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Provocarea de faţă pleacă de la unele pretenţii pripite de felul că 
integrarea europeană şi Uniunea de astăzi ar trebui să ia în considerare numai  
modelul propriu, european, care nu ar mai avea de mult de a face nici cu vechile 
teze şi faze ale integrării, nici cu procesul integraţionist deja extins în lume, 
nici, în parte, cu economia lumii actuale, respectiv cea din afara Europei. Şi nu 
ne-am  fi grăbit aici cu replica pe măsură, dacă nu am fi trăit, într-un interval 
relativ scurt, în această parte a Europei şi a lumii, prin aderarea şi integrarea în 
Uniune, nu primul eveniment sau proces economic major, ci chiar al doilea în 
succesiune decenală: prima oară a fost tranziţia postcomunistă, încadrată pe 
spaţiul mondial astăzi în nominalizarea mai largă de tipul „emergenţei” către 
economia de piaţă.   

Aceasta pentru că şi atunci, în prima jumătate a deceniului nouăzeci, se 
vorbea nu numai de strategiile „şoc”, versus „graduală”, ci şi de „rescrierea” 
economiei, cu manualul ei, cu tot. Ce a rezultat şi rămâne astăzi palpabil, însă, 
este, de atunci, numai o polemică pasageră şi prea puţin relevantă între aparent 
unii teoreticieni, în realitate, între mai marile şcoli de gândire economică, dar nu 
mai puţin şi politică, în actualitate – în special şcoala neoclasică, împreună cu 
susţinătorii ei de formaţie liberală, versus keynesismul şi cei afiliaţi lui, până la 
social-democraţii de profesie, care reveneau, prin reprezentanţii lor în viaţă, la 
un fel de: „nu v-am spus eu...?” despre unele şi aceleaşi fapte, văzute însă prin 
optici atât de diferite. Sigur că se amestecă aici şi defectul, viciul sau chiar 
handicapul economiei, de a se lăsa trasă de sania ideologiilor (nu a fost oare aşa 
şi cu economia socialistă, bunăoară?). Au rămas să capete stigmatul de tip 
„marxist-leninist” gânditori a căror unică vină era aceea că luau sistemul văzut 
astăzi ca „totalitar” drept un dat existent, real şi funcţional după regulile proprii, 
pentru a găsi soluţii la problemele timpului.  

Dar nu aceasta (mai) este de dezbătut acum şi aici, ci acum vorbim de 
economia „europeană”, adică cea a Europei integrate, în care, iată, îşi găsesc 
locul şi economiile postcomuniste. Să credem, bunăoară, iar că avem de a face 
cu o „altă economie”? Nu ne lasă nici istoria Europei, nici oricare altă istorie 
mai veche sau mai nouă. Dar nu ne poate scăpa nici „tentaţia” acestui „altceva”, 
sâmburele lui de adevăr. Este precum vorba mai veche că adevărul este singura 
armă împotriva… calomniei – numai că un astfel de cuvânt apare mult prea 
greu şi de fel nepotrivit faţă de tot ceea ce atinge ideile din textul de faţă. Dar 
ideea noastră rămâne totuşi legată de un adevăr cât mai complet.  

De aceea mi-am propus aici o sinteză a ideilor despre integrarea şi 
Uniunea Europeană, trecând prin cercetare şi experienţa proprie, vizavi însă de 
a mă fi inspirat din structura expunerii unui alt autor, respectiv de reală 
notorietate(1). 
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Teza I.  Există integrare „incipientă” şi integrare „avansată” 
Aceasta se întâmplă dincolo de cele trei faze efective ale procesului 

european (Tsoukalis, 2000, p. 268) sau de alte fazări ale diferitelor procese 
integraţioniste de pe mapamond, la care putem face referire. Vorbim de o astfel 
de departajare mai întâi în termeni, bineînţeles, conceptuali, apoi avem în 
vedere alte două aspecte ale concretului istoric actual. 

