediul statului. Ulterior, în secolul XVIII, are loc acea importantă translaţie
de la suveranitatea monarhului la cea a naţiunii sau poporului, impulsionată de Declaraţia de
Independenţă a Statelor Unite ale Americii, consacrată mai apoi şi în Declaraţia Drepturilor
Omului şi Cetăţeanului precum şi în Constituţia Franţei revoluţionare.
Afirmate în ideea “sanctificării” lor - mai ales în spiritul Hegelian, unde suveranitatea era
concepută ca o putere absolută nesupusă niciunei legi - aceste precepte westfaliene au fost, în
fapt, modificate de mai multe ori pe continentul şi în ţările care le-au promovat, politicul fiind
întotdeauna factorul revizionist, fermentul schimbării, în timp ce juridicul venea cu o oarecare
întârziere să legifereze situaţii deja create pentru care se ofereau acum explicaţii şi justificări
normative. Un important pas este făcut de cei care recunosc caracterele modelator şi moderator
ale suveranităţii, refuzând o imagine idilică. G. Jellinek este unul dintre pionierii teoriilor
moderatoare care aduc autolimitarea suveranităţii: în concepţia lui, statele acceptă dreptul
internaţional ca pe o necesitate autoimpusă, dar se văd deseori determinate să încalce această
normă internaţională17. În secolul XX, concepţiile lui G. Scelle şi Ch. Rousseau reconsideră
suveranitatea drept o sumă de competenţe pe care statele le pot delega într-o măsura mai mare
sau mai mică unor organisme internaţionale18. Tot secolul XX a adus crearea Ligii Naţiunilor şi
ulterior a Organizaţiei Naţiunilor Unite, aceste organisme recunoscând calitatea de subiect de
drept internaţional statelor suverane şi independente, competenţele lor teritorială şi materială şi
condamnând agresiunile unor entităţi statele asupra altora. Egalitatea suverană a statelor a
devenit unul dintre principiile de bază pe care s-a fondat Carta Naţiunilor Unite: articolul 2 (1)
este relevant în acest sens – “Organizaţia este întemeiată pe principiul egalităţii suverane a

16

Weber Max, „Politica - o vocaţie şi o profesie”, Editura Anima, 1992, după Politik als Berus von Max Weber,
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17
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p 86.
18
Ibidem.
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tuturor Membrilor ei”. Rezoluţia ONU nr. 2625 din 197019 definea principiul egalităţii
suverane prin următoarele idei:
-

“Statele sunt egale din punct de vedere juridic”;

-

“Fiecare stat se bucură de drepturile deplinei suveranităţi”;

-

“Fiecare stat are obligaţia de a respecta personalitatea celorlalte state”;

-

“Integritatea teritorială şi independenţa politică a statului sunt inviolabile”;

-

“Fiecare stat are dreptul de a alege şi dezvolta liber sistemul său politic, social, economic şi
cultural”;

-

“Fiecare stat are obligaţia de a respecta deplin şi cu bună credinţă angajamentele sale
internaţionale şi de a trăi în pace cu celelalte state”.

Una dintre cele mai complete interpretări contemporane ale suveranităţii a adus-o Stephen
Krasner, profesor la Stanford University, care propunea o sistematizare a definiţiilor anterioare
într-o structură cvadripartită20, vorbind despre suveranitatea westfaliană – care în accepţiunea
lui se referă la organizarea politică bazată pe excluderea actorilor externi din procesul de
exercitare a autorităţii asupra propriului teritoriu al unui stat, suveranitatea internă – referinduse la organizarea formală a autorităţii politice în cadrul statului şi abilitatea autorităţilor publice
de a exercita un control eficient înăuntrul graniţelor sale, suveranitatea externă – care include
practicile de recunoaştere reciprocă între entităţile teritoriale care au o independenţă juridică
formală, şi suveranitatea interdependenţei – înţelegând prin aceasta abilitatea autorităţilor
publice de a reglementa circulaţia informaţiei, ideilor, bunurilor, populaţiei, poluării sau
capitalului dincolo de graniţele sale. Nu toate statele se bucură de această structură complexă a
suveranităţii. În unele state structura amintită poate fi doar bi sau tripartită. De exemplu,
Taiwan-ul poate fi considerat un stat suveran din punct de vedere westfalic, dar nu va trece
examenul unei suveranităţi externe21. La fel în cazul Andorei, care continuă să fie sub
suzeranitatea comună a Franţei şi Spaniei, nu avem o latură externă a suveranităţii, cele două

19

“Declaraţia referitoare la principiile dreptului internaţional privind relaţiile prieteneşti şi cooperarea între state
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state amintite controlând securitatea micului stat şi având dreptul să numească doi din cei patru
membri ai Tribunalului său Constituţional22.
Krasner face apoi o importantă distincţie între autoritate şi control, elemente care se regăsesc în
cele patru laturi ale suveranităţii, explicând şi relaţia dintre ele. Autoritatea implică un drept
reciproc recunoscut actorilor în relaţiile dintre ei (stat şi societate; stat şi alt stat; stat şi sistem
internaţional) care le permite să se angajeze în diferite activităţi. Dacă respectivul actor dă
dovadă de o autoritate eficientă, forţa sau constrângerea nu vor fi niciodată exercitate23. Pe de
altă parte, controlul poate fi realizat simplu prin folosirea forţei brute, fără a exista o
recunoaştere reciprocă a autorităţii24. Pierderea controlului de către actorul interesat (de regulă
statul) pentru o anumită perioadă de timp poate duce la pierderea autorităţii (cazul puterii
sovietice în 1991), în schimb exercitarea eficientă a controlului poate genera noi sisteme de
autoritate25.
Aşadar, de la momentul Păcii Westfalice şi până în prezent, cursul istoriei a adus modificări
tezei iniţiale. Stephen Krasner identifică cel puţin patru cauze ale schimbărilor: (i) convenţiile
interstatale, (ii) tratatele <contractele> internaţionale, (iii) coerciţia şi (iv) impunerea26.
Analistul american le vede ca “modalităţi de compromis”, admiţând totodată că ele au profitat
unor state mai mult decât altora. În opinia lui, Uniunea Europeană pare să fie, în acest sens, un
club al câştigătorilor. Primele două căi sunt rezultatul negocierilor şi al compromisului. Ele au
loc odată cu participarea totală sau parţială a statelor parte la aceste convenţii sau tratate. Prin
aceasta, schimbările pe care ele le aduc în optica şi funcţionalitatea suveranităţii statale sosesc
pe cale paşnică şi nu produc convulsii, dată fiind acceptarea lor voluntară din partea
semnatarilor. Celelalte două metode presupun aplicarea unor soluţii, de cele mai multe ori
inacceptabile pentru statele mai slabe. Pentru ca înţelegerile între state, de tip contractual, să
existe, ele trebuie construite pe oportunităţi de colaborare. Toţi trebuie să câştige, chiar dacă
unii câştigă mai mult decât alţii27. Acceptarea noilor state trebuie să se bazeze pe voluntariatul
22
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lor, iar opţiunile retragerii şi restabilirii status-quo-ului anterior trebuie să fie posibile.
Construcţia Uniunii Europene este exemplul în mişcare al unui edificiu pragmatic de acest fel,
pornindu-se de la voluntariatul statelor de a-şi crea un ţel împreună, rigoarea construcţiei fiind
menţinută de setul de norme şi proceduri numite acquis communautaire. Totuşi, reversibilitatea
procesului de integrare europeană, având în vedere gradul de interdependenţă atins astăzi, este
practic imposibilă, chiar dacă teoretic ea ar putea reprezenta o opţiune.
Îndeosebi pentru caracterul lor paşnic, convenţiile şi tratatele au fost preferate pentru a opera
schimbări care să consolideze pacea şi cooperarea interstatale. În primii ani după cel de-al
Doilea Război Mondial, numărul convenţiilor şi tratelor a crescut considerabil. După Krasner
şi o serie de alţi autori, unul dintre cele mai grăitoare exemple al modului în care o convenţie
poate modifica suveranitatea westfaliană este cazul Regimului Drepturilor Omului în Europa,
prin care indivizii statelor semnatare pot deschide acţiuni împotriva propriilor guverne la
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, iar hotărârile acestei Curţi sunt obligatorii pentru
sistemele juridice naţionale ale ţărilor membre28. Deciziile Curţii au dus la schimbări
legislative în ţări precum Belgia, Germania sau Suedia, explicând evoluţia conceptului de
suveranitate până la modul de interpretare oferit în prezent de către UE sau Statele Membre29.
Exemplele Tratatului de la Roma, cu modificările ulterioare, sau al mai recentului Tribunal
Penal Internaţional pentru fosta Yugoslavie nu sunt cu nimic mai prejos. O alianţă militară
precum NATO, care angajează un membru faţă de ceilalţi - garantând pentru securitatea
comună, presupune fonduri comune pentru apărare, o integrare funcţională a componentelor
politico-militare şi, nu în ultimul rând, obligă membrii la asumarea unei viziuni de ansamblu. A
fost calitatea de membru NATO a Greciei şi a Turciei o limitare a suveranităţii celor două state
în ’67 sau în ’74, sau mai degrabă factorul care a menţinut conflictele la un nivel gestionabil şi
nu a permis escaladarea crizei într-un război regional total!? Ar fi fost cele două state mai
suverane, sau într-o situaţie mai bună, dacă ar fi dus conflictul către un război total?
Majoritatea specialiştilor sunt de acord, totuşi, că suveranitatea poate fi împărţită în latura sa
politico-economică - izvor al afirmării conceptului dar şi iniţiator al schimbărilor de-a lungul
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anilor şi latura juridică – şi anume încercarea de normativizare a idealurilor politice şi
transpunerea lor în teoria juridică. Vom parcurge sintetic, aceste componente, pe rând,
abordând în acelaşi timp suveranitatea în diacronie.
1.1. Suveranitatea politico-economică

D.N.

Ceea ce noi numim suveranitate politico-economică s-a aflat dintotdeauna în conflict cu forţa
conservatoare a suveranităţii juridice. Dinamica politico-economică, centrată pe putere în
sensul de influenţă şi control, atât pe plan extern cât şi intern, a tins întotdeauna spre
subminarea tabuurilor juridice. Pentru a ilustra acestea să ne amintim celebra lucrare a lui
Immanuel Wallerstein, Sistemul Mondial Modern, care plasează începuturile economiei
mondiale moderne în momentul Păcii de la Westfalia, ocazie favorabilă, fondatoare şi, din acel
moment, conservatoare, pe baza şi contra căreia s-a dezvoltat actuala economie globală30. Ne
referim, de asemenea, la cunoscuta sintagmă din teoria relaţiilor internaţionale a ultimilor 50 de
ani, “politica de putere”, care concentrează intervenţiile externe ale marilor puteri însoţite de
necesara legitimare impusă de existenţa mitului suveranităţii.
Inclinaţia firească a şcolii tradiţionaliste trans-teoretice a fost să conteste iniţial însăşi existenţa
unor tendinţe spre globalizare economică. Recent, argumentarea sa merge în sensul contestării
efectelor globalizării asupra rolului statului şi, implicit, asupra atributelor politico-economice
ale suveranităţii.
Se poate argumenta în sensul contestării globalizării numai dacă definim globalizarea în sens
maximalist. Statul va dispărea, toate sectoarele economice vor fi globalizate, iar schimbările
tehnologice în comunicaţii vor crea un “sat global”. În raport cu această definiţie, contestatarii
au dreptate atunci când spun că statul încă mai există, că mai sunt bariere comerciale, că nu
toate sectoarele sunt globalizate sau că “satul global” a rămas parţial, pentru că nu toată lumea
are acces la toate tipurile de media. Dezbaterea actuală în privinţa globalizării se referă însă la
alte fenomene, la o dinamică specială, şi nu la finalul procesului. De multe ori, argumentele
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anti-globalizare ascund probleme etice cu privire la supravieţuirea democraţiei în sensul de
responsabilitate şi legitimitate guvernamentale.
În această secţiune vom încerca să demonstrăm că statul s-a adaptat acestei erodări a
suveranităţii economice generate de fenomenele de globalizare, reinterpretându-le în mod
creativ.
Care sunt fenomenele globalizării şi în ce mod afectează acestea funcţiile tradiţionale ale
statului? Transformarea de natură calitativă are o poziţie centrală în cadrul argumentării şi se
referă la trecerea de la internaţionalizare, prin intensificarea schimburilor, către deschiderea
frontierelor şi crearea unei pieţe globale care depăşeşte limitele statale. Distincţia intern/extern,
în sensul controlului exclusiv statal, devine neclară şi imposibilă. Globalizarea a fost precedată
de interdependenţă. Dar intensificarea schimburilor economice transnaţionale, demantelarea
barierelor comerciale şi intensificarea, plus creşterea vitezei comerţului şi a transferului de
capital, au dus la crearea unei noi realităţi - piaţa globală. Keohane and Milner31 consideră că
sursa internaţionalizării şi a creşterii cantitative a fluxurilor transnaţionale de bunuri, servicii şi
capitaluri, la care se adaugă o viteză din ce în ce mai ridicată a acestora, este costul de
oportunităţi în continuă schimbare. Aceste fluxuri, care au creat o piaţă globală, au un efect
direct asupra societăţilor interne. Există o tendinţă spre convergenţa pieţelor interne şi
internaţionale. Modificările cunoscute sub numele de globalizare pot fi identificate în comerţ,
producţie şi finanţe, tot atâtea sectoare scoase de sub influenţa pe care statul o reclama în
numele suveranităţii.
În domeniul comercial, modificările sunt de această dată de natură calitativă. Companiile
Multinaţionale (MNC) au schimbat natura comerţului internaţional. Pentru a evita barierele
comerciale impuse de state, MNC au mărit procentul operaţiunilor care se desfăşoară în
interiorul firmei. Statul nu poate controla şi taxa schimburile care au loc între diferite ramuri
ale aceleiaşi companii multinaţionale. Serviciile, considerate acum 30 de ani în afara sferei
comerciale, sunt acum o parte esenţială a schimburilor mondiale. În cazul producţiei, se
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constată, de asemenea, o transformare calitativă prin trecerea la post-Fordism. Acestea sunt
modificări în organizarea producţiei menite să asigure o mai mare adaptabilitate faţă de cerere,
crescând astfel profiturile. Se constată o nevoie de flexibilitate care să permită transformări
rapide ale unor linii de producţie în funcţie de cererea volatilă şi foarte diversificată. Producţia
imediată (just-in-time) necesită variaţie şi descentralizare. Firma va produce numai cantitatea
de bunuri care poate fi vândută imediat. Nu mai este profitabil să ai linii de producţie extinse şi
stocuri imense. Nu mai contează cantitatea în sine. Adaptarea, flexibilitatea şi varietatea devin
cele mai importante aspecte ale producţiei post-Fordiste.
Globalizarea în domeniul finanţelor a început prin internaţionalizare, la căderea sistemului
Bretton-Woods, în 197132. Keohane and Milner (1996) indică modificarea costurilor de
oportunitate drept motiv al creşterii rapide a mişcărilor de capital. Capitalul s-a mişcat în
căutare de profit. Modificarea în domeniul finanţelor a fost din nou una calitativă şi de
dimensiuni mari. În ultimii 20 de ani s-a constatat continua creştere a fluxurilor de capital.
Inovaţiile tehnologice au făcut posibile mişcări tot mai rapide şi mai ieftine33. Creşterea
fluxurilor de capital a fost susţinută de dereglementarea pieţelor financiare realizate de
guverne.

Creşterea

internaţionalizării

sectorului

bancar

a

precedat

evoluţia

spre

dezintermediere. S-a stabilit o relaţie directă între firmă şi piaţa financiară, care este posibilă
fără intermedierea băncilor. Dereglementarea pieţelor de capital de către stat a favorizat o
creştere rapidă a investiţiei străine directe (Foreign Direct Investment - ISD). Apoi, ISD şi
dereglementarea s-au susţinut reciproc. Statele intră în competiţie pentru a atrage investiţii
directe de capital. De regulă, condiţia pentru a atrage ISD este dereglementarea pieţelor lor
financiare, ceea ce creează condiţii favorabile pentru operaţiunile MNC. Faptul că, de pildă,
statele au fost de acord cu crearea unui sistem financiar mondial, reprezintă un alt exemplu al
colaborării şi, în acelaşi timp, al transferului voluntar al unor atribute care ţin de controlul
politicii fiscale şi monetare. Atunci când un guvern se împrumută de la Banca Mondială sau
Fondul Monetar Internaţional, aceste instituţii cer şi un control, mai mult sau mai puţin direct,
asupra folosirii resurselor împrumutate sau al activităţilor generatoare de profit, care sunt sursa
32

Robert O Keohane, Helen V. Milner (1996): Internationalization and Domestic Politics, Cambridge University
Press, p. 3
33
Robert O Keohane, Helen V. Milner (1996): Internationalization and Domestic Politics, Cambridge University
Press, p.12

15

rambursării împrumuturilor34. Prin aceasta, ele nu stabilesc doar termenii plăţii, ci determină
schimbări în politicile statale amintite, instituţiile implicate sau structurile lor de personal (a se
vedea cererile cu privire la reformele din România lansate de-a lungul ultimilor 10 ani de către
FMI şi BM). A adus această schimbare atingere suveranităţii naţionale? Indubitabil, a
modificat parametrii suveranităţii westfalice, şi ai celei interne, dar înspre binele societăţilor
respective, bine de care guvernele în cauză au fost conştiente şi pe care l-au dorit şi ales. Dintre
variantele puse la îndemâna decidenţilor politici, cu precădere după 1945, alegerea a fost în
marea majoritate a cazurilor o ajustare internă pentru rentabilizarea producţiei, reducerea
cheltuielilor şi abordarea profitabilă (“the profit approach”). E imposibil de crezut că ţările
Europei Occidentale au luat mai toate decizia greşită de a prospera în comun.
Care au fost efectele asupra rolului statului în economie? Datorită faptului că piaţa financiară
globală nu este reglementată, statele sunt din ce în ce mai vulnerabile la crize financiare.
Izolarea în raport cu fluxurile financiare globale devine imposibilă. Globalizarea a afectat în
mod profund rolul statului, pe cele trei dimensiuni pe care le-am menţionat anterior. Statul
împarte “controlul” cu pieţele financiare. În acelaşi timp, având în vedere natura calitativă a
proceselor de globalizare, nici un stat nu se poate sustrage acestora35. Internaţionalizarea
crescândă a fluxurilor comerciale şi de capital a generat o creştere procentuală a sectoarelor
interne expuse pieţelor mondiale. A crescut, ca urmare, sensibilitatea economiilor interne faţă
de şocurile internaţionale. Modificarea rolului statului este, aşadar, de natură calitativă. Se
constată un deficit de competenţă în raport cu rolul tradiţional al statului, înţeles ca autoritate
politică asupra economiei şi a societăţii, exprimată în reglementare, politici fiscale şi monetare,
politici de dezvoltare socială (welfare policies). Funcţiile de bază ale statului au fost afectate.
Statul nu mai poate nici măcar să asigure un control politic eficient asupra teritoriului său.
Acest deficit de capacitate este ilustrat cel mai bine de pierderea eficienţei în domeniul
controlului frontierelor, sub aspect economic. Legat de problematica transfrontalieră, migraţia
masivă a grupurilor etnice, cauzată de diferite conflicte, revendicări teritoriale, etc., a adus o
nouă dovadă a iluziei controlului teritorial absolut. Migraţia internaţională a modificat
parametrii suveranităţii în conjuncţie cu afirmarea drepturilor universale ale omului. Statele
34
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europene s-au trezit cu importante minorităţi, cauze ale migraţiei masive - de exemplu
minoritatea turcă din Germania, sau cele rezultate din războiului din fosta Yugoslavie - aşa
cum ne-o arată exemplele albanezilor care invadau coastele italiene sau refugiaţi croaţi şi
bosniaci, stabilindu-se în Germania, Franţa sau Danemarca, minorităţi care trebuiau tratate în
conformitate cu prevederile internaţionale ale drepturilor omului.
În privinţa autorităţii asupra politicii şi a economiei, ceea ce statul a pierdut, nu a câştigat
nimeni. Puterea se disipează36. Nu asistăm la un joc cu sumă nulă, unde avem un învingător şi
un perdant. Sau putem cel mult spune că este un câştig de partea pieţei globale, dar acesta nu
este decât un mod indirect de a spune acelaşi lucru, şi anume că puterea – în sensul de control
şi influenţă – se pierde. Globalizarea ca proces modifică în acelaşi timp nu numai capacitatea
statului, ci şi pe aceea a actorilor privaţi de a controla “jocul economic”. Din acest motiv,
argumentul potrivit căruia multinaţionalele ar câştiga putere în defavoarea statului este unul
fals. Faptul că în Argentina reţeta economică a fost un mare eşec a afectat nu numai ţara
respectivă, ci şi comunitatea transnaţionalelor, business-ul în general, şi organizaţiile financiare
internaţionale a căror soluţii au fost nepotrivite şi impracticabile.
Funcţia statală de control a politicilor economice a fost fundamental afectată. Acest deficit se
regăseşte în alegerile sale în domeniul reglementării politicilor economice. Un stat poate decide
să se izoleze sau să restrângă deschiderea sa în raport cu piaţa mondială. Dar există costuri
dacă o face37. Iar acest tip de reglementare, îndreptat spre controlul operaţiunilor globale, ar
putea să atingă interesele mai generale de prosperitate ale statului.
Funcţia statului ca furnizor de politici sociale (welfare state) a fost la rândul său limitată.
Instituţiile financiare globale, purtătoare ale ideologiei dominante neo-liberale, diminuează
credibilitatea statelor care promovează politici extinse de protecţie socială. Partidele
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conservatoare38, care doreau un rol minim al statului în economie, au beneficiat de presiuni
favorabile din partea fenomenelor globale. Anumite politici guvernamentale sunt recompensate
de piaţa internaţională. Printre acestea se numără măsurile menite să susţină competitivitatea,
cum ar fi investiţiile în capitalul uman sau în infrastructură. Dar politicile de dezvoltare bazate
pe izolare nu mai sunt favorizate39. Izolarea parţială în raport cu piaţa globală nu mai este
posibilă. Nevoia de ISD şi presiunile interne din partea sectorului privat au condus la
deschidere. Statul sfârşeşte prin a nu mai putea controla rapoartele firmelor interne cu piaţa
globală. Dat fiind impactul puternic al pieţei globale şi faptul că nici un stat nu se poate izola,
se poate argumenta că statul nu mai este exclusiv responsabil pentru politica economică.
Alături de state, prezenţa altor actori pe piaţa globală devine o sursă de bogăţie şi putere în
afara graniţelor statale40. Companiile multinaţionale nu se supun reglementărilor incluse în
regimuri internaţionale în aceeaşi măsură ca şi statele41. Operaţiunile lor au devenit o parte din
ce în ce mai importantă a economiei globale. Unele multinaţionale sunt mai bogate decât multe
state slabe. Ţara de origine poate să piardă controlul asupra multinaţionalelor. Dacă
reglementările şi taxele statale devin excesive, companiile respective pot decide să-şi mute
cartierul general către paradise fiscale sau pur şi simplu către alte state unde pot găsi condiţii
mai bune. Problema nu este dacă statul controlează multinaţionalele, ci dimpotrivă, aceea că
multinaţionalele ar putea ignora statele. Statele au nevoie de capitalul, locurile lor de munca şi
tehnologia multinaţionalelor. Cât despre aceasta din urmă, ele caută state cu sisteme economice
stabile, transparente şi previzibile, pentru a-şi desfăşura în siguranţă afacerile.
Sfârşitul bipolarităţii în relaţiile internaţionale a întărit rolul schimburilor economice şi a
afectat importanţa statului. Chiar dacă se asumă faptul că statul îşi menţine funcţiile de
“politică înaltă”, în domeniul apărării şi a politicii externe, aceste funcţii îşi schimbă şi ele
esenţa. Pe de o parte, terorismul global nu mai poate fi contracarat cu mijloace militare clasice,
iar combaterea lui pune tot mai mult accentul pe colaborarea internaţională. Pe de altă parte,
38
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transnaţionalele care se ocupă cu exporturile de armament pot şi chiar iau decizii care
influenţează politicile naţionale în sensul unor achiziţii dirijate, de înaltă tehnologie, influenţa
lor devenind un factor important în planificarea apărării şi securităţii unor state. Cazul
colaborării între Eurocopter şi industria de apărare românească este, în acest sens, foarte
concludent.
Din categoria noilor mişcări politice transnaţionale, care afectează democraţia reprezentativă
internă, semnalăm printre altele, pe acelea privind protecţia mediului sau având ca teme
centrale chiar efectele globalizării, cu atitudini pro sau contra. Se poate argumenta că aceste
forme transnaţionale de expresie politică ar putea constitui baza unei societăţi civile globale.
Aşadar, o primă concluzie constată o creştere a fluxurilor transnaţionale de capital, bunuri şi
servicii. Mişcarea lor a devenit mai rapidă şi mai ieftină sub impactul inovaţiilor tehnologice.
Statul nu poate controla aceste fluxuri, care îi ignoră frontierele. Distincţia naţionalinternaţional este subminată. Sub impactul fluxurilor transnaţionale, statul nu mai poate
îndeplini funcţii, până atunci fundamentale, în politicile macro-economice, de dezvoltare şi în
politicile sociale. Un argument mai radical pune sub semnul întrebării chiar prezenţa în
continuare a autorităţii politice a statului. Globalizarea afectează în aceeaşi măsură statele mari
şi mici. Aceste schimbări sunt calitative şi ireversibile.
Cum anume ar putea statul să se sustragă fenomenelor globaliste? Care sunt argumentele antiglobalizare? Criticii globalizării indică faptul că globalizarea este limitată, cel puţin în
domeniile comerţului, al producţiei şi mai puţin în finanţe. Pe baza acestei constatări, se
argumentează că nu există nici o trecere de la internaţionalizare la globalizare.
De la al Doilea Război Mondial încoace s-a constatat o expansiune a comerţului. Extinderea sa
nu-i dă, însă, un caracter global, spun criticii. State diferite reacţionează în mod diferit în faţa
acestor schimbări cantitative în domeniul comercial (creşterea fluxurilor şi a cantităţii).
Demantelarea barierelor comerciale este numai în beneficiul statelor mari şi aceasta într-o
anumită măsură. Statele au înlocuit oricum barierele tarifare cu cele netarifare (NTB), cu
acelaşi efect, deşi par mai puţin constrângătoare (de pildă standardele de sănătate sau de
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mediu). Comerţul este limitat şi sub aspectul ariei sale, pentru că serviciile se comercializează
mai greu.
În producţie, trecerea la post-Fordism nu este cu necesitate un argument în favoarea
globalizării, mai opinează ei. Descentralizarea, producţia just-in-time, structura de pânză de
păianjen a firmelor a întărit importanţa companiilor mici, locale. Dacă dimensiunile
multinaţionalelor nu mai sunt importante, atunci se pierde un element esenţial al dorinţei de a
susţine globalizarea, şi anume dimensiunea globală.
Criticii recunosc că există o piaţă financiară internaţională. Viteza şi creşterea cantitativă a
fluxurilor de capital pot avea însă consecinţe negative. Din acest motiv statul trebuie să se
protejeze, sunt de părere criticii. Piaţa financiară internaţională ar trebui să fie reglementată,
spun ei, pentru a se evita crizele financiare. Statul actual este prea deschis şi nu are destul
control asupra fluxurilor financiare. Adversarii globalizării consideră că ar exista posibilitatea
să se revină la reglementare în acest domeniu. De fapt, susţin ei, piaţa financiară nu este
complet globalizată, ci se bazează pe bursele naţionale şi pe reglementările statale pentru a
funcţiona. Crizele financiare, la rândul lor, ar putea avea alte cauze decât pierderea controlului
asupra fluxurilor financiare de către state. Aceste alte cauze ar putea fi recesiunile (care aduc
după ele diminuarea bazei de impozitare a statului) sau crizele datoriei externe. Dacă acestea
sunt cauzele crizelor, atunci planificarea macro-economică poate fi încă un succes. Investiţiile
Străine Directe (ISD) sunt în fapt limitate la zone dezvoltate, industrializate. În general, ISD
vizează zonele dezvoltate, în primul rând SUA, UE şi Japonia. Asia de Sud-Est a devenit parte
a acestui joc numai în momentul în care s-a dezvoltat suficient. Procentul din ISD care ajunge
în regiuni nedezvoltate este nesemnificativ. ISD urmează anumite reguli şi nu se realizează
întâmplător (‘random walk’), numai în căutarea profitului42. ISD se va orienta în privinţa
investiţiilor în funcţie de criterii cum ar fi relaţiile politice apropiate, vecinătatea geografică,
stabilitatea şi prezenţa unor resurse naturale.
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Din această perspectivă critică, transformarea statului ar fi numai cantitativă şi nu calitativă.
Statul se retrage numai în raport cu statul extins care a rezultat din cele două războaie
mondiale. De fapt, în prezent, rolul statului revine la cel din secolul al XIX-lea. Statul liberal
clasic are un rol numai în domeniul autorităţii politice şi nu asupra economiei şi a societăţii
deopotrivă. Statul liberal a avut din totdeauna un rol redus în economie. De aceea diminuarea
rolului statului în domeniul social nu ar fi, în sine, o evoluţie anormală. Schimbări tehnologice
au existat din totdeauna, iar statul le-a integrat. Ele nu sunt un factor nou. Schimbările
tehnologice în sine nu pot avea un impact semnificativ asupra rolului statului. Nici noile forme
de participare şi agregare politică nu modifică în mod necesar rolul statului. Aceste noi forme
politice au scopuri limitate şi uneori divergente. In plus, ele nu sunt reprezentative în sens
democratic. Sunt, de asemenea, limitate ca acoperire: transnaţionale, nu globale.
Funcţiile legislative de bază ale statului există în continuare. Asigurările de sănătate şi apărarea
nu au devenit globale43. Statul îşi menţine controlul în domeniul securităţii şi a impunerii legii,
precum şi în cel al administrării interne. Aici există într-adevăr un pericol, prin ceea ce Peter
Evans numeşte posibilitatea transformării statului într-un “stat rău” (“mean state”). Un astfel de
“stat rău” este statul “capturat” de interese economice. Astfel, statul nu mai acţionează ca o
structură reprezentativă legitimă. Atrofierea statului, favorizată de către neo-liberalismul antietatist, ar putea să nu fie reversibilă. Acest argument, integrat într-o critică anti-globalistă,
presupune faptul că statul nu ar trebui să urmeze recomandările extremei neo-liberale în sensul
reducerii rolului său în economie şi în societate în general. În fapt, pericolul este mai
semnificativ dacă se aplică atât funcţiilor politice cât şi celor economice ale statului şi, mai
ales, funcţiei sale legislative. În lipsa funcţiei legislative, statul încetează a mai fi arbitrul
independent al jocului economic. Faptul că s-a înregistrat un (parţial) eşec al funcţiilor sociale
ale statului nu poate fi atribuit numai unor cauze externe. Prăbuşirea unor sisteme specifice
sociale are, în anumite cazuri, cauze interne. Argumentele anti-globaliste vizează şi
posibilitatea unor politici de dezvoltare. Izolarea parţială ar fi posibilă. Este, de asemenea, o
condiţie necesară a funcţionării statului în perioada de dezvoltare, pentru a îndeplini obiectivul
de dezvoltare. În cazul Coreei de Sud, de pildă, raportul direct între firme şi piaţa financiară
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globală (lipsa intermediarilor între companiile interne şi piaţa financiară globală) ar fi trebuit să
fie controlată. Lipsa reglementării în acest domeniu, favorizată de ideologia dominantă neoliberală şi susţinută de lumea de afaceri locală a fost, consideră critica, principala cauză a crizei
coreene. În acest sens, argumentul după care statul nu mai este responsabil pentru politica
economică ar fi doar o scuză pentru dreapta gen Reagan-Thatcher de a tăia cheltuielile sociale,
reducere decisă de altfel pe baza principiilor lor, fără legătură cu presiunea externă44.
Şi în privinţa raporturilor cu multinaţionalele, statul rămâne dominant. Există într-adevăr alţi
actori, dar aceştia sunt dependenţi de state. Multinaţionalele nu sunt complet detaşate de state.
În condiţii normale, această legătură nu este întotdeauna evidentă. Multinaţionalele par a fi
ghidate numai de căutarea profitului, dar în situaţii de criză, ele tind să susţină sau să se sprijine
pe statul de origine. În plus, activităţile multinaţionalelor nu au efecte uniforme asupra
regiunilor în care operează. De regulă, operaţiunile lor creează sau agravează disparităţi
regionale. Multinaţionalele se concentrează în regiunile cele mai dezvoltate ale unui stat sau în
oraşe mari (de regulă în capitale).
Conform punctului de vedere critic, am asista în fapt la regionalizare, nu la globalizare.
Fenomenele considerate globalizare sunt restrânse la SUA, UE şi Japonia. Nici măcar aceste
regiuni nu sunt complet interconectate. Asistăm la o fragmentare în blocuri protecţioniste, care
domină piaţa internaţională (nu globală). Sfârşitul bipolarităţii în politica internaţională a creat
o situaţie apropiată de aceea a secolului al XIX-lea. Interdependenţa economică a existat
înaintea Primului Război Mondial, chiar dacă la un nivel mult mai redus decât în prezent, fără
a împiedica însă conflictul. La sfârşitul Războiului Rece asistăm la fragmentare şi conflicte
locale, care nu mai sunt descurajate de armele nucleare. Aşadar, şi în prezent, diverse
consideraţii geopolitice şi geoeconomice pot limita în mod eficient globalizarea.
Critica accentuează, prin urmare, faptul că internaţionalizarea şi libera circulaţie a fluxurilor
comerciale şi financiare sunt limitate. Modificările în ce priveşte rolul statului sunt cantitative
şi reversibile. Consideraţiile geopolitice joacă un rol important în decizia economică. Statele
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rămân actorii fundamentali ai sistemului internaţional. Fenomenele la care asistăm, descrise
sub denumirea de globalizare, reprezintă în fapt dinamici regionale.
Se poate demonstra, pe baza criticilor globalizării, că limitele globalizării implică faptul că nu
s-ar fi modificat rolul statului în lumea contemporană? Dacă studiem cu atenţie cele două
definiţii implicite în argumentarea fiecărei tabere, nu se poate demonstra că nu există
globalizare. Controversa se concentrează în fapt asupra intensităţii fenomenului. Se poate
demonstra numai că globalizarea nu este completă. Existenţa proceselor nu este pusă sub
semnul întrebării, dar continuarea lor, caracterul lor neterminat este în sine pentru critici o
probă anti-globalizare. Demonstrând existenţa limitelor, criticii sunt obligaţi să admită faptul
că aceste fenomene există cu adevărat, deşi se străduiesc să demonstreze că pot fi denumite
altfel (regionalizare) sau că trebuie controlate. Argumentele pentru globalizare se referă la
existenţa ca atare a fenomenelor şi la efectele acestora asupra statului.
În privinţa rolului statului, divergenţele sunt ireconciliabile. Cei favorabili globalizării
identifică o modificare de natură calitativă a rolului statului. Contra-argumentele indică
persistenţa funcţiilor statului în termeni cantitativi. De aceea, criticii globalizării utilizează un
argument de tipul “nimic nou sub soare”, căci istoria se poate repeta dacă modificările
fenomenelor nu sunt de substanţă, ci numai de dimensiuni. Ambele perspective au o înţelegere
implicită a unei opoziţii între naţional şi global.45 În acest sens, ceea ce este global poate
submina ce este naţional. Combinată cu faptul că democraţia are sens numai în context statal,
globalizarea, slăbind statul, afectează democraţia, prin aceea că atacă autoritatea politică a
statului care derivă din democraţia reprezentativă. Efectele globalizării asupra autorităţii
statului pot fi însă duble. Efectul de slăbire în anumite domenii se poate dovedi a fi consolidare
în alte zone. Statul rămâne necesar sub aspectul funcţiei legislative, pentru a structura
globalizarea. Multinaţionalele au nevoie, la rândul lor, de legi şi de o birocraţie de stat eficientă
cu care să negocieze. Este posibilă integrarea noilor tehnologii în cadrul sistemului democratic,
îmbunătăţindu-l. Noua revoluţie informatică ar putea îndeplini o serie de funcţii
complementare şi antinomice faţă de democraţia reprezentativă. Poate fi utilizată, de pildă, ca
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mijloc de organizare a sondajelor de opinie, a unor referendumuri, sisteme de informaţie
publică ori campanii electorale46. Există, desigur, şi pericole. Din această perspectivă ne putem
referi la rolul lor ambiguu ca mijloace de democraţie directă sau de control central şi
“feudalism virtual”, creând condiţii pentru puterea politică nedemocratică47. Ambiguitatea
efectelor tehnologice ne poate determina să susţinem că ele pot fi conciliate cu principiile
democratice, sub condiţia cunoaşterii şi controlului aspectelor lor negative. În loc să căutam căi
de menţinere a vechilor funcţii statale, în mare parte rămase o ficţiune suveranistă, am putea
studia mai degrabă cum anume deplasarea politicii instituţionale în alte direcţii, gen societatea
civilă globală incipientă, ar putea fi conciliată cu principiile democratice. Forma acestei noi
politici instituţionale ar putea să nu urmeze întocmai funcţionarea prezentă a statului.
Există metode neconvenţionale de reglementare a fenomenelor globale, ţinând cont de natura
lor48. În literatura de specialitate se subliniază, de regulă, mobilitatea capitalului în dauna
tuturor celorlalte fenomene. Acest tip de analiză trece cu vederea baza materială a fenomenelor
globalizării. Majoritatea se concentrează în marile oraşe, deci operează în primul rând sub
jurisdicţie naţională. Capitalul global se bazează, de asemenea, pe jurisdicţia de stat pentru
garantarea drepturilor de proprietate şi a contractelor. Concentrările urbane sunt zone strategice
din perspectiva reglementării fenomenelor globalizării. Ele constituie noul sistem de producţie
care profită datorită concentrării. Acest fapt deschide noi posibilităţi de reglementare din partea
statului asupra “oraşului global”, care concentrează infrastructura globalizării.
Redefinirea rolului statului este o realitate. Cum anume o interpretăm rămâne un capitol
deschis. Autorii sunt mai aproape de analiza potrivit căreia schimbarea este de natură calitativă,
iar statul poate supravieţui numai dacă funcţiile sale sunt definite şi îndeplinite altfel decât
până în prezent. Posibilitatea de a integra argumentele pro şi contra ne permite o concluzie mai
echilibrată. Există fenomene economice pe care le putem numi globalizare, întrucât se
desfăşoară pe scară globală şi afectează toţi actorii, fără deosebire de dimensiune sau forţă.
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Argumentele critice presupun implicit o linie etică legată de lipsa de legitimitate şi de
caracterul nedemocratic al fenomenelor globale, dacă rămân necontrolate. În cazul în care
efectele negative ale globalizării pot fi menţinute sub control sau chiar evitate, atunci oponenţii
globalizării s-ar putea găsi în situaţia de a-şi reevalua argumentarea.
1.2. Suveranitatea juridică

M.M.

Constituţiile statelor europene au reprezentat cel mai propice cadru pentru definirea şi
afirmarea suveranităţii ca normă de drept intern, iar Carta ONU şi tratatele internaţionale şi
europene au conferit noi valenţe acestei norme în dreptul internaţional, respectiv, european.
Astfel, constituţiile europene stabilesc că suveranitatea (unele adăugând şi sintagma
“naţională”), sau puterea, aparţine poporului. Regăsim aceste afirmaţii în constituţiile Spaniei,
Franţei sau Suediei. În accepţiunea altor constituţii, suveranitatea aparţine naţiunii, aşa cum
apare formulat în textele românesc şi belgian49. Instituţiile sunt chemate apoi să reprezinte
poporul, apărându-i această suveranitate pe care tot ele au construit-o, legiferat-o şi afirmat-o.
Pentru a servi cât mai bine interesele poporului, într-un sistem democratic, puterea trebuie să-şi
împartă atribuţiunile în consacrata triadă a Executivului, Legislativului şi puterii Judecătoreşti.
În doctrina Revoluţiei franceze toate aceste puteri erau considerate fracţiuni ale suveranităţii
naţionale50. Jean Jacques Rousseau spunea, în Contractul Social, că “suveranitatea este
inalienabilă şi indivizibilă”, dar recunoştea apoi că politicienii “neputând împărţi suveranitatea
în principiul ei, o împart în obiectul ei, o împart în forţă şi voinţă, în putere legislativă şi în
putere executivă, în drepturi de impozite, de justiţie şi de război, în administraţie interioară şi
în puterea de a trata cu străinul; uneori confundă toate aceste părţi, alteori le separă”51.
În dreptul internaţional statul suveran este primul subiect de drept în ordinea importanţei.
Statul are competenţe legale exprimate în sens material şi formal52. Cele materiale sunt în
primul rând de ordine interioară şi ţin de suveranitatea internă, şi anume capacitatea de a-şi
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organiza puterea sa politică, sistemul său economic şi social53. Competenţele în sens formal se
referă la jurisdicţia statului şi capacitatea sa de a acţiona în vederea garantării respectării
regulilor juridice edictate de el54. Apoi, statele au o competenţă personală55 care se manifestă în
acţiunea lor faţă de proprii cetăţeni, în vederea reglementării statutului cetăţeniei, protecţiei lor
în străinătate şi acordarea corelativă a drepturilor şi obligaţiilor. Totuşi, cea mai accentuată
dintre competenţe a fost cea teritorială, acea putere generală, deplină şi exclusivă asupra
gestionării teritoriului unui stat. Pentru controlul teritoriilor s-au dus războaie, s-au făcut
alianţe, s-au promovat tratate de pace, s-au creat instituţii internaţionale. Până la inovaţia
Uniunii Europene, competenţa teritorială părea a fi cel mai drag atribut al suveranităţii statelor
europene, exercitat atât pe continent cât şi în multe colţuri ale lumii. Autonomia în abordarea
acestor competenţe conferă statelor dreptul a decide singure asupra folosirii lor. Ca atare, nu se
exclude posibilitatea ca statele să delege unele competenţe sau materializarea lor, din proprie
iniţiativă şi voinţă, potrivit angajamentelor asumate prin tratate. Este şi calea pe care au ales-o
statele Uniunii Europene când au hotărât că unele atribute pot fi servite mai bine prin efortul
comun, realizat sub tutela instituţiilor europene. Ne vom referi mai târziu la acestea, explicând
şi raţiunile care au dus la demersurile amintite.
Trebuie reţinut, însă, că pentru statele europene teoria suveranităţii se bazează pe binomul
drepturi/obligaţii. În virtutea conţinutului teoretic acceptat de europeni şi de comunitatea
internaţională, statele au dreptul la o personalitate internaţională, dreptul de a li se respecta
integritatea teritorială şi dreptul la autoapărare, dreptul de a-şi stabili singure regimul social
politic, dreptul de a-şi folosi resursele, de a-şi stabili sistemul economico-social şi legislaţia,
dreptul de a-şi conduce în mod liber relaţiile cu alte state, dar şi obligaţiile corelative de a
respecta personalitatea internaţională a celorlalte state şi suveranitatea acestora şi de a-şi
îndeplini cu bună credinţă obligaţiile internaţionale.
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Abordarea din dreptul internaţional a căutat şi o identificare a suveranităţii cu independenţa56.
O speţă a Curţii Permanente de Arbitraj consfiinţea chiar această similitudine: “Suveranitatea
în relaţiile dintre state înseamnă independenţă. Independenţa în legatură cu un teritoriu este
dreptul de a exercita asupra acestuia funcţiile statului, cu excluderea (drepturilor) oricărui alt
stat”57. Pornind de la independenţă ca precondiţie a suveranităţii, aceasta din urmă, odată
recunoscută, devenea garant al celei dintâi58. Recunoaşterea calităţii de stat independent şi
suveran avea loc numai la întrunirea cumulativă a trei condiţii constitutive: entitatea să aibă
teritoriu, populaţie şi guvern59. Trebuie remarcată şi aici preeminenţa politicului, care declanşa
procedurile juridice de recunoaştere a unui nou stat, instrumentul fiind deseori folosit
discreţionar de monarhii sau guvernele unor ţări europene.
Un alt pilon al suveranităţii juridice îl constituie egalitatea în drepturi a statelor în relaţiile
internaţionale, introdusă de Vattel prin Le droit de gens, publicată prima dată în 1758.
Respectarea egalităţii suverane s-a dovedit a fi cea mai eficace modalitate de protejare a
suveranităţii statale în sistemul internaţional60.
Dreptul internaţional cunoaşte noi dezvoltări în secolul XX, cu precădere după cel de-al Doilea
Război Mondial. Este perioada în care apar organizaţiile internaţionale ca noi subiecte de drept,
iar multitudinea tratelor internaţionale impun această nouă formă de colaborare, care
inventează o serie de norme stricte ce trebuiau respectate de către statele care aderau la
respectivele organizaţii sau tratate. Membrii ONU, NATO sau ai UE erau şi sunt legaţi
convenţional printr-un singur sau mai multe instrumente juridice. Prin intermediul acestor
înţelegeri internaţionale, prin care statele ajungeau la concluzii comune pe calea dialogului şi
negocierii, s-a ajuns la norme juridice cu caracter general şi au apărut noi ramuri ale dreptului
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internaţional61. De exemplu, în această perioadă apare dreptul internaţional al căilor de
comunicaţii, care s-a concretizat prin elaborarea regimurilor pentru marile fluvii internaţionale
(Rin, Elba, Dunăre, Congo) şi statutele canalelor interoceanice (Panama şi Suez)62. Apoi,
securitatea colectivă este un concept definit în creuzetul NATO. Dreptul Comunitar e creaţia
exclusivă a UE. Stabilirea unui regim internaţional pentru folosirea mării, concretizat în anii
1980 şi 1990, a întărit noua abordare a modului în care statele înţelegeau să relaţioneze în apele
internaţionale. Zona Economică Exclusivă a prelungit controlul pe care un stat îl deţine asupra
mării sale de la 12 mile la 200 de mile de la ţărmul pe care flutură steagul său. Noutatea acestui
regim era că introducea o schimbare în modalitatea în care statele înţelegeau teritorialitatea ca
element al suveranităţii. În Zona Economică Exclusivă statele au dreptul de exploatare şi
folosire a resurselor, dar nu au controlul asupra navigaţiei, aşa cum îl exercită în marea
teritorială63. Să reamintim aici şi că, în domeniul comerţului, recunoaşterea nevoii de
liberalizare şi facilitare a schimburilor la nivel internaţional a dus la înfiinţarea GATT (General
Agreement for Tarriffs and Trade).
Introducerea tratatelor care produceau efect şi pentru terţi a reprezentat un alt punct important
pe calea colaborării internaţionale, dar în acelaşi timp a modelării unei conduite internaţionale
care trebuie respectată de toate statele comunităţii internaţionale. Regimul internaţional al
Antarcticii din 1959, cu privire la denuclearizarea acestei regiuni, tratatele de pace sau
comunicaţii sunt câteva dintre exemplele grăitoare în acest sens. La fel, tratatele care constituie
dreptul internaţional spaţial sau aerian, cele privitoare la strâmtori sau canale maritime
internaţionale, bazate toate pe denuclearizare şi demilitarizare, chiar dacă zonele respective
includ teritorii aflate sub suveranitatea unor state.
Probabil cea mai importantă contribuţie adusă teoriei suveranităţii în relaţiile internaţionale şi
dreptul internaţional public, în secolul XX, a fost tocmai atestarea documentară că
suveranitatea statelor nu poate fi absolută, iar guvernelor nu trebuie să li se permită abuzuri
săvârşite la adăpostul “scutului” suveranităţii. În dreptul internaţional au fost introduse anumite
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limitări ale suveranităţii teritoriale a statelor, determinate de principiile şi normele Cartei ONU
şi de obligaţiile asumate de statele membre64:
-

statul trebuie să garanteze străinilor aflaţi pe teritoriul său drepturile prevăzute de normele
cutumiare şi convenţionale ale dreptului internaţional public;

-

statul are obligaţia să nu admită săvârşirea, pe teritoriul său, a unor acte care pun în pericol
securitatea altui stat;

-

statul are obligaţia de a respecta imunităţile statelor străine – în sensul că actele unui stat nu
pot fi supuse jurisdicţiei interne a altui stat – şi imunităţile de execuţie de care beneficiază
bunurile de proprietate ale altui stat aflate pe teritoriul său. Mai mult chiar, statele nu pot
invoca imunitatea lor de jurisdicţie în cazul tranzacţiilor comerciale, contractelor de muncă
încheiate între un stat şi o persoană fizică, în cazul acţiunilor de reparaţii pecuniare sau
daune. Tribunalele unui stat nu pot lua măsuri de constrângere împotriva bunurilor unui stat
străin65.

În strânsă legătură cu acest aspect, dreptul internaţional public a marcat şi demitizarea
teritorialităţii prin admiterea în practica internaţională şi în doctrină a excepţiilor
condominium-ului, servituţilor internaţionale şi cesiunii de teritorii66. Ilustrat de exemplu
Andorrei, condominiumul presupune exercitarea autorităţii politico-jurisdicţionale de către
două state, în mod egal, asupra unui teritoriu terţ determinat. Servituţile internaţionale au
consacrat restrângerea independenţei unui stat pe a cărui teritoriu un alt stat exercită o
competenţă de reglementare legislativă sau administrativă. Cesiunea de teritoriu reprezintă o
operaţiune juridică convenţională pe baza căreia un stat renunţă la suveranitatea sa asupra unui
teritoriu în favoarea altui stat care-şi întinde el suveranitatea asupra acelui teritoriu.
Nu în ultimul rând, statelor li s-a atras atenţia, printr-o serie de acte internaţionale (Carta ONU,
Actul Final de la Helsinki, Declaraţia Drepturilor Omului, etc.), că drepturile omului nu pot fi
şi nu trebuie încălcate sub masca suveranităţii naţionale.
Toate aceste exemple vorbesc despre conferirea reciprocă a unor drepturi de folosire a căilor de
comunicaţii sau ape internaţionale, de limitarea ad pactam a suveranităţii naţionale pentru
binele omenirii, întărind convingerea că o colaborare paşnică va profita tuturor.
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Cele mai importante imperative ale dezvoltării sistemului internaţional în ultimile decenii au
fost, pe de o parte, presiunea popoarelor pentru păstrarea păcii şi evitarea catastrofelor de tipul
războaielor mondiale, iar pe de altă parte, necesitatea cooperării între state, la nivel
internaţional sau regional, întărind interdependenţa actorilor statali67. Actualmente există peste
360 de organizaţii internaţionale de tip interguvernamental, din care 30 cu caracter universal,
50 intercontinentale, 280 regionale şi aproximativ 13000 de organizaţii internaţionale nonguvernamentale, care acoperă vaste domenii de activitate de la sănătate până la lansarea şi
gestiunea sateliţilor68.
Concluziile principale sunt că statele au descoperit că au fost mult mai câştigate dacă au
realizat tratate, înţelegeri şi acorduri între ele, decât dacă ar fi acţionat pe cont propriu, iar pe
de altă parte, că restrângerea volitivă a unor atribute ale suveranităţii contribuie la binele
comun. Este foarte important să subliniem că delegarea unor competenţe derivate din
suveranitate către organizaţii sau instituţii internaţionale nu antrenează renunţarea la
suveranitate, care rămâne indivizibilă şi inalienabilă (nu poate fi înstrăinată), ci reprezintă doar
o convenţie prin care deţinătorul său de drept, poporul69, o delegă spre o altă autoritate. Prin
colaborările internaţionale statele şi-au întărit suveranitatea, împărţind atât costurile cât şi
beneficiile.
Spre deosebire de cazul interpretării suveranităţii sub aspect politico-economic, suveranitatea
în sens juridic păstrează înţelesuri conservatoare, unele fiind in dezacord cu realitatea actuală a
UE. Particularitatea Uniunii este dată tocmai de inexistenţa unei definiţii care să lămurească
natura acestui conglomerat de state: este o federaţie sau un suprastat? Convingerea autorilor
este că sistemul dreptului constituţional din Statele Membre va trebui re-interpretat pentru a lua
în calcul fenomene de tipul “Constituţiei Europene”, a căror fundamentare pe conceptele
dreptului internaţional şi comunitar se va realiza, probabil, în contextul Convenţiei Europene.
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2. PERSPECTIVA ASUPRA SUVERANITĂŢII STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII
EUROPENE.
Motto: “Statul clasic nu cedează suveranitate,
ci ia act că în realitate a pierdut-o deja iremediabil.
Numai prin intermediul Europei poate spera,
eventual, s-o recupereze şi s-o reconstituie”
Barbara Spinelli, La Stampa70.