Conceptual, deci, mai întâi, nu putem scăpa trimiterea la referinţa 
economistului de origine maghiară Bella Balassa (1961), cu cele cinci faze(2). 
Mai era puţin şi vorbeam de un fel de „document programatic”, oricât de critic 
am vedea şi revedea această lucrare astăzi – şi urmează şi în cele de mai jos să 
revenim la ea. Deocamdată, rămâne de observat completarea conceptuală după 
care reconvertirea celor cinci faze în numai două ar lega, mai întâi, faza 
„incipientă” de zona de liber schimb şi uniunea vamală, iar faza „avansată” s-ar 
centra pe desăvârşirea pieţei unice, la care se adaugă alte două repere: 
convergenţa economică şi zona monetară optimă (Andrei, 2009a).    

Dincolo de conceptual, ne apropiem de o replică nuanţată pentru mai  
sus-amintita teză ce începe să se încropească asupra pretinsei „unicităţi” a 
economiei europene. Bunăoară, integrarea „incipientă” face trimitere la 
propagarea iniţiativelor integrării pe mai multe spaţii ale lumii (Andrei, 2009a, 
pp. 65-66). Dorinţe legate de uniuni vamale au aparţinut şi altor regiuni, 
acorduri internaţionale şi programe. Este evident felul în care substratul 
ştiinţific al acestora avea să se inspire din strategia europeană sau, mai pe larg, 
programele multiplicate se inspirau unele din altele – practica nu este deloc 
nouă, s-au inspirat, la vremea lor, până şi scripturile religioase unele din altele.  

Despărţirea integrării incipiente de cea avansată apare însă acolo unde 
numai Europei i se poate atribui integrarea avansată – de aici, în sfârşit, 
„unicitatea” procesului de aici, mai corect însă faptul că o teorie cuprinzătoare a 
procesului de integrare economică revine la exemplul european, care din faza 
avansată se face realmente universal în materie şi lipsit de orice precedent sau 
de replică.      

Celălalt aspect al departajării celor două mari faze propuse aici revine 
între concretul geografic de tipul „Europa, versus celelalte regiuni cu programe 
de integrare” şi, oarecum, zona conceptuală mai sus amintită. Deosebirea între 
„incipient” şi „avansat”, atât de bine tranşată geografic între Europa şi restul 
lumii, este şi deosebirea între o fază incipientă, în care iniţiativa, strategia şi 
procesul integrării îşi aşteaptă formularea obiectivelor şi acţiunea statelor în 
sensul lor, şi o fază avansată, în care acelaşi factor subiectiv se vede deja 
antrenat în „morişca” unei procesualităţi care deja funcţionează de-sine-stătător. 
În integrarea de fază incipientă, statele mai au timp să îşi reconsidere poziţia, iar 
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interesul naţional le poate apela spre renunţare şi denunţare a acordurilor – s-a 
întâmplat asta în unele regiuni din afara Europei (ibidem).  

Integrarea avansată este altceva. Uniunea vamală evolua către piaţa unică 
şi nici nu s-a văzut desăvârşită fără aceasta – fără piaţa unică, procesele adverse 
de tip „deturnare” sau „pervertire” a comerţului(3) reuşesc în mai bună măsură 
să compromită acordurile de uniune vamală. Piaţa unică, la rândul ei, a chemat 
după sine, paradoxal, tocmai politicile – făcând loc non şi anti-liberalismului de 
principiu –, uniunea monetară şi începutul unei armonizări fiscale. Totuşi, 
precedentul dintâi al politicilor se întemeiase de la începutul anilor şaizeci, 
odată cu Programul Agricol Comunitar (PAC).  