D.N.

Există importante diferenţe de nuanţă în ce priveşte accepţiunea suveranităţii în Statele
Membre ale Uniunii Europene. Acest capitol va încerca să surprindă polemica dintre
eurosceptici şi federalişti/funcţionalişti în privinţa suveranităţii atât sub aspect politicoeconomic cât şi juridic, mai întâi în cazul principalelor state ale UE, apoi cu aplicare la nivelul
Uniunii. Structura capitolului va urma formula teză-antiteză, pro şi contra UE ca instanţă care
afectează suveranitatea, la nivel statal, apoi la nivelul structurii supranaţionale.
2.1. Argumente şi contraargumente din Franţa, Marea Britanie şi Germania.

Pentru a avea o imagine de ansamblu vom prezenta pe scurt conceptele suveranităţii aşa cum
sunt ele înţelese în cele mai importante State Membre ale UE. Argumentelor emise de către
eurooptimiştii francezi, englezi şi germani le vor fi opuse crezurile euroscepticilor din aceleaşi
ţări.
Astfel, în ceea ce-i priveşte pe federaliştii francezi, aceştia afirmă că, pentru a susţine o Europă
federală, este necesară existenţa, deasupra suveranităţii, a unor principii morale superioare,
ancorate în valorile europene transnaţionale. Apoi, adaugă ei, Tratatul de la Maastricht
fracţionează suveranitatea şi este constitutiv pentru o federaţie. În acelaşi timp, UE a devenit o
parte a Constituţiei franceze, realitate marcată chiar de textul cu pricina. Din perspectivă
diacronică, euro-optimiştii afirmă că în istoria europeană, principiul naţionalităţilor a exprimat
întotdeauna teza, iar războaiele europene au constituit antiteza, de aceea, în prezent, nu există
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nici o altă soluţie decât sinteza federală. Statele naţionale puteau impune sacrificii în trecut,
pentru că erau în măsură să asigure supravieţuirea.
Mutând accentul pe entitatea suprastatală, crezul federalist francez este că UE presupune o
schimbare în atribuţiile şi în unitatea suveranităţii politice, deoarece “entitatea europeană şi nu
Franţa negociază în cadrul GATT”71.
Exponent al federalismului francez, Jean-Claude Casanova nu este deranjat de faptul că
dinamitează unul dintre conceptele de bază ale suveranităţii juridice, indivizibilitatea, susţinând
că aceasta este problema centrală a federalismului, care trebuie să găsească o soluţie
contradicţiei create de fracţionarea suveranităţii şi coerenţa necesară normelor juridice, printr-o
repartiţie armonioasă şi relativ stabilă a competenţelor. Cu privire la lipsa unui corp politic
european, Casanova argumentează în sensul existenţei “mai multor popoare în Europa şi a mai
multor popoare în Franţa”.
Problema laicităţii şi a cetăţeniei primeşte şi ea un răspuns din parte lui Casanova. Excepţia, în
sens negativ, în privinţa laicităţii, sunt Alsacia şi Lorena, care reproduc sistemul german şi, în
parte, cel italian, cu privire la influenţa bisericilor în politică. În cazul cetăţeniei, distincţia se
face între acel jus soli şi jus sangui, iar Casanova se dovedeşte a fi avocatul naţiunii civice
europene, propovăduind fundamentarea cetăţeniei pe teritorialitate şi nu pe etnicitate.
Cât priveşte argumentele eurosceptice franceze, extrem de complexe şi în fond moderatrealiste, avem în vedere tezele lui Phillippe Raynaud. El priveşte Europa ca pe un regim
internaţional interguvernamental. Definiţia lui pentru suveranitate, fie că e vorba de un stat sau
de UE, este “puterea de a decide pentru sine însuşi în ultimă instanţă şi de a avea o ordine
juridică internă cu o anumită coerenţă….testul final al existenţei suveranităţii fiind cine decide
în situaţii excepţionale”. La întrebarea “care sunt azi corpurile politice suverane: UE sau
naţiunile componente?”, răspunsul este UE, pentru că acţiunile Curţii Europene trimit la o
interpretare a rolului instituţiilor europene drept acela al organelor unui corp politic suveran în
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formare. Dar faptul că, prin Tratatul de la Maastricht, statele conservă dreptul de a se retrage,
trimite la ideea că ele, în sens strict juridic, rămân suverane. Dar problema lui Raynaud este că
federaţia creează un popor. Iar ca exemplu, el dezvoltă rezolvarea americană a problemei
secesiunii şi a dreptului respectiv, atrâgând atenţia asupra a ceea ce s-ar putea imagina în UE în
cazul în care un stat ar dori să iasă din Uniune.
Raynaud recunoaşte faptul că interpretarea legalistă a suveranităţii s-a prăbuşit, dar, în acelaşi
timp, spune el, nu putem părăsi ambiguitatea creată de Uniunea Europeană, pentru că ierarhia
normelor juridice între Statele Membre şi Uniune nu este clară, iar, în lipsa unei Constituţii
Europene, Tratatul UE nu este valid decât pentru că este conform constituţiilor naţionale.
Raynaud contestă poziţia funcţionalistă, potrivit căreia construcţia europeană a generat
ambiguitate prin evitarea problemei suveranităţii, mult prea complexă şi dureroasă. De pildă,
Curtea de Justiţie a preferat întotdeauna o interpretare teleologică a tratatelor. Din vina
funcţionaliştilor (vezi referirile la Părinţii Fondatori cu iz mitic) UE este insuficient politică şi
prezintă un risc de uniformizare, prin reducerea mesajului său la un minimum, reprezentat de
economie şi drepturile omului. Dacă UE doreşte să păstreze principiul diferenţei, ar trebui să se
transforme într-o federaţie care aplică principiul separaţiei şi echilibrului puterilor. În
comparaţie cu acest model ideal de federaţie, metodele actuale de construcţie europeană sunt
clandestine. Ele folosesc încrederea în mecanismele economice ca atare şi în puterea unui
anumit număr de instanţe care “practică un fel de mistică a construcţiei europene, privind
naţiunile cu extremă neîncredere”72.
Răspunzând cu privire la ipotetica existenţă a unui “corp politic european”, el afirmă că
“trebuie să existe o unitate minimă la bază şi nu văd alta decât naţiunea”73. “Construcţia
ipotetică a unui corp politic european trece, pentru moment, prin slăbirea corpurilor politice
pre-existente, fără să fim siguri că există altceva la capătul drumului”74. Raynaud mai spune
despre relaţia naţiune-Uniunea Europeană că e complicată de faptul că există mai multe
concepţii asupra naţiunii. Polisemia acestui termen, care nu e dată doar de traducerile operate
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între limbile europene, este izvorul unor neînţelegeri care nu permit coagularea “poporului
european”.
Marea Britanie a avut întotdeauna o poziţie aparte în Uniune, probabil izvorâtă din sentimentul
insularităţii, care a caracterizat bună parte din istoria acestei mari puteri. Optimiştii britanici,
adeseori identificaţi cu Laburiştii, postulează integrarea europeană drept “o salvare de la
declin”, care “măreşte influenţa Marii Britanii în lume”, rădăcina argumentaţiei bazându-se în
principal pe beneficiul globalizării. De aceea Laburiştii văd Uniunea ca pe o colaborare între
actori, în vederea administrării interdependenţelor şi atingerii creşterii economice.
Spre deosebire de viziunile federaliste germane, chiar şi atitudinea pro-integrare a
eurooptimiştilor britanici preferă să vadă UE ca pe o comunitate de state. Pe plan naţional,
diferenţa rezidă tocmai în utilizarea termenului de comunitate faţă de cel de asociaţie preferat
de euroscepticii britanici. Astfel, Christopher Lord consideră că definiţia suveranităţii,
corespunzând atitudinii pro-integrare, este următoarea: (i) legalitatea deciziilor, (ii) autonomia
sistemului naţional decizional faţă de influenţa externă şi (iii) puterea de a obţine rezultatele
dorite. Susţinătorii “comunităţii de state” acceptă faptul că rolul statului este modificat sub
aspect calitativ, iar decizia economică internaţională se ia la nivelul axei SUA-Comunitatea
Europeană. În condiţiile în care economia mondială creează blocuri economice aflate în raport
de interdependenţă asimetrică, este mai bine să reprezinţi un centru care decide, decât să
rămâi formal suveran, dar fără influenţă reală. În acelaşi timp, această linie de
argumentare, moderat pro-europeană, ţine la reafimarea dreptului de veto naţional ca pe o
precondiţie a participării Marii Britanii la sistemul decizional european, acceptând, în paralel,
realitatea unor fenomene cum ar fi socializarea transnaţională şi colaborarea de tip regim
internaţional. Lord spune că viziunea asupra comunităţii de state acordă prioritate definiţiei
suveranităţii ca putere (marjă de manevră sau control asupra evenimentelor), adică cea a
suveranităţii politico-economice, descrisă de autori în capitolul anterior.
În viziunea lui Lord, pro-europenii britanici moderaţi îşi fac iluzii când îşi imaginează că UE
nu este decât o variantă a interdependenţei economice, din care s-ar putea retrage eventual. În
fapt, experienţa Comunităţii Europene a demonstrat cât de constrângătoare sunt regimurile de
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cooperare bazate pe descentralizare instituţională. Lord susţine că acest tip de regim, aparent
puţin constrângător, are printre consecinţele politice paradoxale eliberarea Executivelor
naţionale de controlul legislativ. Cum anume creşte puterea executivă datorită UE? Prin faptul
că tratatele formulate la nivel executiv, ca rezultat al unor negocieri internaţionale dificile,
trebuie acceptate sau respinse in corpore. În consecinţă, singura soluţie, pentru a evita atât
veto-ul parlamentelor naţionale cât şi/sau dispariţia controlului legislativ asupra Executivului,
este pentru Lord consolidarea Parlamentului European. În ceea ce priveşte legislaţia europeană,
nu se poate spune că Marea Britanie nu are nici un control, deoarece Executivul său participă la
elaborarea Directivelor. Mai mult decât atât, publicul apreciază aceste Directive, pentru că au
de multe ori un sens social mai pronunţat decât legislaţia internă.
Conservatorii au fost şi rămân legatarii euroscepticismului britanic, imaginea “Doamnei de
Fier” care îşi cere “banii înapoi(!)” fiind vie printre majoritatea acestora. Mai mult, se poate
argumenta că Marea Britanie reprezintă cel mai puternic curent eurosceptic în cadrul Uniunii75.
Mulţi europeni recunosc că Marea Britanie a generat, în urma discursului lui Thatcher din 1988
din Colegiul Europei de la Bruges, un nucleu britanic al “coaliţiei europene eurosceptice –
Grupul de la Bruges”.
Apanaj al conservatorilor, dar nu exclusiv, argumentele euroscepticilor britanici se referă la
ameninţări la adresa societăţii tradiţionale britanice, trădarea relaţiilor post-imperiale cu
Commonwealth-ul, pericolul la adresa sistemului constituţional cutumiar, faptul că Uniunea
Economică şi Monetară afectează o precondiţie de bază a suveranităţii, deci nu se doreşte
aderarea la zona Euro, că UEM agravează divizarea Europei prin crearea unui “rich men’s
club”.
Euroscepticii preferă să considere UE drept o “asociaţie de state”, orice altă formă fiind pentru
ei un pericol ce poate duce către formarea unui superstat. Definiţia lor preferată este cea
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juridică: dreptul de veto naţional, în cadrul organismelor UE, autonomia internă pe plan juridic,
supremaţia dreptului intern, menţinerea posibilităţii de acţiune unilaterală sau în alte cadre
multilaterale (NATO sau Commonwealth). Aşadar, viitorul UE din perspectiva lor trebuie să se
rezume la a fi un multiplicator de forţe pe plan internaţional, eventual o transfuzie de putere
pentru acţiunea independentă a Marii Britanii şi dacă se poate un rol conducător în UE pentru
Regatul Unit, sub condiţia absolută a stopării unei adânciri a integrării europene în sens
supranaţional76. Conservatorii se opun adâncirii integrării, pe care o percep ca pe un proces
inexorabil cu un debut aparent modest, care sfârşeşte cu un transfer complet de suveranitate.
Suveranitatea pentru ei reprezintă mai mult decât nişte simple funcţii, este o expresie a
identităţii între guvernaţi şi guvernanţi, respingând funcţionalismul lipsit în mod intenţionat de
o misiune politică, după modelul euroscepticilor francezi. Criticând abordarea politicoeconomică a erodării suveranităţii statului, ei argumentează că suveranitatea nu se poate pierde
în favoarea pieţei, ci numai către alte state sau către instituţii politice. Perpetuarea acestei
confuzii favorizează o eventuală capturare a superstatului european de către interesele private.
Lord îi contrazice pe euroscepticii britanici sub aspectul posibilităţii obţinerii unei multiplicări
de forţe prin însumarea cantitativă a resurselor Statelor Membre, fără adâncirea calitativă a
integrării. Lord are dreptate când acuză faptul că Marea Britanie a avut din totdeauna o poziţie
marginală în UE datorită concepţiei sale despre suveranitate, care a împiedicat-o să participe în
mod activ la iniţiativele axei Bonn-Paris.
Dezaprobându-i în continuare, Lord arată că euroscepticii britanici exagerează capacitatea de
acţiune autonomă a statului şi pierd din vedere faptul că UE este foarte diferită în raport cu
statul european clasic. Apoi, euroscepticii neagă posibilitatea existenţei unei identităţi duale,
europeană şi naţională. Lord afirmă că această viziune aparţine în exclusivitate elitei britanice,
care controlează instituţiile politice, şi nu opiniei publice în general. Viziunea respectivă
presupune un absolutism parlamentar, care nu a existat niciodată în realitate.
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Germania rămâne susţinătorul cel mai fervent al federalismului, din motive istorice,
construindu-şi conceptul suveranităţii în jurul accepţiunii politico-economice, văzând în UE un
vehicul pentru protejarea economiilor naţionale în contextul globalizării77.
Germania susţine adâncirea şi lărgirea UE pentru că s-a copiat modelul german al eficienţei
economico-financiare (independenţa Bundesbank şi Banca Centrală Europeană, modelul
monetarist al UE.). Europtimiştii germani favorizează extinderea UE pentru că ţara lor e prima
care beneficiază de investiţiile făcute în noul spaţiu al UE, dorind şi obţinând o influenţă
directă mai ales asupra statelor central europene (Polonia, Cehia, Slovacia şi Ungaria).
2.2. Spre o suveranitate europeană?

M.M.
Participarea Statelor Membre la construcţia europeană a avut ca bază adaptarea suveranităţii la
imperativele interdependenţelor internaţionale şi celor decurgând din dezvoltarea organizaţiilor
europene constituite de aceste state şi nu un demers juridic de limitare a suveranităţii naţionale.
În dezvoltarea societăţii europene apăreau noi subiecte, care puteau fi soluţionate mai bine doar
la nivel european. Punctul de plecare a fost punerea în comun a unor resurse economice
folosite, la momentul respectiv, pentru susţinerea efortului de război: cărbunele şi oţelul.
Ulterior, s-au adăugat chestiuni precum energia atomică, politica agricolă, politica tarifară
comună, poluarea atmosferică, terorismul (cu atât mai mult după 11 septembrie 2001), traficul
de droguri, crizele monetare sau contaminarea cu diferiţi viruşi, care depăşeau graniţele şi deci
controlul exclusiv al statului. Statele nu mai puteau oferi soluţii pentru rezolvarea eficientă a
acestor probleme. Rezolvarea era posibilă doar printr-un efort în comun. Aşa cum afirmă şi
Krasner, partajarea acestor atribute care ţineau de suveranitatea interdependenţei nu afecta
elementul principal al suveranităţii interne, şi anume organizarea procesului de decizie intern,
ci mai degrabă îmbunătăţea controlul asupra flagelurilor amintite.
Ţări precum Franţa sau Germania au prevăzut expres în constituţiile lor posibilitatea
transferării unor atribute ale suveranităţii către instituţiile europene. Preambulul Constituţiei
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franceze din 1946 prevedea că “sub rezerva reciprocităţii, Franţa consimte la limitări ale
suveranităţii necesare organizării şi apărării păcii”78. Constituţia germană a conferit federaţiei
dreptul de a transfera atribute ale suveranităţii oricărei instanţe internaţionale pe cale
legislativă79. Până şi Marea Britanie a recunoscut, printr-o lege din 1972, primatul intereselor
UE asupra celor naţionale: “toate drepturile, competenţele, răspunderile, obligaţiile şi
restrângerile în vigoare, create de sau decurgând din tratate, precum şi toate căile de atac şi
procedurile în vigoare şi viitoare, create sau decurgând din tratate, şi care în conformitate cu
tratatele nu mai au nevoie de transpunere pentru a avea efect obligatoriu şi a fi aplicabile în
Regatul Unit, sunt recunoscute, vor putea fi valorificate potrivit legii şi urmează a fi puse în
aplicare, admise şi urmate în mod corespunzător”80. Într-adevăr, “transferul [unor atribute ale
suveranităţii] a fost ireversibil şi a implicat un număr crescând de competenţe”, creându-se în
acest fel o ordine juridică nouă, indiscutabil de sorginte monistă81.
Ilustrative pentru afirmarea noului Drept Comunitar şi întărirea noului concept al suveranităţii
sunt binecunoscutele speţe “van Gend & Loos” şi “Costa vs Enel”82. În argumentarea la
edictarea deciziei din cazul “van Gend & Loos” Curtea Europeană a arătat explicit că Uniunea
(la aceea vreme Comunitate) constituie o nouă ordine juridică de drept internaţional, în
favoarea căreia statele şi-au limitat, chiar dacă în domenii restrânse, drepturile lor suverane
şi ale cărei subiecte nu sunt doar Statele Membre, ci şi resortisanţii acestora83. Comunitatea
avea deci o capacitate juridică şi de reprezentare internaţională proprie, puterile ei reale
decurgând din limitarea competenţelor şi din transferul unor atribuţiuni dinspre state către
Comunitate. Urmând o cale supranaţională, Curtea Europeană de Justiţie a promulgat în 1971
doctrina puterilor implicite oferite Comunităţii, care se referă la faptul că respectiva
Comunitate are dreptul să creeze şi să semneze tratate internaţionale, pentru că acesta este
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singurul mod eficient prin care îşi poate duce la îndeplinire sarcinile84. S-a creat astfel un corp
de norme aplicabil resortisanţilor Statelor Membre şi ţărilor însele85. Deciziile Curţii Europene
de Justiţie au legitimitate în sistemele juridice ale Statelor Membre, tocmai drept rezultat al
transferării acestui drept dinspre statele UE către instituţia suprastatală cu sediul în Luxemburg,
dar şi ca urmare a doctrinei recunoaşterii reciproce a acestor puteri. Această doctrină, prin care
statele Uniunii trebuie să recunoască măsurile normative ale altor ţări din Uniune, creează o
autoritate extrateritorială, deoarece un Stat Membru poate promulga o lege care să guverneze,
în fapt, activitatea unor întreprinderi proprii care acţionează în alte state ale Uniunii86. De
exemplu, o sucursală a unei bănci germane care activează în Spania este controlată de şi se
supune regimului existent în Germania, şi nu autorităţii Băncii Centrale a Spaniei. Activitatea
unei companii de asigurări italiene care operează în Germania este reglementată de legea
italiană şi nu de cea germană87.
Foarte important pentru delimitarea competenţelor în Uniune a fost noutatea adusă de Tratatul
de la Maastricht din 1992. Structura celor “Trei Piloni” pe care s-a construit Tratatul Uniunii
Europene definea clar competenţele exclusive ale acesteia, în Primul Pilon (I) – în care erau
incluse “Comunităţile” (CE, CECO şi EURATOM); cele exercitate în comun, în Al Doilea
Pilon (II) – adică Politica Externă şi de Securitate Comună; şi cele care rămâneau sub tutela
exclusivă a statului, grupate în Al Treilea Pilon (III) – al Justiţiei şi Afacerilor Interne.
Separaţia a fost menită să clarifice aspectele împărţirii sarcinilor în Uniune, dar procesul luării
deciziei s-a dovedit a fi unul mai greoi, iar odată cu lărgirea către est, se pare că există toate
şansele să ducă la un blocaj instituţional. Într-adevăr, Uniunea dobândea competenţe exclusive
în domeniul celor patru libertăţi fundamentale (libera circulaţie a mărfurilor, a capitalurilor, a
persoanelor şi a serviciilor), dar pentru ceilalţi doi Piloni, procedurile de vot prin Majoritate
Calificată şi Unanimitate au fost de multe ori o piedică în calea dezvoltării. În prezent,
chestiunile legate de politica concurenţei sau de comerţ sunt strict apanajul Comisiei, prin ea
Uniunea având aici puteri exclusive88. Problemele de genul vizelor şi a justiţiei interne au
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rămas în domeniul de competenţă al Statelor Membre. Tendinţa ultimului deceniu a fost să se
opereze o translaţie a ultimilor doi Piloni în primul, sporind astfel competenţele Uniunii într-o
sferă mai largă a problemelor politico-sociale şi, nu în ultimul rând, militare. Necesitatea
înfiinţării unei Poliţii Europene sau a unei Forţe de Reacţie Rapidă a UE - care să fie
coordonată de Înaltul Reprezentant UE pentru Politica Externă şi de Securitate Comună,
demonstrează translaţia dinspre Pilonul III (PESC) către Pilonul I. Argumentul “eurooptimiştilor” pentru această translaţie este eficientizarea luării deciziei în Uniune, dar şi
continuarea construcţiei în sens suprastatal.
În sensul clarificării competenţelor Unionale şi celor ale Statelor Membre vine şi propunerea
pe care Raportorul Alain Lamassoure a făcut-o în Parlamentul European, odată cu prezentarea
“Raportului privind împărţirea puterilor între Uniunea Europeană şi Statele Membre”89.
Lamassoure propune o listă a categoriilor de puteri exercitate la nivelul UE, împărţindu-le în (i)
“puteri exclusive ale UE” – ce ţin de politica monetară, politica vamală şi comerţul exterior,
finanţarea bugetului UE şi politica externă, (ii) “puteri comune (împărţite)” între Uniune şi
Statele Membre – în sensul în care UE stabileşte liniile directoare, iar Statele Membre sunt
responsabile cu transpunerea lor în legislaţia internă, în cazul Pieţei Interne, agriculturii,
mediului, cercetării, energiei, politicilor regională şi socială, apărarea comună şi justiţie şi
afaceri interne, (iii) “puteri suplimentare” – conform cărora acţiunea UE vine doar să
completeze măsurile luate la nivel naţional, pentru cazurile educaţiei, tineretului, protecţiei
civile, culturii, turismului şi contractelor civile şi comerciale, (iv) “puteri politice” – conform
cărora UE oferă coordonatele, dar măsurile nu au forţă legală, determinând o implicare a
parlamentelor naţionale, pentru coordonarea politicilor fiscale şi de ocupare a forţei de muncă
şi, nu în ultimul rând, (v) “puteri exclusive ale Statelor Membre” – lăsând în această categorie
prerogativele organizării teritoriale şi a politicii fiscale90. Deşi conţine câteva idei percutante,
din păcate, iniţiativa parlamentarului european nu simplifică deloc procesul decizional, creând
categorii inutile, care vor spori neîncrederea dacă Statelor Membre li s-ar cere să-şi reîmpartă
suveranitatea cu Uniunea. Puterile “suplimentare” şi “politice” sunt de fapt subdiviziuni ale
“puterilor comune”, ilustrând perfect suveranitatea partajată a membrilor UE, concept pe
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care-l vom elabora în continuare. Suntem perfect de acord cu faptul că o Constituţie Europeană
este necesară, fie că ea se va numi Tratat Constituţional, Tratat Fundamental sau Constituţie, şi
cu faptul că legiferarea în cadrul Dreptului European trebuie să se facă în sistemul bicefal al
Consiliului şi Parlamentului, cu un arbitru independent în persoana unei Curţii Constituţionale.
Actuala Curte Europeană de Justiţie va trebui împărţită în două, o parte urmând a asigura
funcţia unei Curţi Constituţionale, iar cealaltă rămânând să judece disputele dintre instituţiile
europene şi ţările Uniunii şi cele intra-instituţionale. Apoi, pentru a asigura o coerenţă necesară
funcţionării atât instituţiilor europene, cât şi sistemului ca tot unitar, ponderea puterilor trebuie
plasată la nivelul colaborării între Uniune şi membri şi în palierul exclusiv al instituţiilor
europene. În acest sens, de exemplu, politica impozitelor şi a fiscalităţii trebuie să se situeze în
sfera puterilor exercitate de instituţiile europene, tocmai pentru a asigura coerenţă Uniunii
Economice şi Monetare.
Apreciind acurateţea observaţiilor lui Lamassoure, mai ales cu privire la unele inconsistenţe
legate de formulările textelor europene în vederea unei delimitări clare a competenţelor, autorii
nu pot fi însă de acord cu defalcarea puterilor sau a competenţelor pe o plajă atât de vastă.
Interesul este să simplificăm şi nu să adâncim filozofia decizională în cadrul Uniunii. De aceea,
considerăm că o împărţire mai sintetică este necesară, după cum urmează: (A) Competenţe
exclusive ale Uniunii, (B) Competenţe partajate [împărţite între instituţiile europene şi
Statele Membre] şi (C) Competenţe exclusive ale Statelor Membre. Această structură
tripartită va întări principiile subsidiarităţii şi al proporţionalităţii, punând majoritatea deciziilor
în pilonul B, decizii care ar uma să se ia printr-o majoritate calificată. De asemenea, ea ar
răspunde preocupărilor actualei Convenţii europene, identificate de Giscard d’Estaign în
alocuţiunea sa din faţa Comitetului pentru Afaceri Constituţionale al Parlamentului European,
când el cerea o delimitare mai clară a “atribuţiunilor europene, împărtăşite [între Statele
Membre şi instituţiile europene n.n.] şi naţionale”91. Astfel, în prima categorie ar urma să intre,
de exemplu, Uniunea Economică şi Monetară. Raţiunea ar fi că realitatea a demonstrat că
politicile macroeconomice şi monetare pot fi dirijate mai bine la nivel european. A doua
categorie ar trebui să fie cea mai complexă şi mai voluminoasă, iar motivele care stau la baza
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acestei propuneri îşi trag justificarea din istoricul Uniunii, şi anume din faptul că evoluţia sa a
fost marcată de permanentele negocieri între ponderea atributelor de putere ale Bruxelles-ului
şi cele ale guvernelor din ţările membre. Prin continua negociere cu instituţiile Uniunii va
creşte atât responsabilizarea statelor, cât şi a Uniunii ca atare. Subiecte ca Forţa de Reacţie
Rapidă a UE, Poliţia Europeană, Acordul Schengen sau standardizarea procedurilor de
acordare a azilului pot fi incluse în acest domeniu al competenţelor. În ultima categorie s-ar
înscrie organizarea teritorială proprie fiecărei ţări europene, pentru că acest aspect nu va fi şi
nu se doreşte a fi reglementat de la nivel european. Mai mult chiar, Uniunea nu poate şi nu
trebuie să gestioneze acest proces pentru că nu ar face-o mai bine decât statele însele.
Aşa după cum arătam în primul capitol, şi în construcţia UE politicul a fost factorul reformator
şi promotor, care a desenat cadrul în care a intervenit apoi juridicul pentru a instaura domnia
legii. Practic, istoria UE ne demonstrează că reformele au pornit şi au fost impulsionate de
factorul politic, ulterior găsindu-se expresiile potrivite pentru încadrarea normativă a noilor
realizări. Din punct de vedere juridic, Uniunea a creat în timp acel “patrimoniu legislativ”92,
deseori desemnat în accepţiunea sa franceză – acquis communautaire. Cairns îl defineşte ca pe
o sumă a tratatelor de bază şi instrumentelor de bază ale Comunităţii, legislaţia care derivă din
acestea, deciziile juridice (ale Curţii Europe de Justiţie) şi deciziile cvasi-juridice (de pildă cele
ale Comisiei pentru Concurenţă) ale instituţiilor comunitare şi instrumentele care nu sunt
obligatorii, cum ar fi Opiniile şi Recomandările (de exemplu cele emise de Comitetul
Economic şi Social) şi Rezoluţiile adoptate de Parlament şi Consiliul de Miniştri93.
Primordialitatea politicului asupra juridicului reiese şi din mult uzitatul articol 308 (fost 235) al
Tratatului de la Roma, care a reprezentat soluţia politică a rezolvării multor probleme în cadrul
reglementării unor chestiuni care nu intrau în atribuţiunile iniţiale ale Comisiei sau Consiliului
European. Articolul stipulează că “dacă realizarea – în cadrul funcţionării Pieţei Comune – a
unui obiectiv al Comunităţii impune o acţiune a Comunităţii, fără ca prezentul tratat [Tratatul
Comunităţii Economice Europene - 1957, n.n.] să fi prevăzut puterile de acţiune cerute în acest
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scop, Consiliul ia măsurile adecvate hotărând în unanimitate, la propunerea Comisiei şi după
consultarea Parlamentului European”94, o abordare deschisă ce a permis ţărilor membre să
rezolve situaţiile neclare când decizia trebuia luată de la Bruxelles, dar baza legală
individualizată nu exista. Deşi văzută de către eurosceptici ca o neclaritate legislativă şi un
abuz al Uniunii, procedura a permis evoluţia Uniunii la capătul unor colaborări politicoinstituţionale între membri ei, în spiritul eficienţei şi al pragmatismului european.
Cu privire la aspectul integrării statelor europene în spiritul suveranităţii politico-economice,
unul dintre instrumentele cele mai utile s-a dovedit a fi moneda unică Euro. Din ianuarie 2002
Euro a devenit o realitate palpabilă pentru europeni. Iată că un alt atribut exclusiv al statului,
emiterea monedei şi, deci controlul asupra politicii monetare, a fost şi acesta transferat
instituţiilor Uniunii. Clădită pe concepţia germană a independenţei băncii centrale – verificată
prin experienţa Bundesbank – Banca Centrală Europeană este astăzi responsabilă cu politica
monetară a “Zonei Euro”, formată din cele 12 State Membre care au adoptat moneda comună.
Desigur, euroscepticii afirmă că procesul a fost foarte lung, că nu garantează buna funcţionare
a pieţei, că nu va putea fi susţinut în cazul unor crize majore ale statelor participante la Euro
sau că nu ar fi fost total – citându-se aici faptul că, totuşi, reversul monedelor poartă încă
efigiile naţionale – dar realitatea a confirmat că Euro a fost bine primit de piaţă şi că încrederea
în moneda europeană este în creştere. Ceea ce părea de ne-imaginat acum 30 de ani, este astăzi
un succes comun al celor 12 şi, în viitor, al Uniunii în ansamblu. Desigur, construcţia Uniunii
Economice şi Monetare se bazează pe coordonarea politicilor fiscale şi pe eforturile guvernelor
de a menţine parametrii economici în cadrul criteriilor prevăzute pentru UEM: o inflaţie
scăzută (cu maximum 1,5% mai mare decât media celor mai performante trei economii din
UE), o rată a dobânzilor scăzută (cu maximum 2% peste media celor mai performante trei
economii din UE), un deficit de maximum 4% din PIB şi o datorie publică de maximum 60%
din PIB. Aşadar, nu numai că statele au cedat politica monetară unui organism găzduit de
centrul continental al economiei, Frankfurt, dar acum respectă regulile stabilite în comun, UE
influenţând direct gestionarea politicilor economice din cele 12 state.
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Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
(BERD) vin să completeze imaginea sistemului financiar european. Creată după căderea
imperiului sovietic, BERD este unul dintre principalele vehicule de ajutor financiar pentru
statele est-europene. Bineînţeles, şi în mod justificat, ajutorul nu vine necondiţionat. BERD
cere în mod explicit statelor care beneficiază de sprijinul său să aibă şi să menţină un regim
democratic în care să existe o economie de piaţă funcţională95. Este acesta un amestec în
afacerile interne ale statelor respective, care să le submineze autoritatea internă prin
intermediul unui şantaj? Fireşte că nu. Iar explicaţia rezidă tocmai în faptul că statele estice
însele doresc aderarea la club şi lucrează în sensul cerinţelor europene, nu pentru că acestea lear fi impuse, ci pentru că reprezintă singura cale de reformă viabilă care poate aduce
dezvoltarea durabilă. Statele din est şi-au dat seama că sunt mai avantajate dacă acceptă, odată
cu sumele împrumutate, o influenţă din partea băncii, decât dacă ar fi păstrat intactă autonomia
asupra deciziilor economico-politice interne, dar această influenţă a fost privită de guvernele
respective ca un ajutor pentru dezvoltare, o consiliere mai mult sau mai puţin gratuită.
Conform celebrei analize a lui Milward, The European Rescue of the Nation State, UE
acţionează în prezent drept scut protector pentru Statele Membre în faţa efectelor negative ale
globalizări.
În privinţa definirii precise a UE, constatăm faptul că fiecare definiţie se concentrează asupra
unui aspect al mecanismului, fără a fi în întregime adecvată. Astfel, William Wallace
caracterizează Uniunea Europeană ca fiind “mai mult decât un regim, mai puţin decât o
federaţie”. Urmărind ideea în profunzime, sistemului instituţional al UE i s-a aplicat termenul
de governance – guvernanţă sau guvernământ - într-o imperfectă paralelă cu sistemul intern,
din perspectiva guvernării, a gestionării bunăstării şi a clivajelor politice, pe axa
euroscepticism – federalism. Dacă UE este analizată drept stat în devenire, atunci i se pot
aplica metodele analizei comparate utilizate pentru democraţiile statale reprezentative.
Un alt clivaj semnificativ în conceperea UE se situează pe axa raţionalism versus teorii ale
comunităţii, adică teoriile cvasi-contractualiste privind caracterul interguvernamental al UE
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versus cele ale lui Deutsch, teoria comunităţii

şi, mai recent, teoriile constructiviste ale

integrării europene. Acest clivaj teoretic acoperă perfect clivajul politic eurosceptici-federalişti.
Urmărind linia metodică propusă de Krasner, putem afirma că ţările UE au implementat cele
mai radicale modificări aduse tezei iniţiale a suveranităţii, cea westfalică. Însă Krasner nu duce
teoria suveranităţii interdependenţei până la punctul în care să poată explica realitatea UE.
Explicaţia este dată de modul în care funcţionează azi Uniunea, înţelegerea suveranităţii
interdependenţei fiind foarte importantă pentru identificarea unui posibil scenariu pentru
viitorul construcţiei europene. O mai corectă denumire a ceea ce avem astăzi în UE este o
“suveranitate partajată”. Explicat sintetic, conceptul argumentează că realizarea unei
suveranităţi naţionale – în sensul de capacitate – a Statelor Membre ale UE este cel mai bine,
mai ieftin şi mai sigur realizabilă prin colaborarea care a asigurat gradul ridicat de
interdependenţă între membrii clubului. Uniunea a fost creată printr-o serie de tratate,
îmbunătăţite şi modificate în mai multe rânduri, la care au aderat treptat aproape toate statele
Europei Occidentale. Uniunea şi-a stabilit politici şi aranjamente instituţionale proprii, multe
dintre acestea având o forţă politico-juridică ce transcede graniţele naţionale. S-a creat astfel o
suveranitate partajată, un concept mult mai cuprinzător decât definiţia asemănătoare atribuită
de Krasner. Suveranitatea partajată reprezintă, în opinia autorilor, invenţia politică a Uniunii,
un concept implementat pragmatic care poate fi cheia dezvoltării construcţiei europene în
viitor. În sensul celor demonstrate anterior, suveranitatea partajată nu presupune pierderea
totală a unor atribute ale suveranităţii interne, ci dezvoltă capacităţile externă şi
interdependentă ale suveranităţii naţionale, în sensul întăririi capacităţii de a reglementa
chestiuni economico-politice – cum ar fi circulaţia capitalurilor, a mărfurilor şi a persoanelor,
etc – de o manieră mai coerentă, mai ieftină şi mai eficientă. Statele Membre sunt chemate să
întărească această suveranitate în comun.
Prezentul şi viitorul conceptului de suveranitate în UE îndrumă către schimbări radicale.
Transferul de suveranitate dinspre Statele Membre înspre instituţiile UE a avut deja loc şi este
o iluzie să ne imaginăm că este reversibil96. Costurile unei reversibilităţi ar fi insuportabile, iar
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prăbuşirea construcţiei Unionale ar echivala cu prăbuşirea Europei, fapt de care sunt conştiente
toate guvernele Statelor Membre: dovada irefutabilă este că nici cele mai sceptice state (vezi
Irlanda, Marea Britanie sau nordicii) nu au cerut şi nu doresc ieşirea din Uniunea Europeană,
pentru că avantajele depăşesc cu mult costurile cooperării. Totuşi, transferul suveranităţii nu
permite instituţiilor europene o acţiune separată de deciziile luate în cadrul naţional, specific
fiecărei ţări membre. Autorii sunt de acord cu argumentele analistei italiene Barbara Spinelli,
care arată necesitatea “de a conferi consistenţă unei suveranităţi deja <evaporate>”. Întrucât,
sub impactul procesului de globalizare, statul naţiune a pierdut controlul exclusiv asupra
teritoriului, populaţiei, mărfurilor şi comerţului, ca şi independenţa relativă faţă de
transformările externe, orice lamentare pe tema pierderii suveranităţii este inutilă, sau poate fi
considerată, în mod eufemistic, un exerciţiu retoric des întâlnit mai ales în campaniile
electorale europene. Acum, dar mai ales în viitor, statelor UE “le rămân alte sarcini…,
misiunea de a-i da Europei acel corp politic <nepieritor> pe care aceasta îl posedă în fapt”97.
Generozitatea Statelor Membre, dispuse a transfera către instituţiile europene funcţii cum ar fi
cele monetare, economice, de securitate şi afaceri externe, maschează incapacitatea lor de a
gestiona aceste domenii fiecare în parte. O soluţie ar fi renunţarea la ipocrizie şi întărirea
instituţiilor europene.
O integrare şi mai profundă ar întări statutul internaţional propriu de care Uniunea se bucură
deja. Comunitatea participă la mai multe conferinţe internaţionale ale ONU şi ale OSCE, având
chiar o reprezentare permanentă pe lângă această ultimă organizaţie pentru securitatea
europeană. Comunitatea este parte la semnarea Convenţiei asupra Dreptului Mării, a Actului
Final de la Helsinki şi este membră a Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură98. UE a
consfiinţit colaborarea sa cu NATO şi a deschis conlucrarea instituţională directă cu Alianţa
Nord-Atlantică.
Uniunea a demarat deja procesul creionării unei Constituţii Europene, pregătit în Convenţia
Europeană, la volanul căreia se află Valery Giscard d’Estaigne, traseul acestui vehicol fiind cel
mai atent urmărit de către guvernele Statelor Membre. Convenţia trebuie să producă un
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document, care să fie adoptat în anul 2003 de toate ţările şi care să definească principiile
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, să clarifice drepturile şi competenţele
Statelor Membre şi pe cele ale instituţiilor europene, înlocuind sistemul Pilonilor de la
Maastricht. În discursul său de la lansarea lucrărilor Convenţiei, Romano Prodi vorbea despre
“concentrarea competenţei transnaţionale”, deci a autorităţii instituţiilor europene asupra
câtorva domenii clar delimitate: Politica Externă şi de Securitate Comună, Afaceri Interne,
politica economică şi monetară, mediul înconjurător, politica socială99. Această viziune
suprastatală a Comisiei nu este întru-totul împărtăşită de Statele Membre, dar domeniile
menţionate au deja un teren comun pe care se poate construi o identitate europeană. Este de
aşteptat ca o serie de sectoare, precum Forţa de Reacţie Rapidă a UE, mandatul european de
cercetare şi aducere, legislaţia spaţiului aerian european şi piaţa comună pentru domeniile
cercetării şi dezvoltării să fie confirmate drept apanajul decizional al Uniunii, dobândind aşadar
un caracter transeuropean.
În mod normal, într-un sistem statal, o constituţie este acceptată ca atare dacă respectă
criteriile formale de adoptare şi ratificare. Apoi, conţinutul, criteriile democratice şi sfera de
acoperire a unui astfel de document trebuie să corespundă unor rigori tehnice şi axiologice. Dar
UE este, din punct de vedere al dreptului internaţional, o formulă interguvernamentală, care
funcţionează pe baza unui tratat internaţional. Pentru ca această formulă să poată fi dotată cu o
constituţie în sens strict juridic, este necesară adoptarea acestei constituţii sub forma unui tratat
internaţional, urmând procedura ratificării în fiecare Stat Membru. Pentru a evita atât
dificultatea acestui proces, cât şi un posibil eşec, elitele politice ale Uniunii au preferat formula
Convenţiei, deja utilizată pentru adoptarea Cartei Europene a Drepturilor Omului. Formula
Convenţiei presupune reunirea unor reprezentanţi influenţi din partea ţările membre, fără
respectarea separaţiei puterilor în stat şi incluzând experţi din lumea academică şi societatea
civilă – lipsiţi de responsabilităţi politice – rezultatul final nefiind constrângător juridic.
Această formulă permite evitarea ratificării, dar slăbeşte şi forţa politico-juridică a
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documentului astfel adoptat. În accepţiunea autorilor, forma finală a Constituţiei europene va
trebui să fie cât mai simplă şi mai deschisă100.
2.3. Deficitul democratic şi problema suveranităţii în UE

D.N.
M.M.

Deficitul democratic este problema esenţială în argumentarea eurosceptică - radicală sau doar
critică la adresa UE101. Aşa cum am arătat şi în secţiunea referitoare la impactul procesului de
globalizare asupra rolului statului, principalul argument al liniei critice este imposibilitatea
constituirii unor noi forme de guvernare trans sau supra- naţionale, care să fie în acelaşi timp
democratice. Cazul Uniunii Europene este primul analizat în studiile privind posibilitatea unor
forme de guvernare “supra-trans-statale” democratice, pentru că a mers cel mai departe în
depăşirea şi/sau anularea unor prerogative statale tradiţionale102. Autorul suedez Christer
Karlsson îl citează pe Christopher Lord103, care rezumă caracteristicile deficitului democratic
în UE astfel: faptul că nu se organizează alegeri pentru Comisia Europeană; presupusa
slăbiciune a Parlamentului European; slăbirea parlamentelor naţionale; lipsa unei identităţi
politice europene; absenteismul substanţial în cadrul alegerilor europene, absenţa unui control
democratic intermediar, sistemul decizional al UE obscur şi îndepărtat de cetăţeni - lista putând
fi însă extinsă.
Autorii nu intenţionează să abordeze în mod exhaustiv problematica deficitului democratic,
prin urmare această analiză nu va reţine din contextul dezbaterii decât elementele relevante
pentru extinderea UE şi eventualele rezistenţe la aderare din partea statelor candidate, mai mult
sau mai puţin explicite - vom reveni asupra operaţionalizării “euroscepticismului românesc”.
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Analistul suedez citat anterior remarcă două seturi de probleme întâlnite în cazul lucrărilor pe
tema deficitului democratic. Mai întâi, majoritatea lucrărilor suferă datorită comparaţiei cu
sistemul parlamentar intern. Această perspectivă prezintă avantajul unor criterii practice,
existente în mod concret în anumite ţări. Dar suntem oare siguri, spune Karlsson, că întărirea
Parlamentului European ar soluţiona problema deficitului democratic? Cu această remarcă
trecem la alt gen de abordare a deficitului democratic în UE şi anume comparaţia implicită sau
explicită cu un model democratic ideal. Deşi, după Giovanni Sartori, dimensiunea normativă a
democraţiei este întotdeauna prezentă în evaluările noastre practice, această comparaţie cu un
model ideal face inevitabilă descoperirea unui deficit democratic în contextul UE. O a treia
cale de abordare a deficitului democratic aparţine tendinţelor conservatoare de diverse facturi,
care au nostalgia unui trecut fără globalizare. Soluţia analistului suedez a fost operaţionalizarea
unei definiţii cuprinzătoare a “procesului democratic”, propusă de Robert Dahl104. Procesul
democratic după Dahl trebuie să îndeplinească cinci criterii:
-

Egalitatea votului: reprezentare egală, responsabilitate;

-

Participare efectivă: corpuri intermediare după modelul federal american, eficiente şi
accesibile;

-

Inţelegere luminată: acces la informaţii şi existenţa unei sfere publice;

-

Control final asupra agendei: control indirect, egal accesibil, întrucât modelul rămâne
democraţia reprezentativă, posibilitatea de a revoca autoritatea delegată;

-

Inclusivitate: legată de condiţiile de cetăţenie.

Definiţia stabileşte nişte standarde foarte înalte, iar menţionarea sa contribuie la punerea în
evidenţă a complexităţii problematicii şi deschide direcţii noi de cercetare, atât pentru UE în
sine, cât şi în privinţa implicaţiilor aderării.
Într-un plan mai puţin tehnic, pentru a rezuma atât analiza pe ţări cât şi pe cea generală, ruptura
se plasează între “suveranişti” care poartă diverse denumiri, mai mult sau mai puţin tehnice,
interguvernamentalişti, eurosceptici, conservatori şi adepţii federalismului normativ, care
104

Dahl, Robert A., „Procedural Democracy”, in Fishkin, James and Peter Laslett eds., Philosophy, Politics, and
Society, 5th series, Oxford-Basil Blackwell, 1979, pp. 97-133, Dahl, Robert A., Dillemas of Pluralist Democracy,
New Haven, Yale University Press, pp. 5-7, 1982, citat în Christer Karlsson, Democracy, Legitimacy and the
European Union, Uppsala 2001, p. 35

50

favorizează într-o măsură mai mare sau mai mică integrarea supranaţională sau aprofundarea
integrării (deepening). În ultima categorie se integrează şi funcţionaliştii sau neo-funcţionaliştii
- în fond federalişti nedeclaraţi.
După cum remarca şi profesorul Cornel Codiţă105, euroscepticismul este o mişcare eterogenă,
care include forţe politice diverse, de la conservatori la anarhişti. Nu numai că mişcarea este
eterogenă ca şi cuprindere, dar conţinutul contestaţiei diferă în funcţie de stat şi de familie
politică. Franţa şi Marea Britanie sunt de acord în privinţa unei formule gen “Europa
naţiunilor”, dar conţinutul propunerilor concrete ale reprezentanţilor celor două ţări diferă în
mod esenţial. Germania reprezintă prototipul federalist, dar există voci care se întreabă dacă nu
cumva106 propunerile germane reprezintă pur şi simplu o transpunere la nivelul Uniunii
Europene a sistemului politic intern german.
Cu privire la viitorul funcţionării sistemului de guvernare european se propun mai multe
soluţii. Subliniind cele cinci principii ale bunei guvernări – Deschiderea (transparenţa)
instituţiilor europene, Participarea cetăţenilor, Responsabilitatea instituţiilor şi oficialilor
europeni, Eficienţa şi Coerenţa politicilor la nivel european, Carta Albă a Guvernării
Europene107 recunoaşte nevoia unei mai bune implicări a Uniunii, care “trebuie să comunice
mai activ cu publicul larg problemele europene”, propune “o implicare mai profundă în
conturarea politicilor”, “o mai mare flexibilitate – instituind contracte tripartite între Statele
Membre, regiunile şi oraşele europene”, o “coerenţă sporită a politicilor” edictate la Bruxelles
şi “o implicare mai activă a societăţii civile”108. Odată cu creşterea prerogativelor Uniunii este
absolut necesară şi responsabilizarea sporită a cetăţenilor Europei prin implicarea lor mai
activă în destinele comune ale celor 15 (într-un viitor 27 sau 30) State Membre. Statele UE şi
chiar unele candidate la aderare cer, creşterea puterilor Parlamentului European (cum ar fi
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dreptul exclusiv de a adopta bugetul Uniunii109, crearea unei Camere pentru reprezentarea
parlamentară directă a Statelor Membre, sau dreptul de a alege un Preşedinte al Comisiei110,
etc.), pentru a echilibra prerogativele instituţiilor europene. Apoi, există voci care doresc fie o
întărire a competenţelor Comisiei (vezi poziţiile lui Romano Prodi în acest sens111), fie la
nivelul Consiliului (de exemplu Marea Britanie). Nu puţine sunt poziţiile Statelor Membre în
care se atrage atenţia asupra pericolului de a scăpa Uniunea de sub controlul membrilor ei,
susţinându-se o “renaţionalizare” a unor competenţe acordate Uniunii. Aceste propuneri
urmează logica tehnocratică, funcţionalistă a metodelor anterioare de construcţie europeană.
Esenţa tuturor acestor intenţii de a reforma Uniunea se reduce la delimitarea cât mai clară a
competenţelor care să rămână exclusiv în mâinile instituţiilor europene, cu o separaţie a
puterilor, de cele care să constituie în continuare apanajul statului. Dezbaterea este dificilă
tocmai pentru că statele naţionale nu sunt încă pregătite să acorde puteri sporite instituţiilor
Uniunii. Astfel, soluţia suveranităţii partajate ar reprezenta acel stadiu tranzitoriu, probabil de
durată medie spre lungă, termen care să permită apariţia unei generaţii noi (aşadar, o estimare
logică a tranziţiei ar fi de 20-30 de ani) care să adâncească cooperarea europeană, dar care să
definească şi noul cadru în care va evolua Uniunea: Superstat, asociaţie de state, sau o altă
construcţie politică. Pentru următorii 20-30 de ani statele naţionale care compun UE nu par
dispuse să mai transfere atribute ale suveranităţii către centrul Bruxellez. Calea pe care s-ar
putea mearge este o politizare graduală şi deliberată a subiectelor implicate la nivel
supranaţional, creând anumite aşteptări ale cetăţenilor europeni faţă de un set mai clar al
reglementărilor ce privesc reprezentarea politică la nivel european, luarea deciziilor şi întărirea
conceptului cetăţeniei europene112, prin conturarea unei Constituţii Europene ample dar
sintetice, funcţională dar nu exhaustivă.
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Odată cu creşterea prerogativelor Uniunii este absolut necesară şi o responsabilizarea mai mare
a cetăţenilor Europei prin implicarea lor mai activă în destinele comune ale celor 15 (într-un
viitor 27) State Membre. Statele UE şi chiar unele candidate la aderare cer, de asemenea,
creşterea puterilor Parlamentului European (cum ar fi dreptul exclusiv de a adopta bugetul
Uniunii113, crearea unei Camere pentru reprezentarea parlamentară directă a Statelor Membre,
sau dreptul de a alege un Preşedinte al Comisiei114, etc.), pentru a echilibra prerogativele
instituţiilor europene. Apoi, există voci care doresc fie o întărire a competenţelor Comisiei
(vezi poziţiile lui Romano Prodi în acest sens115), fie la nivelul Consiliului (de exemplu Marea
Britanie). Nu puţine sunt poziţiile Statelor Membre în care se atrage atenţia asupra pericolului
de a scăpa Uniunea de sub controlul membrilor ei, susţinându-se o “renaţionalizare” a unor
competenţe acordate Uniunii. Esenţa tuturor acestor intenţii de a reforma Uniunea se reduce la
delimitarea cât mai clară a competenţelor care să rămână exclusiv în mâinile instituţiilor
europene, cu o separaţie a puterilor, de cele care să constituie în continuare apanajul statului.
Dezbaterea este dificilă tocmai pentru că statele naţionale nu sunt încă pregătite să acorde
puteri sporite instituţiilor Uniunii. Astfel, soluţia suveranităţii partajate ar reprezenta acel stadiu
tranzitoriu, probabil de durată medie spre lungă, termen care să permită apariţia unei generaţii
noi (aşadar, o estimare logică a tranziţiei ar fi de 20-30 de ani) care să adâncească cooperarea
europeană, dar care să definească şi noul cadru în care va evolua Uniunea: Superstat, asociaţie
de state, sau o altă construcţie politică. Pentru următorii 20-30 de ani statele naţionale care
compun UE nu par disponibile să mai transfere atribute ale suveranităţii către centrul
Bruxellez. Calea pe care s-ar putea merge este politizarea graduală şi deliberată a subiectelor
implicate la nivel supranaţional, creând anumite aşteptări ale cetăţenilor europeni faţă de un set
mai clar al reglementărilor ce privesc reprezentarea politică la nivel european, luarea deciziilor
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şi întărirea conceptului cetăţeniei europene116, prin conturarea unei Constituţii Europene ample
dar sintetice, funcţională dar nu exhaustivă.
Conchizând, putem spune, aşadar, că istoria a demonstrat că soluţia cooperării în cadrul UE a
fost cea mai bună: statele UE se găsesc într-o poziţie mai bună decât dacă nu ar fi avut acest
conglomerat de contracte şi înţelegeri. Pentru viitor, una dintre cele mai viabile soluţii pentru
Uniune ar fi adoptarea şi legiferarea unui sistem al suveranităţii partajate cu Statele Membre,
dar centrat pe cetăţenii Europei. Dacă preluăm teza mandatului reprezentativ, atunci Europa ar
trebui să se îndrepte spre un nou model transnaţional în care depozitarul suveranităţii să fie
cetăţeanul şi nu statele. O coagulare a puterilor în jurul Parlamentului European şi o
implementare a principiilor propuse în Carta Albă a Guvernării Europene ar întări doar aparent
caracterul democratic.
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3. PERCEPŢIA SUVERANITĂŢII ÎN STATELE CANDIDATE.
3.1. Suveranitatea regăsită?
D.N.

În contextul războaielor din Iugoslavia, Europa de est, care tocmai îşi recâştigase suveranitatea
în raport cu fosta URSS, a început să fie percepută ca o regiune instabilă, pradă naţionalismelor
şi revendicărilor teritoriale117. Din acest motiv, analistul maghiar Pàl Dunay subliniază
necesitatea unei distincţii între funcţia pozitivă a naţionalismului în cursul revoluţiilor de la
1989, îndreptat împotriva hegemoniei politice şi militare a URSS, şi problema conflictelor
etnice. Iugoslavia, care rămâne modelul citat cel mai adesea, nu este un caz tipic pentru Europa
de est, datorită situaţiei specifice a ţării - nealineate - pe parcursul perioadei comuniste118.
Europa Occidentală a manifestat iniţial o atitudine prudentă faţă de Europa de Est. Henry
Kissinger propunea, în 1990, scenarii privind neutralitatea regiunii. După dispariţia URSS a
apărut posibilitatea aderării la structurile instituţionale ale Europei Occidentale, sub forma
NATO mai întâi, apoi a UE. În timp ce Alianţa Nord-Atlantică era văzută ca un mijloc de
întărire a securităţii militare şi politice (hard security), UE era imaginată ca o soluţie la
rezolvarea problemelor ce ţineau de securitatea non-militară (soft-security). Aderarea statelor
estice la Uniune nu întâmpina reticenţă din partea Rusiei, ca în cazul aderării la NATO, atâta
timp cât discuţiile în UE nu se refereau la o securitate europeană. După momentul Saint-Malo
şi summit-ul de la Koln atitudinea Rusiei, cu privire la consolidarea unei securităţi europene
care să o excludă, a fost asemănătoare cu poziţia ei faţă de extinderea NATO.
Opinia publică occidentală a fost şi ea, iniţial, moderat favorabilă includerii Europei de est. Dar
euforia a fost urmată la scurt timp de un scepticism dominant faţă de majoritatea candidaţilor.
Unele dintre cauzele acestui scepticism privesc de exemplu migraţia forţei de muncă din est,
reducerea subvenţiilor către zonele defavorizate ale UE actuală, etc.
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3.2. Euroscepticism estic?
Motto: „Ţările Europei de Est pot deveni o nouă parte a Europei
numai dacă ele învaţă să oglindească - excelent şi fără distorsiuni –
aceeaşi imagine pe care ţările Europei de Vest
au dobândit-o într-o perioadă de cincizeci de ani”
David Wingrove119

D.N.

Mai întâi, ipoteza de bază a acestui studiu este că euroscepticismul există în toate ţările
candidate, contrar opiniei dominante în privinţa codaşilor care ar fi în mod funciar eurooptimişti, cu excepţia unor extremişti nesemnificativi. Nivelul de complexitate, explicitarea
acestei atitudini diferă de la ţară la ţară, în funcţie de urgenţa politică, acuitatea problematicii
vizate de UE şi gradul de abstractizare al dezbaterii. Condiţiile politico-sociologice interne
modelează în mod diferit această atitudine rezervată. Motivaţiile diferă în parte, dar putem
identifica surse comune esenţiale ale euroscepticismului est-european.
Conţinutul euroscepticismului est-european va fi aproximat pe axele rezistenţelor faţă de
aderare, urmate de rezistenţe faţă de integrarea supranaţională.
Prima sursă a euroscepticismului, înscris în contextul aderării la UE, este de natură psihologică
şi se referă la un mecanism complex de interacţiune a percepţiei externe, de către UE, a ţărilor
est-europene, cu auto-percepţia sau identitatea construite pe plan intern. Pentru a oferi o
explicaţie motto-ului, trebuie să reluăm ideea de bază a articolului jurnalistului britanic David
Wingrove. Acesta se referă la un film din 1946, care reia povestea a două surori gemene, una
bună şi alta rea, fără nuanţe. Rolul ambelor surori era jucat de Olivia de Havilland, fapt ce
accentua asemănarea şi dificultatea de a fi deosebite una de cealaltă. Asemenea, Europa de
Vest îşi arogă în prezent rolul de soră bună, fundamental bună. Astfel, “situate în unghiul care
continuă să rămână întunecat când ele se privesc în oglindă, ţărilor Europei de Est nu li se
permite acum să existe decât ca o reflectare perfectă ori imperfectă a ţărilor din Vest. Atâta
timp cât aceste ţări reflectă - politic, social şi economic - modelele Europei de Vest, ele sunt
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<bune>. Drept recompensă, li se aprobă să intre în clubul politic şi militar privilegiat
reprezentat de Uniunea Europeană şi NATO. Atâta timp cât ţările din Est nu reflectă imaginea
Vestului - ele sunt <rele>. Drept pedeapsă, vor fi lăsate să devină o parte a lumii a treia”.
Acest mecanism psihologic este reliefat şi în lucrarea extrem de critică la adresa extinderii UE,
coordonată de doi profesori de origine maghiară, Borocz Jozsef şi Kovacs Melinda, şi publicată
de Central Europe Review, publicaţie comună a Universităţii Central - Europene

şi a

Collegium Budapest120. Inspirându-se din Foucault, Edward Said, Maria Todorova şi Larry
Wolf, în privinţa acţiunii discursurilor dominante, al “normalizării” şi “disciplinării” pe care le
exercită asupra subiectului dominat, grupul de cercetători analizează extinderea UE din
perspectiva studiilor asupra decolonizării, pornind de la premisa ca extinderea UE poate fi
privită drept un proces de recolonizare inconştientă a Europei de Est, pe baza mecanismelor
identitare adânc înrădăcinate în mentalităţile elitelor occidentale. Europa Occidentală
construieşte simbolic Europa de Est ca un termen inferior, versiune nedezvoltată a centrului,
privit cu condescendenţă. Şi pentru că în Europa de Est decolonizarea a fost privită ca
problema altora, tocmai sub impactul propagandei comuniste, această “neatenţie” a permis UE
să se comporte ca un profesor faţă de un elev nedisciplinat, şi statelor candidate să intre în
competiţie unele împotriva celorlalte, în primul rând pentru a le fi recunoscută calitatea de
europeni, manifestând atitudini de superioritate faţă de cei mai “orientali” decât sine.
Comunicarea dintre candidaţi şi UE, baza documentară esenţială a analizei, relevă faptul că UE
adoptă un limbaj în mod voit polisemantic, ambiguu, complex şi contradictoriu, reducându-i pe
candidaţi la rolul de obiecte despre care se emit opinii. Elitele est europene, legate prin interese
directe şi diverse de UE, nu au protestat, încercând să anticipeze evoluţiile interne ale
preferinţelor economico-politice ale UE, fără prea mult succes însă, pentru că aceste preferinţe
sunt într-o continuă schimbare. De pildă, răspunsul Ungariei la chestionarul Comisiei Europene
a adoptat un limbaj simbolic, personalizat, coerent şi clar, adresat UE ca entitate. Dar aceste
intenţii bune s-au lovit de metoda Comisiei, care vorbeşte despre Ungaria în documentul care
ţine loc de răspuns, dar nu se adresează niciodată Ungariei, o tratează ca pe un subiect, nu ca pe
un obiect, iar erorile de imprimare în care apare în text, printr-o eroare, numele Poloniei,
119

David Wingrove, „România şi oglinda întunecată”, Dilema, nr. 211, p. 6

57

demonstrează că documentul a fost redactat in corpore pentru toate statele candidate. În plus,
erori de genul întrebărilor privind culturile de bumbac sau de ulei de măsline în Ungaria ridică
semne de întrebare asupra surselor de informare ale Comisiei. După Borocz, explicaţia rezidă
în aplicarea, în mod involuntar, de către Comisie, a metodei antropologice, de utilizare a unor
informatori locali, care sunt apoi eliminaţi, iar datele lor reintrepretate prin mijloace proprii.
În interpretarea lui Borocz Jozsef, rezerva, condescendenţa şi aversiunea UE faţă de un vecin
imediat, primul în cursa integrării, nu poate fi atribuită numai Războiului Rece, ci are surse mai
îndepărtate, constând în elaborarea noţiunii de Europa de Est de către Europa Occidentală în
decursul Iluminismului, noţiune semnificând o versiune redusă, rudimentară, rustică a sinelui
occidental. Această inferiorizare a Estului permite amânarea includerii sale, căci includerea ar
marca dispariţia însăşi a categoriei de est-european. De asemenea, permite deresponsabilizarea
Occidentului, toată responsabilitatea “reformei” fiind transferată estului. Luând în calcul
comparaţia candidaţilor cu un Occident ideal şi nu cu o medie a statelor UE, în experienţa lor
concretă – adaugă Melinda Kovacs, se poate pe bună dreptate pune întrebarea dacă UE nu are
cumva o agenda ascunsă, care constă în fapt în evitarea includerii Europei de Est, sau, în
termenii lui Borocz, în integrare – economică – fără includere. Ori, cu asemenea criterii, UE
dacă ar candida în prezent, ar fi respinsă datorită lipsei transparenţei!
Un expert al Uniunii Europene, Geoffrey Pridham, exagerează în sensul absolutizării
„consensului” intern pro-UE, preluând în mod necritic un punct de vedere oficial larg răspândit
în statele mai puţin avansate în cadrul procesului de aderare la UE121. Studiile româneşti interdisciplinare exagerează în sens contrar, accentuând aspectele negative ale situaţiei anumitor
state candidate, fără a contextualiza problematica temporar şi în funcţie de calendarul reformei
interne, ori în raport cu evoluţii regionale.
Pe de altă parte, sondajele excesiv de optimiste sunt extrem de ambigue. Pe lângă problemele
metodologice ale unor astfel de sondaje, legate de formularea întrebării sau de asumpţii ale
cercetătorilor, le putem interpreta în două moduri - în sensul unei necunoaşteri a implicaţiilor
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practice ale aderării la UE sau ca pe o mişcare critică împotriva guvernelor naţionale. Acest din
urmă aspect a fost evidenţiat în cadrul analizelor occidentale privind modificarea rolului
statului ca urmare a globalizării, rezultând în incapacitatea statelor de a gestiona probleme
cotidiene, pe care alegătorii le transferă altui nivel de competenţă (i.e. Uniunea Europeană)
idee reluată în cazul României, pentru prima dată, în articolul lui Liviu Voinea, publicat în
numărul special pe tema “euroscepticismului” al revistei Dilema122.
În acelaşi timp, un excelent studiu britanic subliniază aspectul pozitiv al orientării simbolice a
dezbaterii est-europene privind extinderea UE, menţionând faptul că, din experienţa statelor
membre aspectul simbolic cimentează mai bine sprijinul politic pentru integrare, în timp ce în
statele care au aderat din motive economice euroscepticismul a fost de durată123.
Caracteristica de bază în ce priveşte opinia publică este evoluţia de la entuziasm la opinii mai
nuanţate. Conform unor sondaje de opinie - susţinerea pentru aderare este cea mai puternică în
România, Bulgaria, Slovacia, Slovenia, Ungaria, între 62 şi 80 procente124, sub 62 - Polonia,
Lituania, Letonia, Republica Cehă, urmate de Estonia, cu un procent sub 40 la sută. Dacă
reticenţa balticilor poate fi eventual explicată prin prezenţa minorităţilor ruse, Polonia a devenit
euro-sceptică după un val de entuziasm foarte pronunţat, iar Ungaria a avut o evoluţie inversă.
O altă problemă este aceea că studiul potrivit Eurobarometrelor neglijează caracterul ambiguu
al opiniei publice şi nu coboară mai adânc, la categorii sociologice - de vârstă, nivel de
instrucţie, profesie. În plus, evită să ia în calcul lipsa de informare a populaţiei asupra
consecinţelor negative ale aderării eventuale. Totuşi, deşi sondajele întăresc aparenta
omogenitate a societăţilor care se pregătesc pentru aderare, faptul că valurile de entuziasm şi
cele de scepticism nu au coincis în statele candidate demonstrează faptul că aceste atitudini au
alte cauze decât cele externe, deci acestea ar putea fi de natură internă, urmând evoluţia
reformelor şi mai ales efectele sociale ale acestora. În general se poate vorbi, conform aceleiaşi
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analize, mai degrabă de consimţământ popular decât de consens popular. Sondajele sunt
instrumentalizate în contextul negocierilor de aderare în diverse sensuri - pozitiv - pentru nivel
înalt de suport - sau se argumentează necesitatea unor concesii din partea UE, întrucât efectele
interne ale aplicării acquis-ului comunitar ar fi prea dificil de suportat de către populaţie.
Sondajele ignoră de asemenea raţiunile politice ale reacţiei diferite faţă de crize în genul celei
din Kosovo din partea Cehiei şi a Ungariei de pildă, ceea ce ne determină să considerăm că ar
putea trece cu vederea multe alte aspecte aflate încă în umbra actualităţii.
Alte surse potenţiale ale euroscepticismului estic, cu referire atât la aderare, cât şi la integrarea
supranaţională ulterioară, se referă la rolul statelor mici în sistemul decizional al Uniunii,
îndeosebi la subestimarea şi diminuarea rolului lor, în raport cu PIB-ul sau pur şi simplu în
funcţie de percepţia de moment a ţării respective. De exemplu, critica adresată UE a vizat
ponderea voturilor în Consiliu şi a mandatelor în Parlamentul European sau Comitetele
Economic şi Social şi cel al Regiunilor.
Laicizarea limitată a unor societăţi est europene - indiferent de plasarea în cursa integrării – ca
şi rolul social dominant al bisericii majoritare, constituie o stavilă potenţială de durată în calea
acceptării rolului bisericilor modelat după sistemul occidental.
Problemele sociale apărute ca urmare a schimbării de sistem - distrugerea sistemului de
securitate socială sub impactul “consensului Washingtonian” neoliberal dominant, preluat în
mod nediferenţiat - ne-nuanţat în Europa de Est, constituie altă sursă a unui euroscepticism
difuz şi care are toate şansele să persiste multă vreme după aderare.
Rezistenţele de natură culturală se referă în primul rând la situaţia imediat următoare aderării la
UE, fapt ce explică cvasi-absenţa lor din dezbaterea publică prezentă, sau cel puţin lipsa
relaţionării unor aspecte cunoscute cu extinderea UE.
Euroscepticismul economic este de aşteptat din partea unor grupuri de presiune clar definite,
atât înainte de aderare, cât mai ales după, urmând astfel modelul euroscepticismului ocidental.
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Deja, atitudinea structurilor economice europene a suscitat reacţii negative din partea
guvernelor estice, care păstrează iluzia controlului politic asupra economicului. Un exemplu
edificator îl constituie faptul că Banca Centrală Europeană a recomandat statelor candidate, pe
un ton foarte categoric, să “promoveze reformele economice şi să nu atenteze la independenţa
băncilor”125. Prezentat de Vicepreşedintele BCE Christian Noyer şi de un alt membru al
consiliului executiv al băncii, Tomaso Padoa-Schioppa, mesajul a sunat dur în urechile
euroscepticilor estici. Însă esenţa lui este pe cât de veridică pe atât de necesară. Cei doi
funcţionari nu au făcut decât să atragă atenţia asupra îndeplinirii unor criterii clare de
performanţă financiară. Statele care vor intra în Uniune vor trebui ca în timp de doi ani să se
adapteze la Mecanismul European al Ratelor de Schimb şi să îndeplinească criteriile privind
Uniunea Economică şi Monetară. Ungaria, de exemplu, va trebui ca, în cazul în care aderă la
Uniune în 2004, să adopte şi moneda Euro până în 2006126. Referitor la independenţa băncilor
centrale ale viitoarelor State Membre, cererea este mai mult decât justificată. Băncile Centrale
trebuie ţinute departe de intenţiile guvernelor în a-şi finanţa deficitul bugetar sau în a emite mai
multă monedă în anii electorali. Numai atunci când banca centrală este independentă şi poate
gestiona singură politica monetară a ţării respective, poate combate inflaţia şi asigura
supravegherea celorlalte bănci din sistem, fără amestecul Ministerului de Finanţe, se poate
asigura îndeplinirea criteriilor economice ale UEM. Un recent caz din Polonia ne arată că
influenţa politicului asupra băncii centrale poate fi contraproductivă: Parlamentul polonez a
adoptat în martie 2002 o rezoluţie care ataca banca centrală pentru că nu a redus nivelul
dobânzilor. Aberaţia mergea şi mai departe, unii politicieni cerând băncii naţionale a Poloniei
să-şi schimbe statutul astfel încât să-i revină responsabilitatea creării de noi locuri de muncă şi
a stabilităţii preţurilor127. Cehii au derapat şi ei cerând printr-o iniţiativă parlamentară
modificarea legii băncii centrale, introducând drept obiectiv principal menţinerea stabilităţii
preţurilor, înainte de asigurarea stabilităţii monedei naţionale. Ambele propuneri reduc, în fapt,
posiblitatea băncilor centrale respective de a implementa o politică pe termen lung prin care să
asigure stabilitatea politicii monetare a statelor respective, care este de fapt prima îndatorire a
unei bănci centrale capitaliste. Iată de ce băncile centrale trebuie să aibă un statut independent,
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fixându-şi singure o ţintă a inflaţiei, mijloacele de a o combate, volumul masei monetare pe
care trebuie să o emită anual, etc.
4. SUVERANITATEA ROMÂNIEI ÎN PERSPECTIVA INTEGRĂRII EUROPENE.
Motto: “Lumea politică românească a operat cu o
lozincă - obiectiv : integrarea euro-atlantică,
dar nu i-a asociat consistent o formulă de tipul
„ceea ce ne propunem este ca oamenii să trăiască mulţumitor”
şi nici nu a luat în serios faptul că, dacă prin miracol ne-ar integra forţat
mâine cineva în „clubul select”,
am avea poziţia marginalilor subdezvoltaţi
care trezesc cel mult compasiune, dacă nu dispreţ”
Mihaela Miroiu128

4.1. Concepţiile post-Decembriste

M.M.
D.N.

Adunarea Constituantă a României post-Decembriste a ales să definească suveranitatea în
sensul derivat din lucrările lui Montesquieu, care punea accent pe mandatul reprezentativ al
aleşilor şi nu conform concepţiei lui J.J. Rousseau, care susţinea mandatul imperativ. Aşadar,
la începutul anilor 90, alegerea României s-a făcut pentru o Constituţie care să fundamenteze
democraţia reprezentativă clasică, poporul devenind depozitarul suveranităţii indivizibile şi
inalienabile, pe care o deleagă reprezentanţilor săi aleşi sau o exercită în mod direct, prin
referendum. Mandatul celor aleşi este unul reprezentativ, fapt ce presupune că ei acţionează în
numele naţiunii şi pentru interesele ei generale, neputând fi revocaţi129.
Atât juriştii cât şi politicienii au proiectat încă de la început o concepţie absolutistă asupra
suveranităţii, care nu mai corespundea nici măcar începutului de deceniu, postulând
neamestecul în treburile interne drept valoarea primordială a suveranităţii naţionale. Dacă am
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analiza din perspectiva Krasneriană, am ajunge la concluzia că decidenţii politici ai României
au construit o Constituţie şi au redefinit un stat în virtutea amintitelor atribute ale suveranităţii
westfaliene şi interne, neglijând aspectele suveranităţii interdependenţei şi fiind lacunari în
ceea ce priveşte latura externă a suveranităţii. Respectiva proiecţie şi-a făcut loc şi în cărţile de
drept, autori precum Nicolae Popa insistând pe latura internă a suveranităţii, în timp ce la
discutarea laturii externe accentul cade pe „neatârnarea ... [sau] ... independenţa puterii de
stat”130. Atât la Popa cât şi la alţi autori vom observa, în discutarea suveranităţii externe, o
concentrare disproporţionată pe neamestecul extern în afacerile interne ale României în
detrimentul obligaţiilor internaţionale ale României rezultate din respectarea tratatelor şi
convenţiilor la care este parte. Nici un tratat de drept constituţional, european sau internaţional
– scris ori predat după Revoluţie de profesorii din facultăţile româneşti – nu aminteşte despre
necesitatea schimbării Constituţiei în vederea aderării la Uniunea Europeană, de altfel un
obiectiv politico-economico-juridic cu o vechime de cel puţin 9 ani de zile. Aşadar, după
Revoluţie, în loc să se fi apropiat conceptual de transformările începutului de deceniu din UE,
România s-a îndepărtat încet, rămânând prizoniera unor idei depăşite despre suveranitate.
Această formulă tradiţionalistă (în privinţa accepţiunii suveranităţii) a Constituţiei din 1991 a
admis, totuşi, o excepţie în privinţa drepturilor omului, consfiinţind prin articolul său 20
preeminenţa dreptului internaţional asupra dreptului intern în acest domeniu, în cazul tratatelor
la care România este parte: “Dacă există o neconcordanţă între pactele şi tratatele privitoare la
drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate
reglementările internaţionale”131. Dar chiar şi în acest caz, autorităţile române au manifestat
reticenţă şi rea-voinţă în judecarea speţelor care ţineau de drepturile omului şi mai ales de
retrocedările unor imobile proprietarilor de drept. Nici principiul recunoaşterii greşelilor, şi
deci a responsabilităţii, nu este însuşit în România. Atunci când Curtea Europeană a
Drepturilor Omului a dat dreptate unui cetăţean român obligând statul să-l despăgubească,
autorităţile au căutat să arunce vina pe funcţionarii care ar fi semnat actele respective, ca şi
cum respectivele persoane ar fi acţionat individual şi nu în conformitate cu o politică generală.
Totdodată, ele au întârziat cât mai mult cu putinţă aplicarea sentinţei.
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Abia înspre sfârşitul deceniului ‘90, influenţele externe sunt trecute prin filtrul legislativ, iar
noile concepţii se fac simţite în acte normative româneşti. Un pas important a fost realizarea
Strategiei de Securitate a României în luna iunie 1999, când documentul discutat în Consiliul
Suprem de Apărare a Ţării şi aprobat de Parlament se centra pentru prima dată pe cetăţean,
plasându-l înaintea instituţiilor şi statului în general. De asemenea, de abia în acel an se
inserează într-un document de o atare importanţă misiunea primordială a autorităţilor şi anume
de a integra România în UE şi NATO132. Documentul similar, conceput de noua administraţie
Iliescu în 2001, ca o continuare a primului, explică totuşi, în pagina 9 a versiunii în limba
franceză a Strategiei de Securitate elaborată în 2001, că „păstrarea suveranităţii, unităţii şi
integrităţii teritoriale a statului român se face în condiţiile specifice ale integrării ţării în NATO
şi UE”, dar, bineînţeles, nu defineşte aceste condiţii specifice. Se recunoaşte, de asemenea, că
“lumea a devenit din ce în ce mai interdependentă” sau că “obiectivele securităţii statelor nu se
pot realiza decât prin cooperare internaţională”, dar, în ceea ce priveşte suveranitatea,
concepţia etatistă şi de început de secol XX îşi pune din nou amprenta pe un document de o
atare importanţă. Cât despre condiţiile integrării în UE, documentul recunoaşte că “îndeplinirea
criteriilor comunitare de aderare este un proces necesar, în particular din punct de vedere
intern, viaţa economico-socială a României având în mod evident influenţe directe [din partea
UE n.n] chiar şi asupra securităţii naţionale”133. Influenţele pe care Uniunea le-ar avea asupra
României sunt văzute pozitiv, iar Planul Naţional de Aderare la UE este considerat un panaceu
a cărui implementare “va accelera dezvoltarea economică, va aprofunda şi consolida
democraţia – amplificând toleranţa şi dialogul, consolidând exerciţiul drepturilor şi libertăţilor
fundamentale, protecţia minorităţilor şi a identităţii lor etnice şi culturale, stimulând rezolvarea
problemelor prin dialog şi acţiuni comune”134.
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4.2. Influenţele Uniunii Europene asupra suveranităţii politico-economice României. Efecte politice ale
globalizării şi modernizării.

M.M.

Ipoteza de la care pornim, verificată deja în extinderile de până acum ale Uniunii, e că sistemul
şi-a pus amprenta asupra noilor intraţi într-o mai mare măsură decât au reuşit noii membri să
modifice sistemul. Logica clubului european a fost că ultimii veniţi trebuie să adopte acquis-ul
comunitar, aşadar să se supună regulilor deja uzitate şi să intre într-o logică instituţională
prestabilită. Au fost, însă, şi cazuri în care un stat a reuşit să impună o normă, o instituţie sau
un concept Uniunii, atunci când acestea nu existau în legislaţia europeană sau erau mai bune,
mai practice, mai coerente şi mai democratice în sistemul legislativ al statului respectiv. Un
exemplu de acest fel îl constituie promovarea de către statele nordice a modelului “avocatului
poporului”, renumita instituţie a Ombudsman-ului, un adevărat protector al intereselor
cetăţeanului în faţa abuzurilor administraţiei sau altor instituţii de stat. Rigurozitatea financiară
germană şi-a pus amprenta asupra Băncii Centrale Europene. Franţa a impus la nivel european
sistemul reprezentării şi negocierii intereselor între grupurile patronatului, sindicatelor şi
terţelor interese reunite sub tutela Comitetului Economic şi Social de la Bruxelles, copie fidelă
a organismului similar francez. Apoi, vocea fiecărei ţări este ascultată, iar majoritatea deciziilor
în forurile europene se iau prin consens. De fapt, procesul decizional în Uniune este o
negociere continuă între interesele generale şi cele naţionale care ţin uneori doar de anumite
chestiuni, pe moment în atenţia unor State Membre.
România nu va putea eluda această logică a clubului. Influenţele pe care ea le va „suferi” în
procesul de aderare şi integrare în Uniune vor depăşi cu mult posibilităţile ei de a-şi impune
punctul de vedere. Şi totuşi, România va trebui să-şi proiecteze o identitate proprie în Uniune
iar, în cazul în care anumite sectoare din domeniile politic, economic sau social, sunt mai
dezvoltate decât în Uniune, să încerce să le susţină astfel încât UE să copieze la nivel
continental aceste modele româneşti. Dar oare există aceste atuuri? Vom încerca, spre finalul
acestui capitol, să identificăm câteva avantaje pe care România va putea să-şi construiască o
ofertă făcută Uniunii.
În primul rând, România va trebui să adopte o abordare modernă a suveranităţii şi să realizeze
că partajarea atributelor suveranităţii cu Uniunea este un câştig mult mai mare în comparaţie cu
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transferarea unor puteri ce ţin de controlul activităţilor economice sau comerciale către
instituţiile de la Bruxelles. Accentul va cădea pe componentele politico-economice ale
suveranităţii. Alegerea pe care o are de făcut puterea în România, şi pe care trebuie s-o explice
corect populaţiei, este între a continua să rămână în afara jocului, calendarului şi geografiei
decizionale europene, sau să participe prin negocieri - care presupun şi adoptarea unor măsuri
contrare planurilor României – la construcţia europeană în care îşi poate face auzită vocea.
Provocarea e de o importanţă deosebită, tocmai pentru că ar duce la schimbarea mentalităţii
actuale a românului – construită diacronic pe conflictul dintre preluarea tardivă, de multe ori
incorectă, a influenţelor externe şi tradiţionalismul prost înţeles – cu una a atingerii
obiectivelor prin compromisuri şi negocieri neîntrerupte, într-un cadru mult mai larg şi cu mai
multe posibilităţi de afirmare şi influenţă. Cu alte cuvinte, trebuie să aibă loc o translaţie de la
logica „rezistenţei seculare împotriva cotropitorilor” la o „proiectare a influenţei naţionale la
nivel european”. În acest sens, un punct de pornire ar trebui să fie tratarea problematicii
integrării europene cu maximă seriozitate şi la nivelul politicilor interne. Integrarea României
în Uniune ţine de întreaga societate, de afacerile interne ale ţării, şi nu de agenda Ministerului
de Externe.
Apelurile UE cu privire la continuarea privatizării şi a reformei (ca să nu mai amintim aici
aceleaşi partituri aproape inutil repetate de FMI şi Banca Mondială) au fost şi ele rezolvate în
tipicul românesc al lui: “da, da, vom face, vom rezolva, cât mai curând, dar fără să ne pripim”.
Blocată de întreprinderi energofage şi neprofitabile, economia românească continua să cadă de
la an la an, iar ajutorul dat de Uniune în acest sector, sub forma unor consilieri, fonduri
nerambursabile sau credite (Phare, ISPA şi SAPARD), nu a avut efectul scontat. Din
perspectiva influenţării României din exterior, în acest sens, retrograzi precum PSM, PRM şi
aripa dură a PDSR (actual PSD) puteau răsufla uşuraţi: românii “nu-şi vindeau ţara”, iar
Bucureştiul nici măcar nu se gândea să “joace după cum îi cânta Europa”.
Momentul 1995, când a intrat în vigoare Acordul European semnat cu Uniunea, ar fi trebuit să
se constituie într-un semnal de alarmă pentru guvernanţi. Influenţele europene începeau să se
facă simţite, iar calendarul colaborării intra de acum într-o logică a termenilor limită până la
care România trebuia să permită implementarea celor patru libertăţi fundamentale de care am
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vorbit în capitolele anterioare. Cu alte cuvinte, începea numărătoarea inversă a liberalizării
serviciilor, circulaţiei persoanelor şi comerţului cu Uniunea şi a concurenţei directe cu o piaţă
mult mai rentabilă şi mai eficientă decât cea a unei foste ţări comuniste în care statul dorea să
facă totul, de la producţie, la comerţ şi la normativizarea cadrului general. Liberalizarea
graduală a exporturilor şi importurilor între cele două pieţe a scos la iveală foarte repede
incapacitatea României de a concura Uniunea, în toate sectoarele. Incoerenţa politicii
economice a României în anii 90 a accentuat şi mai mult discrepanţele: România nu şi-a
identificat nici o industrie drept posibil avantaj comparativ pe Piaţa Unică şi nu a investit
strategic în nici un sector pe care să-l dezvolte în vederea integrării în Uniune. Nici cea mai
simplă lecţie din viaţa cotidiană a Uniunii nu a fost învăţată sau măcar înţeleasă. Şi, în plus,
criticile sau observaţiile care veneau din partea Uniunii, insistând pe reforma economiei, erau
privite fie cu indiferenţă, fie cu adversitate, pentru că erau considerate “amestec din afară în
treburile interne ale României”. La fel au fost tratate şi observaţiile din Rapoartele Anuale ale
Comisiei, pe care acest organism le-a emis după începerea negocierilor pe capitole cu
România.
Am insistat asupra economicului deoarece acest sector va fi în continuare principalul
instrument al influenţelor europene asupra României. E de altfel normal, atâta vreme cât
Uniunea însăşi a fost creată pornind de la cooperarea economică. Deja comerţul României cu
Uniunea reprezintă principala acţiune economică externă. La ora actuală circa 70% din
exporturile româneşti sunt destinate Uniunii135, iar peste 65% din importuri au ca provenienţă
UE136. Gradul de integrare va creşte pe măsură ce România va adopta acquis-ul comunitar în
domeniile standardizării, calităţii produselor şi liberalizării complete a schimburilor
comerciale, care va avea loc la începutul anului 2003. Însă adoptarea acquis-ului va determina
ce, cum şi cât va produce România pentru UE.
Analiza Rapoartelor şi iniţiativelor Uniunii de a ajuta România merită o abordare pe larg. Vom
începe cu un exemplu din cea de a doua categorie. Încă din 1999 a existat o iniţiativă pornită de
la nivelul Comisiei, prin care Gunter Verheugen, Comisarul pentru Extindere, propunea
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înfiinţarea unui comitet pentru strategie, un fel de task-force în care miniştrii români urmau să
fie dublaţi de consilieri şi specialişti ai Uniunii, pentru redactarea unei strategii economice pe
termen mediu, care să scoată ţara din impas. Deşi majoritatea membrilor acestui comitet urma
să fie compusă din români, reacţiile spectrului politic au fost vehement negative, pe alocuri
chiar viscerale. S-au făcut din nou auzite vocile “Vadim-Păunesciene”, cu inflexiuni “Paleriene”, care refuzau “noi consilieri sovietici” (aluzie la anii 50), ipoteză susţinută şi de
comentatorul politic Ion Cristoiu. Majoritatea acestor talk-show-uri se puteau urmări în
emisiunea lui Tucă de la Antena 1, paginile Cotidianului şi ale unor editorialişti ai
Adevărului137. Din păcate, chiar Guvernul din acea vreme a respins posibilitatea unei astfel de
viziuni conjugate, româno-europeană, probabil de frica recunoaşterii incapacităţii sale. Din
perspectivă europeană, Uniunea dorea să ofere acest ajutor strategico-logistic pentru a fi sigură
că efortul deschiderii negocierilor avea să fie susţinut de România printr-o reformă rapidă şi
completă. O mână întinsă a fost atunci refuzată, cu atât mai mult cu cât în acel cadru s-ar fi
putut identifica şi sectoarele care ar fi adus avantaje comparative României pe piaţa europeană,
obţinându-se şi un acord de principiu din partea Uniunii. Autorii nu doresc să inculce faptul că
ajutorul Uniunii ar fi fost a priori o reţetă pentru succes, dar este condamnabil faptul că
argumentele de respingere au pornit cu o grabă suspectă, iar majoritatea reacţiilor au fost mai
mult viscerale decât raţionale. În plus, interesele de imagine ale unui Guvern prea egocentric
au prevalat în faţa unei propuneri de conlucrare directă cu Uniunea.
Dacă ar fi să-i ascultăm pe euroscepticii români, unii dintre ei menţionaţi mai sus, toate
Rapoartele UE asupra României ar fi un amestec în afacerile interne ale ţării. De fapt aceste
documente conţin doar jaloanele pragmatice ale unui drum pe care România păşeşte mai mult
împinsă de la spate. Observaţiile UE din Raportul pe 2001 reflectă realitatea societăţii
româneşti. Foarte puţine aprecieri s-ar fi schimbat dacă Raportul ar fi fost redactat de americani
sau de japonezi, de unde şi gradul general al afirmaţiilor şi aserţiunilor respective. Raportul
vorbeşte despre recunoaşterea faptului că România continuă să îndeplinească criteriile politice
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de la Copenhaga138, că ţara a atins nivelul de stabilitate instituţională care permite garantarea
democraţiei şi a respectului legii139, că s-a intensificat cooperarea între Uniune şi România140,
că s-a acordat o atenţie sporită problemelor legate de administraţia locală şi descentralizare141,
că România continuă să respecte drepturile omului142, dar şi despre mare pleiadă a
nerealizărilor: faptul că procesul luării deciziei rămâne unul slab dezvoltat143, că nu s-a
întreprins demilitarizarea forţelor de Poliţie144, că o serie de funcţionari publici şi-au pierdut
poziţiile ca urmare a schimbării politice din 2000145 şi că Guvernul nu a înţeles că reformarea
administraţiei publice trebuie să devină o prioritate urgentă146, că Procurorii pot încă să
introducă apeluri extraordinare împotriva deciziilor luate de curţi147 – ceea ce ar risca să
submineze principiul autorităţii lucrului judecat – că nu s-a întreprins nimic pentru reducerea
flagelului corupţiei148, că România ar trebui să adopte un sistem transparent al finanţării
partidelor politice149, că trebuie exercitat un control mai strict asupra spălării banilor şi lista ar
putea continua pe încă două pagini. Per total, tabloul acumulează mult mai multe tuşe critice
decât creionări pozitive. Esenţa este cum interpretăm aceste observaţii: în stilul tradiţionalsuveranist al orizontului scurt, jalonat exclusiv de interesele unor grupuri sau centre de putere
din România, sau în spiritul deschiderii europene a organizaţiei spre care ne îndreptăm? Cât
timp mai trebuie să treacă până când autorităţile vor înţelege că majoritatea punctelor subliniate
în Rapoartele UE nu trebuie îndeplinite pentru că le cere cineva din Bruxelles, ci pentru că ele
fac parte din procesul de reformă prin care România ar trebui să treacă rapid, tocmai pentru a
reduce costurile şi aspectele negative (din perspectivă socială)?
Un exemplu pozitiv a fost cel al adoptării Legii Statutului Funcţionarilor Publici, chiar dacă s-a
realizat cu întârziere. E foarte bine că România a înfiinţat Agenţia Funcţionarilor Publici şi că a
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statuat această profesie care este recunoscută şi apreciată la nivel european, dar faptul că noua
putere a încălcat principiile neamestecului politic şi profesionalismului acestui corp de
funcţionari, prin demiterea foştilor funcţionari publici ai Preşedinţiei României şi ai diferitelor
ministere, demonstrează că experienţa democratică mai are multe de învăţat în România.
La fel se poate spune despre insistenţele pentru rezolvarea problemei copiilor în România. S-a
înfiinţat o Agenţie Naţională pentru protecţia drepturilor copiilor, s-a trecut la
dezinstituţionalizarea copiilor, s-au lansat diferite programe pentru a ameliora situaţia celor din
casele de copii, dar rezultatele sunt doar parţial vizibile.
O altă cerere, pe deplin justificată, este mesajul ferm al UE cu privire la independenţa Băncii
Naţionale a României. Munca specialiştilor de la BNR este printre cele mai apreciate eforturi
ale societăţii româneşti de a accede în Uniune. Cerinţele europene în acest sector se referă la
faptul că banca centrală trebuie să acţioneze independent de puterea politică şi mai ales de
Ministerul de Finanţe. Din păcate, legislaţia românească mai permite încă posibilitatea
finanţării directe a sectorului public de către BNR150. Apoi, atâta timp cât Guvernul e cel care
fixează o ţintă a inflaţiei, iar BNR-ului i se cere s-o îndeplinească fără costuri sociale, nu putem
vorbi de o independenţă a băncii centrale a României. Autorităţile de la Bucureşti trebuie să
înţeleagă că nu Uniunea, ci România, va beneficia de pe urma neamestecului politic în
activitatea BNR.
Dacă nu ar fi fost Guvernul Isărescu şi nu s-ar fi întreprins eforturile din 1999-2000, România
nu ar fi ieşit încă din cercul vicios al unei inflaţii galopante, al căderii economice şi al
problemelor sarcinii datoriei externe. Contribuţia Guvernului Isărescu la redresarea economiei,
la consolidarea rezervelor valutare, la stabilizarea şi apoi reducerea inflaţiei şi, nu în ultimul
rând, la înregistrarea primei creşteri economice reale (nu pe stoc) de după Revoluţie - prin
dezvoltarea exporturilor, este un exemplu pozitiv al eficienţei unui tehnocrat investit cu
reponsabilitate politică, un fapt rar în România, dar o regulă de bază în UE.
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Din punct de vedere politic, o influenţă subtilă din partea UE este sesizabilă în Strategia de
Securitate a României din 2001, în domeniul apărării naţionale. Reforma sistemului de apărare
cuprinde acum şi “punerea în stare operaţională a forţelor destinate să participe la misiuni ale
UE, în cadrul Politicii Externe de Securitate Comună, cât şi la misiunile NATO şi ONU şi ale
altor organisme şi iniţiative regionale”151. România a prezentat oferta sa pentru Forţa de
Reacţie Rapidă a Uniunii (constând în trupe şi material de luptă) ceea ce demonstrează că, în
acest domeniu, autorităţile au înţeles să folosească beneficiile “europenizării” sectorului de
apărare.
Consecinţele politice ale globalizării şi modernizării sub impactul UE sunt ambigue, pentru că
generează simultan euroscepticism şi deschidere, uneori imprudentă. Euroscepticimul pe
această dimensiune se referă la cel generat de populism - PRM sau pusee neo-legionare, un
anume tip de radicalism politic, generat pe baza unei rupturi între generaţii152, care promovează
închiderea în faţa influenţelor externe cosmopolite, conservatorismul autohtonist al PNŢCD şi
al majorităţii exilului românesc, naţionalismul economic al PNL şi al sindicatelor, promovat
timid, în general, de fragila pătură antreprenorială românească. Aceste aspecte multiforme ale
reacţiilor politico-economice împotriva unor aspecte ale integrării se suprapun uneori, dar nu
sunt identice. Să fie desele “căderi în premodern”153 efecte ale globalizării, datorate
incapacităţii funcţionale a statului de a gestiona fenomenele economice?
Atenţie: devierile de la democraţie sunt posibile oriunde, în momente de slăbiciune structurală,
cum s-a constatat din păcate în Europa interbelică, sub efectul crizei economice mondiale.
Faptul că aceste devieri iau forme aparent originale în România nu le transformă într-un
fenomen în mod esenţial diferit. Deosebirea rezidă în aceea că o democraţie puternică le
menţine sub control, ele rămân marginale, în vreme ce slăbiciunea structurală favorizează
derivele.
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154

4.2.1 Rezistenţe culturale

„Societăţile sunt transformate prin mituri”

Vilfredo Pareto155
D.N.

Prezenţa unei identităţii colective este pre-condiţia existenţei unui grup social şi nu un rău în
sine. În mod natural, grupul social produce stereotipuri pozitive despre sine şi negative despre
grupuri exterioare.156 Identităţile colective nu sunt constante, se pot modifica, însă în timp.
Odată constituite, sunt relativ stabile. Teoriile constructiviste, care încearcă o via media între
holismul metodologic şi individualism, sunt apropiate de holism, fără a se confunda însă cu
populara psihologie a poporului din perioada interbelică. Respingerea lor ab initio, în numele
unei ficţiuni individualiste liberale157, pierde un important instrument explicativ. Această cale
este rar urmată în analiza politică sau socială din România, cu două notabile excepţii, Alina
Mungiu şi Vintilă Mihăilescu. În analiza care urmează, această secţiune va identifica, pe baza
teoriilor actuale ale relaţiilor internaţionale, care au recuperat dimensiunea cultural-identitară,
indicii ale unui viitor euroscepticism cultural158.
Aderarea la UE va presupune o schimbare de atitudine şi este de aşteptat disonanţa cognitivă.
Procesul schimbării de atitudine a fost întârziat de lipsa unei experienţe directe cu realitatea
socială a UE, datorită menţinerii obligativităţii vizelor pentru români un timp îndelungat.
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Relaţia cu UE a fost mediată de mass-media, care a indus o imagine ideală a Uniunii. Şocul
riscă prin urmare să fie dublu pentru populaţie - aderarea în sine, prin contactul cu scheme
cognitive diferite şi şocul dintre imaginea ideală a UE şi realitate. Schemele cognitive
acţionează ca o frână conservatoare în multiple domenii. Suveranitatea este un tabu, datorită
dificultăţii cu care a fost câştigată. În momentul în care se va constata că există “ameninţări”
concrete, populaţia va reacţiona la fel de violent ca şi fermierii polonezi. Ne referim la indicii
cum ar fi diferitele privatizări ale unor mari întreprinderi, cum ar fi Reşiţa, Tepro Iaşi, chiar
Sidex, sau la grevele care s-au succedat la Daewoo Craiova. Dacă nu au apărut reacţii negative
la adresa UE sau a extinderii, este pentru că populaţia nu a făcut încă legătura între extinderea
UE şi consecinţele sale concrete. Tendinţele contradictorii în planul politicii economice şi
sociale din cadrul UE se fac simţite din ce în ce mai mult şi în privinţa României în limbajul şi
în condiţiile menţionate de analizele periodice ale Uniunii. Este de aşteptat ca, într-un viitor nu
prea îndepărtat, UE să ia locul “bau-bau”-ului pe care îl ocupă acum FMI.
Stereotipul întâlnit de regulă în analizele privind imaginea României spunea că românii au o
părere excelentă despre ei înşişi şi critică despre cei cu care veneau în contact, acesta fiind
mecanismul obişnuit de formare a auto-percepţiei şi a percepţiei despre alţii în psihologia
socială. Stereotipurile nu urmează însă numai calea simplă, iar stereotipurile negative externe
nu rămân fără impact pe planul auto-percepţiei. Percepţia negativă a României în UE a fost
creată pe baza ultimilor ani ai regimului ceauşist şi a violenţei primilor ani de tranziţie:
procesul lui Ceauşescu, manipulările de la Timişoara şi Bucureşti, minerii, violenţele împotriva
partidelor istorice şi a fostului monarh, problemele create de imigraţia economică românească
în Occident. Simplificările din mass-media occidentală s-au suprapus peste şi au întărit
imaginea negativă, prin clişee de genul extinderii evenimentelor de la Belgrad asupra întregii
regiuni, îndeosebi în mediile anglo-saxone şi germane, ca efecte secundare ale “ofensivei dure
pentru cucerirea graţiilor şi garanţiilor occidentale” 159 etc. Imaginea negativă a fost din păcate
interiorizată, unii români din Occident refuzând să-şi recunoască naţionalitatea.
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Această percepţie negativă este pe cale de modificare, apropiindu-se poate de momentele în
care soarta României “s-a hotărât pentru că eram favorabil percepuţi în Occidentul Europei”160.
Pentru a ne referi la acel “joc al oglinzii”, menţionat de jurnalistul britanic David Wingrove161,
de a reflecta cât mai bine imaginea Occidentului pentru a fi percepută în mod pozitiv, îl vom
cita din nou pe Wingrove în privinţa problemelor României, care manifestă în acelaşi timp
“hotărârea de a juca acest joc şi inabilitatea de a învăţa până şi regulile lui elementare”.
România, după Wingrove, nu ştie să-şi evidenţieze avantajele şi calităţile în raport cu alte state
din regiune, ca de pildă faptul că nu s-a aflat cu nimeni în război de la al Doilea Război
Mondial încoace, în vreme ce Grecia, membră UE şi NATO, se află într-un continuu război cu
Turcia. Eticheta de “sărăcie orbitoare” care se aplică României ignoră existenţa unor zone
asemănătoare în interiorul UE, de pildă în Portugalia sau în Mezzogiorno. Rata criminalităţii,
spune Wingrove, este şi mai mare în aceste zone, iar scuza anilor de comunism lipseşte. Acest
gen de „imagine a României” are, după Wingrove, mai mult în comun cu poziţia sa pe “partea
rea a oglinzii întunecate”, deci cu percepţia externă, mai degrabă decât cu analiza obiectivă a
erorilor interne.
Interpretarea publică a rolului miturilor şi demitizarea au urmat calea obişnuită a modelor
importate, în sensul unor exagerări şi simplificări, fără a ţine cont de faptul că nu există
coeziune socială în lipsa unor mituri identitare. Demitizarea este de regulă însoţită de
propunerea chiar inconştientă, nedorită a unor noi mituri care le înlocuiesc pe primele.
Succesul Fidesz în Ungaria era de pildă explicat de profesorul Bozoki prin promovarea unei
politici simbolice, propunerea unei versiuni reinterpretate pentru scopurile prezentului a istoriei
Ungariei, echivalentul aşa-numitului “vis american”, pe care tehnocraţii proveniţi din rândurile
fostului partid comunist nu îl pot oferi. Exemplele Germaniei şi Japoniei, des amintite în
dezbaterea românească, se înscriu în nişte cadre istorice particulare, în care tabuurile istorice au
fost însoţite de sprijin economic masiv pentru refacere şi mobilizare populară, plus o strânsă
coeziune socială datorată Războiului Rece. Conştiinţa unei misiuni şi a unei direcţii de viitor
lipsesc în România, fiind înlocuite de un discurs formal sau de lozinci. De aceea, în contextul
aderării la UE, sunt absolut necesare mituri pozitive, altfel riscăm descompunerea ca societate.
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4.2.2. Elementul religios. Bizanţ după Bizanţ sau modernitate contra teocraţie?
„Poate că Ortodoxia va redeveni numitorul unor alianţe regionale
viabile şi alternativa spirituală a Occidentului”
„Ce va putea face cezarul când acea majoritate va rescoate religia din şcoli
pentru a fi pe placul Europei maastrichtiene?”
Teodor Baconski162

D.N.
În abordarea acestei dimensiuni sensibile a aderării României la UE, referinţa principală este
articolul lui Bruno Drweski despre biserica poloneză163. Autorii reiau în acest caz particular
ipoteza generală a analizei lor, potrivit căreia România nu este un caz aparte, unic, care nu
suportă comparaţii. Dimpotrivă, profesorul francez de origine poloneză începe prin a aminti
faptul că biserica este “singurul element de continuitate între societatea interbelică, cea a
perioadei socialiste şi societatea actuală”. În prezent, alegerea polonezilor, după Drweski, se
plasează “între promotorii unei naţiuni etnocentrate în jurul unui catolicism ritualizat şi
partizanii unei Polonii deschise către lume, asumând diversitatea componentelor sale culturale,
etnice şi ideologice”.164 Corespondenţa este evidentă între comportamentul public al celor două
biserici dominante, biserica poloneză catolică şi biserica ortodoxă română. Deşi acest gen de
comparaţie este poate neobişnuită, am remarcat o serie de similitudini în ce priveşte atitudinea
lor faţă de modernizare, i.e. faţă de integrarea europeană, în ciuda diferenţelor doctrinale. La
fel ca şi biserica poloneză, Biserica Ortodoxă Română (BOR) se consideră elementul de
continuitate al unui stat adesea fragmentat şi aflat sub dominaţie străină. Acest fapt a favorizat
asumarea de către cele două biserici a unui rol politic în detrimentul celui moral-religios. Aşa
cum “curentul etnocentrist a plasat catolicismul în centrul identităţii naţionale”165 poloneze,
reprezentanţi ai BOR argumentează centralitatea identităţii ortodoxe pentru identitatea
naţională română. Ambele biserici au de înfruntat în prezent indiferenţa religioasă, sub
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impactul modernizării induse din exterior. Deşi rolul bisericii poloneze a fost cu totul altul
decât cel al BOR, contribuind activ la ieşirea Poloniei din comunism, cu menţiunea că
circumstanţele politice ale celor două ţări se deosebeau oarecum, în prezent s-a revenit la o
situaţie comparabilă, şi anume la necesitatea redefinirii rolului bisericii în raport cu statul şi
societatea. Acesta este momentul în care biserica poloneză intră în conflict cu intelectualitatea
liberală, favorabilă unei neutralităţi a statului. Cardinalul Glemp, citat de Bruno Drweski,
afirmă “voinţa de instaurare a ideologiei anterioare secolului luminilor”. Alternativa pentru
viitorul Polonie devine, în acest context, cea între statul liberal sau cel catolic. Popularitatea
bisericii catolice în Polonia o egalează pe aceea a BOR în România, dar şi în această privinţă
suntem de acord cu analiza profesorului francez, care atribuie această popularitate “moştenirii
paternalismului feudal, legat de instituţiile autoritare care s-au succedat în decursul secolelor,
regimul comunist nefiind decât ultimul avatar al acestora”166.
Nişa favorabilă revenirii bisericii poloneze la rolul său tradiţional a fost, după Drweski,
abandonarea rolului social de către statul dornic a se disocia de modelul comunist. Mai precis,
nişa s-a plasat în contrastul puternic dintre atitudinea bisericii poloneze şi aşa-numita “terapie
de şoc”, cu un tip de discurs care atribuie dificultăţile săracilor lipsei lor de iniţiativă. Şi BOR
beneficiază, într-o oarecare măsură, de efectele negative ale tranziţiei, dar rolul său social este
încă(?) redus. Dimensiunea simbolică a fost preferată de BOR, în detrimentul celei sociale,
după cum o demonstrează construirea de catedrale costisitoare în contextul social al unui prag
de sărăcie de 70%.
Revenind la similitudini, atât biserica poloneză, cât şi BOR marchează viaţa publică postcomunistă cu „ceremonii religioase oficiale…cvasi-obligatorii pentru funcţionari”, care au
înlocuit practic ritualurile politice comuniste ca standard de recunoaştere publică,
reintroducerea cursurilor de religie în şcolile de stat, problema restituirii bunurilor imobiliare
naţionalizate şi încercarea de a impune valorile creştine unei mass-media recalcitrante.167 În
privinţa recuperării bunurilor sale, chiar şi biserica poloneză, în ciuda tradiţiilor sale sociale, sa dovedit a fi fără scrupule - expulzarea chiriaşilor, mărirea chiriilor - fapte care au slăbit şi în
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Polonia autoritatea clerului. După Drweski, rezultatul final al acestor măsuri nu poate fi decât
impunerea unui stat cvasi-teocratic.
Ceea ce autorii doresc să sublinieze este artificialitatea clivajului ortodox/catolic în privinţa
efectelor practice asupra modernizării, ca urmare a integrării europene. Clivajul real este de
căutat în altă parte, şi anume în raportul stat cvasi-teocratic/stat laic. În Polonia această tentaţie
teocratică a bisericii catolice a dat naştere unui nou anticlericalism, care în România este poate,
încă, în fază incipientă.
Un alt clişeu, suficient de ambiguu pentru a explica totul şi nimic, este cel referitor la cezaropapismul bisericilor ortodoxe, care le-ar împiedica doctrinal să accepte democraţia
occidentală168. În primul rând, după cum am arătat anterior, clivajul real se plasează între
preferinţa pentru statul cvasi-teocratic, dorit de bisericile creştine în aceeaşi măsură, şi statul
modern, laic, de tip occidental, model spre care tind ambele ţări în contextul aderării lor la UE.
Acest fapt explică remarca lui Sorin Alexandrescu, potrivit căreia în România “toate bisericile
s-au lăsat aservite, independent de tradiţia lor de diferenţiere”, cu excepţia bisericii grecocatolice, interzise în 1948. Sprijinindu-ne din nou pe analiza lui Bruno Drweski, este de
remarcat faptul că “biserica catolică nu are drept tradiţie opoziţia faţă de puterea politică în
sine, atâta vreme cât aceasta acceptă garantarea independenţei sale şi a influenţei acesteia în
viaţa publică. Acest fapt a rămas valabil chiar şi atunci când comuniştii au luat puterea”. In al
doilea rând, cercetări istorice recente arată că teza cezaro-papismului a fost creată de teologii
protestanţi germani. Istoricul francez Dagron, în lucrarea Empereur et Pretre169, arată că în fapt
nu biserica era subordonată statului, ci îşi subordona statul, prin aceea că împăratul era, în
acelaşi timp sau poate în primul rând, preot.
Mişcările fundamentaliste religioase prezintă, din nou, similitudini. În Polonia s-a concentrat în
jurul directorului Radio Maryja, preotul Rzdzyk, şi vizează un public provincial, în vârstă, cu
educaţie minimă, poziţie de stânga, în principiu favorabili aderării la UE, dar cu rezerve faţă de
o formă de integrare care ar putea lăsa naţiunea fără religie şi valorile sale tradiţionale. În
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acelaşi sens, Polonia ar fi deja atinsă, după cardinalul Glemp, de influenţe nefaste din partea
Occidentului, dar aderarea Poloniei la UE i-ar permite Uniunii să beneficieze de potenţialul său
spiritual. Aceeaşi teză, exceptând forma ortodoxă, este promovată de teologul grec Christos
Yannaras, în cursul unor conferinţe la Bucureşti, atât în cercuri religioase, cât şi intelectuale, cu
nuanţa că “salvarea” Occidentului materialist vine din Est. O soluţie de mijloc, dar critică faţă
de tehnocraţia occidentală, lipsită de mesaj spiritual, este propusă de Paul Zawadcki.
O altă categorie sceptică este reprezentată de curentul religios conservator, anti-materialist,
critic la adresa Occidentului fără a fi întotdeauna fundamentalist170. Modernitatea anticlericală,
argumentează aceştia, cu originile în revoluţia franceză, “legitimează perversiunea morală,
dizolvă mondialist identităţile naţionale”, legitimează societatea de consum şi eclipsa lui
Dumnezeu din lume. Statul este duşmanul bisericii sub orice formă, fie că se manifestă sub
forma de persecuţie directă, fie că încearcă folosirea bisericii prin înregimentare politică. Avem
teza cezaro-papistă în sens invers…Deci, colaborarea cu statul a subminat autoritatea clerului
înalt. De aceea ar fi necesară recuperarea bunurilor bisericii, pentru recâştigarea independenţei
sale materiale faţă de statul “duşman”, care salarizează în prezent clerul. Această poziţie
reprezintă nuanţa anti-naţionalistă, pan-ortodoxă171.
Comportamentul de biserică dominantă în raport cu cele minoritare este identic, atât în Polonia,
cât şi în România, în special faţă de Biserica Greco-Catolică172.
În privinţa rolului politic al ideologiilor ortodoxizante, spectrul revenirii legionarilor a fost
mult exagerat, acest fapt fiind imposibil în aceeaşi formă, datorită diferenţei esenţiale a
condiţiilor sociale. Societatea este de această dată încă destul de omogenă, sub impactul
egalizator al celor 50 de ani de comunism. Legionarii, sectă mistică, caracterizată de
dezorganizare, după Sorin Alexandrescu173, trimit mai degrabă, conform aceluiaşi autor, la o
paralelă cu gherila urbană de tip postbelic, teroare căreia i se răspunde cu represiune statală.
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Prejudecăţile occidentale atribuie aceste slăbiciuni şi erori ortodoxiei, când ele ar fi mai
degrabă similare unor procese din lumea a treia, generate de sărăcie, precaritate şi nu de factori
de civilizaţie per se. Papa însuşi critică civilizaţia capitalistă a consumului şi materialului, iar
reacţiile anti-moderne ale bisericii poloneze sunt perfect comparabile cu cele ale BOR.
În contextul analizei rolului politic al BOR am întâlnit, la Sorin Alexandrescu174, o
surprinzătoare confuzie societate – stat. În acest caz, de identificare stat-societate, absenţa
acţiunii civice sau sociale a BOR apare în mod inevitabil scuzabilă. Dacă separarea statului de
biserică este un fapt pozitiv, iar societatea şi statul sunt identice, atunci neimplicarea socială a
bisericii este logic evidentă şi normativ recomandabilă – “biserica nu s-a amestecat niciodată în
stat, sau în societate, dar vârfurile ei …s-au lăsat cumpărate, ori îngenuncheate, de puterea
politică”. În sprijinul acestei teze, Sorin Alexandrescu aduce argumentul că biserica nu şi-a
apărat nici măcar interesele, cum a fost cazul demolăriii bisericilor, şi de aceea nu s-a simţit
responsabilă faţă de dizidenţi, cum a fost cazul bisericii poloneze. Problema care, după acelaşi
autor, rezidă în diferenţierea prea mare a bisericii în raport cu treburile publice, derivă din
eroarea logică mai sus amintită. Problema este în fapt mai simplă, constând în neimplicarea
socială a BOR care, după observaţia Sandei Stolojan, derivă dintr-o problemă doctrinală, şi
anume o recomandare a Patriarhiei ecumenice a Constantinopolelui, care absolutizează
comtemplativitatea şi separarea bisericii de lume. Acest tip de atitudine a dus la o strategie de
supravieţuire individuală în perioada comunistă, ca şi în Ungaria, în mod paradoxal cu efecte
anti-colectiviste, aşa cum argumentează Weber în cazul eticii protestante.

4.2.3 Dimensiunea socială

D.N.
M.M.

Sursa principală a unui euroscepticism difuz în rândul populaţiei, exprimat în cel mai bun caz
în indiferenţă politică, este dată de faptul că “România actuală este ţară săracă, odată ce
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aproape 70% dintre locuitorii săi sunt săraci, comparativ cu cei din ţările dezvoltate şi mediu
dezvoltate”.175 În acest context, după cum remarcă şi Jozsef Borocz, una din ironiile procesului
de negociere este aceea că, după zece ani de liberalizare extremă a economiilor est-europene,
UE impune revenirea la sisteme de securitate socială, anterior demantelate datorită presiunilor
globalizării neo-liberale.176 Această tendinţă critică la adresa consecinţelor negative ale
tranziţiilor est-europene, orientată social, găseşte de această dată o nişă şi pe plan extern,
datorită „înmuierii consensului Washingtonian”177 şi recunoaşterii de către principalele
organisme economice mondiale a necesităţii stabilirii în Europa de Est a unor standarde sociale
minime, pentru asigurarea unei creşteri economice susţinute. Mihaela Miroiu menţionează de
asemenea presiunea exercitată de PNUD în sensul introducerii pe terme scurt a unor măsuri
sociale minime şi pe termen lung de menţinere a sărăciei în limitele acceptabilităţii sociale.178
Efectele sociale negative ale tranziţiei nu trebuie însă atribuite numai presiunilor neo-liberale
externe, ci şi unui anume gen de conservatorism intern, identificat cel mai clar de către Mihaela
Miroiu. Anarhia socio-economică a fost efectul conservatorismelor româneşti însumate, având
ca obiectiv un model abstract al unui Occident inexistent.179Punctul de plecare în dezvoltarea şi
impunerea acestui tip de conservatorism cu efecte sociale, îl constituie, în opinia autorilor,
genul de revoluţie în Europa de Est, aşa-numitele “revoluţiile conservatoare”, după formula lui
Ralf Dahrendorf180. Dacă obiectivul revoluţiilor din 1989 a fost într-adevăr, într-un mod mai
mult sau mai puţin conştient, restaurarea unei stări de fapt pre-comuniste, odată cu racordarea
la sistemul economic mondial, atunci delimitarea conservatorismelor româneşti în categorii
cum ar fi conservatorismul deschis şi cripto-conservatorismul nu se justifică181. Urmând
criteriul lui Ralf Dahrendorf, ambele tipuri de conservatorism, şi cel deschis, care doreşte o
reformă moderată, şi cel „cripto”, care doreşte păstrarea standardelor occidentale, au în fapt
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aceleaşi consecinţe şi acelaşi obiectiv. În continuare vom analiza impactul social al
conservatorismelor româneşti, cu accent asupra posibilelor efecte nedorite ale acestui tip de
ideologie mascată asupra apropierii reale a României de standardele UE.
Dacă aşa-numitul neo-comunism a fost îndeosebi analizat până în prezent drept tendinţă
conservatoare care frânează reforma şi prin aceasta blochează integrarea, acest tip de analiză
este în mod evident în contrast cu realitatea politică actuală, când acest gen de curent gerează
procesul de negociere a României cu UE. Unde anume trebuie deci căutată eroarea de analiză?
S-a schimbat atât de radical curentul neo-comunist, sau catalogarea sa ca atare a fost o eroare
de la bun început? Şi, pentru a aplica în continuare metoda comparativă, ne vom referi la cazul
elitelor maghiare post-comuniste. Sociologia maghiară a teoretizat încă din perioada comunistă
apariţia aşa-numitei noi clase, a tehnocraţiei, recrutată din rândurile noii generaţii comuniste.
Caracterul conducerii comuniste româneşti, comparată cu totalitarismul de tip nord - coreean,
revoluţia violentă din România şi scindarea radicală a elitei post-comuniste a impus analiza
ideologică a existenţei unui clivaj dreapta-stânga, ocultând sursele comune de recrutare ale
elitelor post-comuniste, tipul real de clivaje politice şi diversitatea internă a celor doi poli
politici prezumptivi, neo-comunişti - democraţi de dreapta. Ce este mai grav, această analiză,
furată de retorică şi de reducerea fenomenului comunismului românesc la stalinismul anilor 50,
a ignorat prezenţa unui fenomen comun în Europa de Est, şi anume apariţia unei clase
tehnocratice din rândurile generaţiei tinere a partidului comunist, care nu mai poate fi
catalogată drept stânga şi care, cel puţin în Ungaria, a devenit partenerul natural al
organismelor europene, preferat dreptei, care devine din ce în ce mai mult promotoarea unui
conservatorism naţionalist.182 Dacă în România ar fi existat numai dizidenţii izolaţi ca
alternativă la puterea comunistă, această nouă clasă managerială n-ar fi trebuit să apară.
Conflictul între generaţii în cazul elitelor provenite din fostul partid comunist a devenit clar în
cazul României abia în urma alegerilor din 2000, la fel şi împărţirea „bipolară” artificială a
scenei politice româneşti. Pentru analiza noastră, elementul esenţial este că nu trebuie să ne
aşteptăm la măsuri sociale spectaculoase din partea acestei noi clase manageriale, care se
prezintă încă sub eticheta de stânga. Dar, în mod paradoxal, deşi obiectivul principal urmărit
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este aderarea la UE, tipul de reforme necesare au consecinţe sociale semnificative, care ar
putea avea efecte negative tocmai asupra aderării la UE. Nici măcar nu este în întregime vina
acestei noi clase, ci mai degrabă a incoerenţei interne a UE în probleme sociale, manifestă în
documentele Comisiei Europene.183
Aceleaşi consecinţe sociale negative le generează un alt tip de conservatorism, o formă
derivată a conservatorismului românesc tradiţional al elitelor din fostul regat, caracterizat în
general de distanţă, chiar indiferenţă faţă de populaţie. Acest tip de conservatorism este, după
analiza Mihaelei Miroiu, “tendinţa cripto-conservatoare în raport cu standardele democraţiilor
liberale avansate, care conţin proiecte de emancipare, dar hrănesc tendinţele de excludere sau
marginalizare socială a unor categorii de oameni”. Această tendinţă dusă la extremă generează
elitism, dublat de iresponsabilitate faţă de masa largă, o tendinţă antebelică remarcată de mulţi
analişti ai fenomenului modernizării în România secolului al XIX-lea, printre care Catherine
Durandin184 şi Claude Karnoouh185.
Politica etică a grupării CDR reproduce, cu zece ani mai târziu un fenomen est-european mai
general, la rândul său trecător. Lipsa de experienţă politică a forţelor politicii etice le-a înlăturat
de la putere în toată Europa de Est. Avantajul acestor tendinţe este însă faptul că pot propune
un proiect politic în registrul politicii simbolice, absolut necesar pentru menţinerea coeziunii
sociale în contextul tranziţiei, spre deosebire de tehnocraţie, care nu poate oferi nimic în
această privinţă186. Dar dacă această tendinţă cade în conservatorism elitist, în genul lui H.R.
Patapievici, atunci efectul social nu poate fi decât dezastruos187. Conservatorismul elitist nu
este o creaţie românească, iar limitele democraţiei şi tendinţele oligarhice se află de mult sub
ochiul criticii din cadrul teoriei politice188. De altfel neîncrederea faţă de mase este şi una
occidentală, căci în prima fază a tranziţiei est-europene, o serie de experţi occidentali influenţi
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au propus instaurarea unei democraţii minimale în estul Europei, urmând criterii mai degrabă
procedurale şi un proiect voluntarist, centrat pe rolul elitelor în schimbarea socială189. Nicăieri
însă neîncrederea faţă de mentalitatea maselor marcate de decenii de comunism nu merge atât
de departe şi nu este exprimată atât de deschis ca în România. În acest sens se situează analiza
Mihaelei Miroiu, urmărind pasaje semnificative ale Politicelor lui H.R. Patapievici190. Se poate
argumenta că în Occident acţionează asupra acestor tendinţe conservatoare constrângeri de
limbaj pentru moment absente din România - acel “politically correctness”. Dar nu este
suficient pentru a scuza dispreţul şi lipsa de înţelegere faţă de masele guvernate, în fond sursa
suveranităţii. Tendinţa este clar una anti-democratică şi nu democraţia minimală. Nici un
proiect care îşi propune să rupă contractul simbolic al democraţiei reprezentative, pe motiv că
poporul - misera plebs - nu poate avea acces direct la decizie, nu poate pretinde să reproducă
acea politică simbolică est-europeană decât pentru folosul exclusiv al elitei, pentru a nu ne
referi la faptul că argumente pe tema iraţionalităţii şi a lipsei de discernământ a maselor sunt
direct preluate din critica democraţiei interbelice, care se ştie unde a condus. Reluarea tezei
pericolului masificării, populară în anii 30, şi critica democraţiei procedurale ca formă fără
fond conduc la reeditarea unor ideologii elitiste nedemocratice, sub masca unei justificate
critici a colectivismului marxist. După cum remarcă just Mihaela Miroiu, această tendinţă nu
recunoaşte poporului nici măcar baza unei democraţii elitiste, adică legitimarea prin vot a
guvernanţilor. În mod straniu, întâlnim la Patapievici o critică a proiectului iluminist al
paşoptiştilor de pe poziţiile dreptei interbelice, pe care de altfel o acuză de legionarismfascism. Antiparlamentarismul lui Alexandru Paleologu şi linia maioresciană a formelor fără
fond sunt îndelung discutate. Să fie datorată acest consens anti-democratic al singurei
alternative - până în prezent - la guvernarea tehnocratică unui încâlcit raport cu o anume
interpretare anti-democratică a ortodoxiei?
Gravă este lipsa articulării unei viziuni coerente democratice, chiar conservatoare, de tip
creştin democrat sau liberal - democrat, care nu plasează din nou elita în conflict cu poporul.
Creştinismul nu este condamnat la anti-democraţie, nici liberalismul economic la intoleranţă.
Elementele de postmodernism într-o societate pre-modernă servesc drept scuză ideologiilor
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conservatoare în justificarea propriilor lor atitudini191, la fel cum Thatcher sau Reagan foloseau
argumentul globalizării pentru a-şi justifica propriile alegeri politice.
Mai rău, asistăm la o întâlnire a elitismului tehnocratic cu cel conservator în golirea de conţinut
a democraţiei. Ieşirea din impas nu poate fi decât un proiect cvasi-iluminist, de tipul Şcolii
Ardelene. Această soluţie poate părea utopică, dar strategiile de dezvoltare contemporane pun
accentul pe rolul educaţiei forţei de muncă, pentru asigurarea unei dezvoltări susţinute - care
poate duce în mod real la convergenţă cu UE192. Mihaela Miroiu critică îndelung educaţia
retro193, ale cărei elemente cuprind socializarea pre-modernă în familie, pe care societatea o
prelungeşte prin instituţii învechite, învăţământ structural conservator, care ne pot duce numai
spre lumea a treia. Academismul, inadecvarea, elitismul învăţământului românesc, subliniază
Mihaela Miroiu, conduc la selecţia unei minorităţi şi la ratarea majorităţii.
În urma acestei analize, considerăm că am clarificat de ce anume considerăm falsă una dintre
afirmaţiile lui Geoffrey Pridham din cadrul studiului publicat în ultimul număr al Romanian
Journal of Society and Politics, potrivit căreia „elemente de euroscepticism există în câteva ţări
dar nu în România, unde o importantă susţinere publică se împleteşte cu un consens multipartinizan194.
Urmare a examinării acestor aspecte ale unui euroscepticism românesc potenţial, faptul cel mai
grav este lipsa strategiei proprii, a proiectului care, conştient de mersul lucrurilor în Europa şi
în lume, să vină în întâmpinarea schimbărilor, propunând cu realism un loc sigur pentru
România în orchestra statelor europene. Această viziune strategică, pe care alte state est
europene au avut-o cât de cât creionată, bazată pe principii politico-sociale europene, dar şi pe
avantaje comparative la nivel economic a lipsit şi lipseşte în continuare în România. Cuvinte
cheie cum ar fi modernizare, competenţă, competitivitate, profit, contract social, cercetare
autohtonă, managementul circulaţiei creierelor, etc, lipsesc din “marea imagine” care ar trebui
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să ofere răspunsul la întrebările “Cum va arăta România peste 20 de ani?” şi “De ce vrem să o
ducem într-acolo?”.
4.3. Suveranitatea juridică în România.

M.M.

Schimbarea în acest domeniu trebuie să plece de la înţelegerea de către jurişti şi politicieni a
faptului că natura suveranităţii juridice pe continent a suferit unele schimbări şi că noţiunea
absolutistă gen suveranitate westfalică sau chiar cea de secol XIX este de mult depăşită. Primii
trebuie să explice noile concepte studenţilor şi mediului academic, ceilalţi au sarcina mai grea a
aplicării noului concept în realităţile politico-economice ale societăţii.
O concentrare asupra atributelor externe şi interdependente ale suveranităţii este absolut
necesară. La fel, o mai bună conştientizare a faptului că dreptul internaţional şi cel european
trebuie aplicate şi respectate în România. Sistemul juridic naţional trebuie să permită
pătrunderea influenţelor europene pentru a adapta societatea la prezentele cerinţe pentru a
deveni membru al Uniunii.

4.3.1. Influenţele UE asupra juridicului.

M.M.
În primul rând, România va trebui să modifice o serie de acte normative, începând cu a sa
Constituţie, pentru a insera în dreptul intern principiile de bază din teoria dreptului comunitar: întâietatea dreptului comunitar asupra dreptului intern; aplicarea şi efectul direct al
normelor europene; egalitatea195 între cetăţenii Uniunii şi solidaritatea196 între Statele
Membre. Autorii sunt de acord cu propunerea fostului Negociator Şef al României pentru UE,
Aurel Ciobanu-Dordea, ca modificarea să se facă înaintea aderării României la UE197. Acest
proces ar uşura integrarea cât mai rapidă a României în Uniune şi ar netezi asperităţile sau
posibilele conflicte ivite la aderare (de exemplu, modificarea art. 58 (1) din Constituţie ar scuti
autorităţile române de mari bătăi de cap şi de conflicte la nivelul Curţi Constituţionale a

195

Pentru o explicare a termenului vezi Cairns Walter, op. cit. p 90.
Ibidem.
197
Aurel Ciobanu-Dordea, op. cit.
196

85

României198). Una dintre primele probleme care trebuie abordate este introducerea în
Constituţie a recunoaşterii primatului dreptului european şi a aplicabilităţii sale directe.
Supremaţia dreptului comunitar impune autorităţilor Statelor Membre să se abţină de la
adoptarea unor norme care ar contraveni dreptului comunitar199, iar dacă astfel de acte
normative sunt în vigoare Statele Membre trebuie să le modifice pe toate cele care contravin
dreptului comunitar şi să nu mai adopte astfel de acte!200 Apoi, un alt aspect ar fi acela al
recunoaşterii posibilităţii delegării exerciţiului anumitor competenţe naţionale către nivelul
Unional201. Pentru aceasta e necesar ca autorităţile române din diferite domenii de activitate să
cunoască în profunzime munca Uniunii pentru a şti ce şi mai ales cât trebuie delegat Bruxellesului. Recunoaşterea celor patru libertăţi fundamentale atestate de tratatele europene trebuie şi
ea statuată în lege pentru a permite Libera Circulaţie a Mărfurilor, a Persoanelor, a
Capitalurilor şi a Dreptului de a desfăşura Servicii şi în România. În acest sens, o primă
modificare ar trebui adusă, de exemplu, în normele care statuează profesia avocatului în
România, permiţând colegilor din UE să pledeze în faţa curţilor româneşti, de altfel o cerere
amintită în Rapoartele de ţară privind România, din 2000 şi 2001, pe care Comisia le-a făcut
publice.
Din seria modificărilor pe care le vor suferi atât Constituţia cât şi alte legi ale ţării ar trebui să
amintim aici garantarea dreptului oricărui cetăţean european de a alege şi de a fi ales în funcţii
publice naţionale şi locale în România, în cazul în care se stabileşte aici; garantarea dreptului
oricărui european de a achiziţiona imobile şi terenuri oriunde în România; garantarea
proprietăţii private; modificarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală în sensul
clarificării prerogativelor Procurorilor; demilitarizarea Poliţiei şi crearea corpului Poliţiei
Comunitare, trecută în subordinea autorităţilor locale; adoptarea unor tarife vamale externe
pentru terţe state, în conformitate cu politica europeană; favorizarea la consum a produselor de
origine europeană; etc.
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De asemenea, vor trebui transpuse în legislaţia românească şi celelalte principii care se
regăsesc în acquis, şi anume principiul subsidiarităţii, principiul proporţionalităţii,
principiul răspunderii Statelor Membre ale Comunităţii faţă de naţionalii lor pentru
încălcarea dispoziţiilor de drept comunitar, etc. Dintre toate acestea, principiul
subsidiarităţii stă la baza funcţionării UE şi explică cel mai bine relaţia dintre Uniune şi
instituţiile sale, pe de-o parte, şi între Uniune şi Statele Membre pe de alta. Astfel, şi România
va delega Uniunii doar acele competenţe prevăzute de tratate şi care pot fi rezolvate mai bine
prin acţiunea directă a instituţiilor europene. Principiul afirmă că rezolvarea oricărei probleme
trebuie făcută la nivelul cel mai apropiat cetăţeanului şi numai în cazul în care acest lucru este
imposibil să se apeleze la forul superior, în cazul nostru, Uniunea. Pentru români este foarte
important să înţeleagă că Uniunea nu le va face ordine în satul sau în oraşul de reşedinţă, dar le
va permite ca, în cazul în care au fost nedreptăţiţi de autorităţile naţionale, să fie protejaţi de
drepturile conferite prin tratatele europene, iar autorităţile române vor fi în final obligate să
aplice decizia Curţii Europene de Jusitiţie. Referitor la principiul proporţionalităţii, România va
trebui să-şi adapteze mijloacele folosite de autorităţile naţionale la obiectivele concrete
urmărite pe baza prevederilor comunitare202.

4.4. Contribuţia politico-economică a României. Cum să-ţi faci auzită vocea în UE?

M.M.
D.N.

Este foarte important să ne oprim şi asupra celuilalt sens al integrării europene: va putea
România să influenţeze la rândul ei procesele de lărgire şi adâncire ale Uniunii?
Premisa de la care pornesc autorii este că, în Uniunea Europeană, atributul cel mai uzitat - din
punct de vedere al suveranităţii Statelor Membre, este capacitatea de a influenţa deciziile luate
la nivel european, prin negocieri, astfel încât să poţi participa direct la creionarea politicilor
europene. Adică să devii un factor activ al procesului de construcţie europeană, susţinându-ţi
interesul la nivel continental. Vom expune acum părerea proprie cu privire la modul în care
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România îşi va putea impune punctul de vedere în UE, detaliind şi contribuţiile politicoeconomice pe care această ţară din est le poate aduce la nivel european.
Misiunea pare cel puţin extrem de dificilă la prima vedere. Gradul de dificultate rezultă din
aspectul dublu al problemei: pe de o parte România va trebui să convingă Uniunea să accepte
termeni mai flexibili de negociere şi o aplicare cât mai târzie a prevederilor acquis-ului (pentru
a câştiga timp în vederea pregătirii pentru competiţia de pe Piaţa Unică a UE), iar pe de altă
parte ea va trebui să identifice unele sectoare pe care să le propună Uniunii drept interese
legitime şi faţă de care există un ataşament deosebit, demonstrând că dezvoltarea lor ar crea
avantaje la nivel comunitar. Nu în ultimul rând, va trebui să identifice locus-urile (în sens
instituţional) în care poate acţiona cu succes pentru a propune politici la nivel european.
În cadrul negocierilor pentru aderare, România nu dezbate aplicarea prevederilor normative
europene, ci doar termenul de graţie pe care Uniunea îl acordă până la momentul în care se
cere aplicarea integrală, în literă şi în spirit, a acquis-ului. Autorităţile române vor trebui să
ierarhizeze priorităţile politico-economice şi să explice UE de ce anumite politici sunt
considerate a fi de interes vital pentru ţară, iar altele pot fi negociate mai uşor. Asemeni altor
state, România trebuie să aducă în discuţie situaţia în ansamblu, cedând mai mult în anumite
sectoare (capitole de negocieri) şi foarte puţin în cele considerate de interes deosebit.
Uniunea trebuie şi ea să manifeste înţelegere faţă de România, actualmente cel mai sărac stat
dintre candidaţii la aderare. Logic, se impune o atenţie sporită din partea Uniunii şi acordarea
unor ajutoare mai substanţiale decât pentru celelalte state. Autorii sunt de acord că ajutoarele
trebuie să sosească numai ca recompensă a îndeplinirii unor criterii necesare reformei. Dar în
aplicarea teoriei “băţului şi morcovului”, UE ar trebuie să lase România să mănânce câţiva
morcovi proaspeţi de-a lungul drumului, pentru că altfel călătoria s-ar transforma într-un marş
funebru. Un exemplu care ar ilustra înţelegerea Uniunii faţă de România ar fi acordarea unor
fonduri sporite atât înainte cât şi după aderare, în acelaşi timp ponderând reacţiile adverse ale
statelor din sud care nu văd cu ochi buni integrarea României sau a altor state din est. UE va
avea aici o sarcină dificilă, dat fiind faptul că ţări precum Spania, Grecia sau Portugalia,
regiunile de sud ale Italiei, Austriei şi estul Germaniei nu vor fi de acord cu reducerea
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contribuţiilor din Fondurile Structurale şi de Coeziune pe care le primesc acum. E deja
demonstrat că toate statele din est vor fi consumatori mai degrabă decât contribuitori la PIB-ul
Uniunii. Bugetul pentru Fondurile Structurale pe perioada 2000-2006 este de 195 de miliarde
de Euro, la nivelul preţurilor din 1999203. Bugetul Fondului de Coeziune – care finanţează
proiectele pentru regiunile cele mai sărace ale Uniunii adaugă 18 miliarde de Euro, pentru
aceeaşi perioadă204. Din aceste sume 70% sunt bani alocaţi pentru aşa-numitele “Obiective 1”
ale UE, adică zonele subdezvoltate, unde PIB/capita este mai mic de 75% din
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europeană205. Dacă în 2004 vor intra 10 state în UE, PIB-ul european va scădea cu 13% şi,
peste noapte, 15 regiuni europene din Spania, Portugalia, Grecia şi estul Germaniei nu vor mai
îndeplini criteriile pentru “Obiectivele 1”206. Prin urmare, un tort de aproape aceleaşi
dimensiuni va fi împărţit mai multor state. Este, însă, de datoria oficialilor Uniunii să aducă
liniştea printre rândurile spaniolilor, grecilor sau portughezilor cu privire la reducerea
subvenţiilor. O modalitate ar putea fi implementarea unui sistem al discriminării pozitive prin
care “pierderile” pe care statele menţionate le-ar înregistra să se compenseze prin ajutoare date
de către Uniune firmelor private din Spania, Grecia, Germania de est şi Portugalia să deschidă
business-uri în România şi alte state din est, profitând în acest fel de lărgirea Uniunii către o
piaţă cu forţă de muncă calificată şi ieftină.
Chestiunea agriculturii este cea mai disputată când se vorbeşte de aderarea statelor din est. Cu
excepţia statelor baltice şi a Cehiei, celelalte state au sectoare agricole foarte importante. O
mare parte din populaţia acestor state lucrează în agricultură (în România procentul e cel mai
mare), economiile naţionale depind de producţia din acest sector, iar potenţialul acestui sector
în România şi Polonia, de pildă, este considerabil. Fără a intra în dezbaterile aprinse ale
negocierilor pe acest capitol, am dori numai să menţionăm că Uniunea trebuie să găsească un
culoar pentru statele estice, astfel încât ele să poată să-şi dezvolte unele sectoare ale vastului
domeniu care este agricultura. Probabil încurajarea noilor membri din est să cultive şi să
comercializeze pe piaţa UE fructe roşii de pădure, sau produse ecologice de origine animală
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sau vegetală ar fi una dintre multiplele soluţii. Cert este că Uniunea trebuie să identifice
împreună cu România anumite nişe pe care economia ţării noastre le poate servi cel mai bine.
Un alt sector în care România cere Uniunii să dovedească înţelegere este dreptul de proprietate
asupra terenurilor. Asemeni altor state candidate207 şi România a cerut un termen de graţie de
15 ani, de la intrarea în UE, în care cetăţenilor europeni nu li se va permite să achiziţioneze
terenuri extravilane şi o altă amânare de 5 ani, pentru terenurile intravilane. Evident,
autorităţile române se tem că nemţii, austriecii sau italienii şi francezii vor cumpăra majoritatea
terenurilor din ţară.
Cu privire la sectoarele pe care România doreşte să le privilegieze, acestea trebuie susţinute de
politici coerente care, până la aderarea efectivă a României, să întărească gradul de
competitivitate a cestora. S-ar putea ca un astfel de avantaj comparativ al României să-l
reprezinte sectorul de IT. Acest domeniu a înregistrat o creşterea economică bună, iar politica
guvernamentală de susţinere ar putea da roade bune. De asemenea, legislaţia în domeniu a
cunoscut o serie de îmbunătăţiri, prin adoptarea Legii semnăturii electronice şi a combaterii
pirateriei. România are specialişti foarte bine pregătiţi în acest domeniu, iar forţa de muncă este
ieftină şi se găseşte uşor. Producătorii români au reuşit deja să impună la nivel european şi
chiar mondial, unele produse, cum ar fi programele antivirus româneşti prezentate de revista EWeek. Deci, premise există. Dar trebuie concepută şi aplicată o politică de lobby concertat pe
acest domeniu. Strategia respectivă ar trebui să susţină acest obiectiv atât la nivel naţional, cât
şi la nivel european. La nivel naţional acest sector ar trebui subvenţionat şi protejat excesiv
până la momentul aderării. Ulterior, condiţiile fiscale vor trebui îmbunătăţite considerabil
pentru a atrage firme europene să-şi deschidă business-uri în România. În acest sens,
construirea unui lobby puternic la Bruxelles este mai mult decât necesară pentru a susţine
cauza IT-ului românesc.
Nici exemplul producţiei de alimente în conformitate cu principiile ecologice nu ar trebui
ignorat. România poate să se impună pe piaţa europeană prin producţia de alimente ecologice,
dar pentru a face acest lucra ea trebuie să-şi întărească standardele de calitate şi de protecţie a
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mediului înconjurător. Potenţialul există şi nu trebuie lăsat ne-exploatat. Este binecunoscut
faptul că produsele obţinute biologic, adică fără utilizarea îngrăşămintelor şi a altor procedee
artificiale, se vând în UE cu preţuri mult peste produsele de serie, în a căror producţie sunt
permise mai multe procedee de stimulare a cantităţii sau calităţii respectivelor legume, fructe
sau produse animaliere.
Deşi încă în curs de ratificare, Tratatul de la Nisa conferă României un loc important printre
puterile europene ale secolului XXI. Conform textului declaraţiei privind lărgirea UE208,
România va avea 14 voturi în Consiliu, 33 de locuri în Parlamentul European, 15 membri în
Comitetul Economic şi Social şi tot atâţia în cadrul Comitetului Regiunilor209. Nu ne vom opri
acum asupra dezbaterii manierei în care s-a ajuns la aceste rezultate. Atâta timp cât alţii îţi
negociază soarta fără ca tu să poţi avea un cuvânt, e greu să obţii cel mai bun târg. Cert este că
România va avea o influenţă respectabilă la nivel european, dacă parametrii nu se schimbă
până la aderarea ţării la Uniune. Exerciţiul teoretic ne demonstrează că România va fi un actor
important în luarea deciziilor şi părerea ei nu va putea fi trecută uşor cu vederea. Dar pentru aşi susţine eficient punctele de vedere în forurile europene, România va trebui să caute aliaţi
care să-i împărtăşească anumite convingeri. Revine autorităţilor române datoria de a identifica
sectoarele şi partenerii a căror colaborare o doreşte România pentru a deveni un formator activ
de opinie în cadrul Uniunii. România are şansa de a trece din tabăra necunoscuţilor şi preapuţin importanţilor în liga profesionistă a factorilor activi ai schimbării politicilor la nivel
continental. E o provocare de o amploare nemaiîntâlnită în viaţa politico-socială a României.
Pentru prima dată în istorie, România va avea posibilitatea să participe la conturarea viitorului
acestui continent, în mod democratic, paşnic şi eficient. Dacă autorităţile române nu vor fi pe
deplin conştiente de această nouă responsabilitate şi nu vor proiecta o poziţie pro-activă a
României în Uniune, ţara va risca o eternă condamnare la poziţia de satelit al Franţei, care va
privi spre codaşul Europei când cu milă şi condescendenţă, când cu superioritate şi aroganţă,
susţinând repetentul doar de dragul contracarării hegemoniei germane în estul Europei.
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De exemplu Polonia.
Declaraţia este ataşată tratatului şi anticipează ponderea influentelor pe care le vor avea statele candidate când
vor deveni membri cu drepturi depline in Uniune. Tratatul de la Nisa a fost semnat în 2001 si textul sau poate fi
consultat la www.europa.eu.int, după numărul de identificare 2001/C 80/01.
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România poate, doreşte şi trebuie să se implice în chestiunile legate de viitorul securităţii UE.
În ceea ce priveşte contracararea riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii continentului,
România a dovedit că poate fi un aliat de încredere, că poate menţine pacea şi ordinea în zonele
cele mai fierbinţi, că este disponibilă să rişte viaţa soldaţilor săi pentru liniştea Europei.
Misiunile de pace desfăşurate de armata română în Bosnia, Kosovo şi viitoarea participare a
ţării noastre la Forţa de Reacţie Rapidă a UE demonstrează angajamentul României în favoarea
păcii şi securităţii în Europa. În plus, România îşi antrenează continuu forţele armate pentru
acest tip de misiuni, servind astfel şi interesul propriu de a avea forţe pregătite, mobile şi
interoperabile cu partenerii europeni şi euro-atlantici. În acelaşi spirit, contribuţia românească
la efortul european de creare a forţei poliţieneşti care va număra aproximativ 5000 de
profesionişti este de o reală importanţă, având în vedere experienţa jandarmilor români în
misiuni de protecţie şi ordine publică.
În lupta împotriva criminalităţii transfrontaliere, la nivel regional, România trebuie să
potenţeze la maximum avantajele Centrului SECI, asumându-şi în continuare responsabilitatea
de a coopera activ cu UE în acţiuni împotriva traficului de persoane şi de substanţe interzise
sau combaterii altor flageluri de acest gen. La deschiderea Centrului SECI, Ambasadorul
american Richard Schifter spunea: „Consider că o activitate ca aceasta, care demonstrează că
România este un partener serios şi este implicată în probleme ce afectează nu numai regiunea,
ci şi întreaga Europă, este un mare avantaj [pentru integrarea în UE n.n.]. Dacă ne gândim
bine la ceea ce dorim să realizăm aici – şi dau numai două exemple: lupta împotriva traficului
cu droguri şi cea împotriva traficului cu femei şi copii, observăm că avem de-a face cu
probleme de un maxim interes nu doar pentru întreaga regiune, ci, în special, pentru Europa
Occidentală”210.
Probabil cel mai dificil de promovat la nivel european va fi obiectivul politic al menţinerii
relaţiilor privilegiate cu Moldova. În pofida tensiunilor din prezent, România va trebui să
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Serban Mihăilă, „In exclusivitate pentru Adevarul, Consilierul Special al Secretarului de Stat al SUA declara:
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Adevarul, 12 octombrie 2000, p 13.
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păstreze o legătură specială cu Moldova, în sensul susţinerii democraţiei şi spiritului european
al colaborării economice şi respectării drepturilor omului în acest stat.
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CONCLUZII
În concluzie, autorii acestui studiu doresc să sintetizeze şi să sublinieze o serie de aspecte.
Conceptul suveranităţii a avut o evoluţie ireversibilă de-a lungul anilor, înţelesurile rigide,
“clasice”, de nivel maximalist cedând treptat locul unor interpretări mai suple, accentuând
cooperarea între state şi respectarea obligaţiilor lor internaţionale. Latura politico-economică a
suveranităţii a fost întotdeauna motorul schimbării, îndeplinind din acest punct de vedere un rol
“revizionist”, în timp ce componenta juridică avea rolul de a da valenţe normative situaţiei
nou-create, revenindu-i, deci, sarcina “conservatoare”.
Pornind de la împărţirea făcută de Stephen Krasner, în suveranitatea westfaliană, internă,
externă şi suveranitatea interdependenţei avem azi o imagine foarte variată în care nu toate
statele se bucură de această structură complexă a suveranităţii. În unele state structura amintită
poate fi doar bi sau tripartită.
Istoria a demonstrat că soluţia cooperării internaţionale, inventată în cadrul UE şi perfecţionată
în ultimii 50 de ani, a fost cea mai bună: statele UE se găsesc într-o poziţie mai bună decât
dacă nu ar fi avut conglomeratul de contracte şi înţelegeri (acquis communautaire) prin care au
transpus la nivel continental unele dintre atributele suveranităţii naţionale. Pentru viitor, una
dintre cele mai viabile soluţii pentru Uniune ar fi adoptarea şi legiferarea unui sistem al
suveranităţii partajate cu Statele Membre, dar centrat pe cetăţenii Europei. Dacă preluăm teza
mandatului reprezentativ, atunci Europa ar trebui să se îndrepte spre un nou model
transnaţional în care depozitarul suveranităţii să fie cetăţeanul şi nu statele. O coagulare a
puterilor în jurul Parlamentului European şi o implementare a principiilor propuse în Carta
Albă a Guvernării Europene sunt necesare dar nu şi suficiente pentru întărirea caracterului
democratic al construcţiei europene.
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Este foarte important să subliniem că delegarea unor competenţe derivate din suveranitate către
organizaţii sau instituţii internaţionale nu antrenează renunţarea la suveranitate, ci reprezintă
doar o convenţie prin care deţinătorul său de drept, poporul211, o delegă spre o altă autoritate.
O Constituţie Europeană este necesară, iar legiferarea în cadrul Dreptului European trebuie să
se facă în sistemul bicefal al Consiliului şi Parlamentului, cu un arbitru independent în
persoana unei Curţii Constituţionale. Actuala Curte Europeană de Justiţie va trebui împărţită în
două, o parte urmând a asigura funcţia unei Curţi Constituţionale, iar cealaltă rămânând să
judece disputele dintre instituţiile europene şi ţările Uniunii şi cele intra-instituţionale.
Ponderea puterilor trebuie plasată la nivelul colaborării între Uniune şi membri şi în palierul
exclusiv al instituţiilor europene.
Considerăm că împărţirea competenţelor în cadrul UE trebuie să cuprindă (A) Competenţe
exclusive ale Uniunii, (B) Competenţe partajate [împărţite între instituţiile europene şi Statele
Membre] şi (C) Competenţe exclusive ale Statelor Membre. Această structură tripartită va
întări principiile subsidiarităţii şi al proporţionalităţii, punând majoritatea deciziilor în pilonul
B, decizii care ar urma să se ia printr-o majoritate calificată. Astfel, în prima categorie ar urma
să intre, de exemplu, Uniunea Economică şi Monetară. A doua categorie ar trebui să fie cea
mai complexă şi mai voluminoasă. Prin continua negociere cu instituţiile Uniunii va creşte atât
responsabilizarea statelor, cât şi a Uniunii ca atare. În ultima categorie s-ar înscrie organizarea
teritorială proprie fiecărei ţări europene, pentru că acest aspect nu va fi şi nu se doreşte a fi
reglementat de la nivel european. Uniunea nu poate şi nu trebuie să gestioneze acest proces
pentru că nu ar face-o mai bine decât statele însele.
Situaţia de astăzi în UE ilustrează perfect suveranitatea partajată. S-a demonstrat că realizarea
suveranităţi naţionale a Statelor Membre – în sensul de capacitate – este cel mai bine, mai
ieftin şi mai sigur realizabilă prin colaborarea care a asigurat gradul ridicat de interdependenţă
între membrii clubului. Uniunea a fost creată printr-o serie de tratate, îmbunătăţite şi
modificate în mai multe rânduri, la care au aderat treptat aproape toate statele Europei
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Occidentale. Uniunea şi-a stabilit politici şi aranjamente instituţionale proprii, multe dintre
acestea având o forţă politico-juridică ce transcede graniţele naţionale. Suveranitatea partajată
reprezintă, în opinia autorilor, un concept implementat pragmatic, care poate fi cheia
dezvoltării construcţiei europene în viitor. În sensul celor demonstrate anterior, suveranitatea
partajată nu presupune pierderea totală a unor atribute ale suveranităţii interne, ci dezvoltă
capacităţile externă şi interdependentă ale suveranităţii naţionale, în sensul întăririi capacităţii
de a reglementa chestiuni economico-politice de o manieră mai coerentă, mai ieftină şi mai
eficientă. Statele Membre sunt chemate şi în viitor să întărească această suveranitate în comun.
Transferul de suveranitate dinspre Statele Membre înspre instituţiile UE a avut deja loc şi este
o iluzie să ne imaginăm că este reversibil212. Costurile unei reversibilităţi ar fi insuportabile, iar
prăbuşirea construcţiei Unionale ar echivala cu prăbuşirea Europei, fapt de care sunt conştiente
toate guvernele Statelor Membre: dovada irefutabilă este că nici cele mai sceptice state (vezi
Irlanda, Marea Britanie sau nordicii) nu au cerut şi nu doresc ieşirea din Uniunea Europeană,
pentru că avantajele depăşesc cu mult costurile cooperării. Totuşi, transferul suveranităţii nu
permite instituţiilor europene o acţiune separată de deciziile luate în cadrul naţional, specific
fiecărei ţări membre.
România nu va putea eluda logica extinderii europene. După cum am demonstrat, influenţele
sistemului vor depăşi capacitatea României de a impune anumite standarde sau modele
economico-politico-sociale. Este, însă, mult mai bine să reprezinţi un centru care decide, decât
să rămâi formal suveran, dar fără influenţă reală. De aceea, odată intrată în Uniune, România
va trebui să înveţe “dansul” european al obţinerii consensului în problemele de interes naţional
şi european.
Este de aşteptat, în perioada imediat următoare, un val de euroscepticism în România, motivat
de costurile de aderare care vor duce la beneficii doar peste o anumită perioadă de timp, mai
buna cunoaştere a implicaţiilor aderării, incapacitatea oricărui guvern de a controla fenomenele
macro-economice, factori culturali, în sens sociologic, gen modul de viaţă, factorul religios,
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percepţii diferite. “Bau-bau”-ul politico-economic al României va fi în scurt timp portretizat de
politicieni drept Uniunea Europeană.
Pentru a evita acest risc e necesară o mai bună cunoaştere a implicaţiilor aderării la nivelul
cetăţeanului simplu. Guvernele României vor trebui să înveţe să conlucreze cu instituţiile
europene, pentru a reda eficienţa macroeconomiei şi a controla mai bine fenomenele
transfrontaliere (traficul ilegal de persoane şi de mărfuri interzise, etc.). România va trebui săşi stabilească avantajele comparative şi să negocieze foarte strâns termenii de aplicare a
dreptului comunitar asupra domeniilor în care este direct interesată, de pildă exceptarea de 15
ani pentru vânzarea pământului. Cunoaşterea dezbaterii reale din cadrul UE este o precondiţie
a ieşirii din izolare a dezbaterii interne româneşti, adică din starea de „fortăreaţă naţională”
menită să apere frontiera culturală ameninţată de laicitatea şi materialismul UE. La fel de
imperativă este şi cunoaşterea istoriei postbelice occidentale şi a experienţei concrete a
tranziţiei în ţările vecine.
Mass media au şi ele o importantă răspundere, alături de societatea civilă. Primele trebuie să-şi
ia în serios rolul de “câini de pază ai democraţiei” şi să pregătească societatea pentru integrare
prezentând obiectiv avantajele şi dezavantajele acestui proces. Societatea civilă trebuie să iasă
din amorţeala ultimului deceniu pentru a contribui la crearea acelui spirit civic european, activ
şi responsabil, care să înlesnească integrarea socială a românilor într-o civilizaţie a
conştiinciozităţii muncii, a respectului pentru proprietate şi pentru munca altuia, a respectului
pentru sine şi a demnităţii naţionale.
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