Moneda unică a venit ca emblemă a uniunii monetare, deşi unii autori se 
exprimă aici critic din mai multe puncte de vedere. Nu îi reconsiderăm pe cei 
care încă deplâng „marea pierdere” a instrumentelor politico-monetare ale 
naţiunii contra fluxurilor externe, globalizării etc. Ci mai degrabă cu autorii care 
afirmă că ar fi fost uniune monetară şi fără monedă unică (Vaknin, 2000). 
Concomitent, integrarea monetară ar fi luat-o deja înaintea celei din economia 
reală. Alţii văd moneda unică drept o fază avansată a integrării care va pune 
capăt cooperării din spaţiul european (de Silguy, 1998, 1999) etc.    

Prefer însă să trec peste o astfel de dezbatere, de dragul unui alt punct de 
vedere. De acord că unificarea monetară înfăptuită ar fi conţinut şi ea încă o 
încărcătură politică comparabilă iniţiativei primare şi imediat postbelice a 
integrării, la anii patruzeci şi cincizeci – ca atare, ar fi venit un pic mai devreme 
pe falia dintre cele două secole şi milenii. Iar dacă spun asta am în vedere că 
mai vechiul Sistem Monetar European (SME/1979-1999) nu dădea chiar semne 
de dezintegrare precum alte precedente ale sale (Story, Walter, 1997).  

Vreau să reafirm ceea ce am mai spus (Andrei, 2009b): anume că văd 
integrarea monetară chemând şi trăgând după sine pe cea fiscală într-un viitor 
care poate lua ceva decenii, un proces de care nu se vorbeşte încă, dar într-un 
proces care a şi început de facto chiar din a doua jumătate a anilor şaizeci 
(Tsoukalis, 2000, p. 105 şi următoarele). Autorul observă aici o armonizare 
fiscală tot incipientă, focalizând pe impozitarea indirectă, legată de bunurile 
comercializate şi astfel de relaţiile comerciale propriu-zise, pe care cădea 
accentul integrării în anii ei de început. Or, desăvârşirea uniunii fiscale va 
include cu siguranţă şi celelalte impozite, motorul ei revenind acum asupra 
restructurării bugetului Uniunii în folosul recâştigării siguranţei în materia 
susţinerii monedei unice – moneda unică, reuşita emblematică a anilor  
1999-2002, se vede astăzi atârnată de firul din ce în ce mai subţire al criteriilor 
de convergenţă de la Maastricht (1992)(4). Or, venită sau nu mai devreme, 
uniunea monetară era totuşi chemată puternic de cele înfăptuite în aria pieţei 
unice şi uniunii economice, dar cu şi mai multă forţă, în efectul „bulgărelui de 
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zăpadă”, cheamă după sine o altă fază, cum este uniunea fiscală – fie aceasta 
chiar scăpată din vedere de Balassa (1961) şi de ceilalţi autori şi observatori ai 
spaţiului Unional. Uniunea fiscală va fi, la rândul ei, adevărata „schimbare 
climatică” a Europei unite, începând cu întărirea Comisiei Europene şi a 
organismelor centrale, astfel cu un trend al recentralizării fără precedent în 
defavoarea statelor membre, ca o adevărată provocare a viitorului; va recrea 
chiar ceva din cortina care despărţea până recent statele membre (din vest) de 
cele candidate la aderare (din est).  

Integrarea avansată(5) este nu numai specific europeană, dar şi una în 
care, în ciuda vociferărilor tot mai zgomotoase şi întăririi euroscepticismului pe 
toate spaţiile regiunii, orice renunţare sau ruptură de Uniune se va lovi de 
costuri tot mai insuportabile şi mai imposibile atât de o parte (statul membru în 
cauză), cât şi de cealaltă (Uniunea, în speţă).  

Teza II. „Schiţa” integrării se schimbă  
Revenim la imaginea lui Balassa (1961), care încă reuşeşte să rămână un 

reper pe cât de semnificativ, pe atât încărcat de geniu, şi chiar de o aură de 
„mister” al geniului, amintind de primii clasici ai economiei. Vreau să 
menţionez că cea mai mare admiraţie pe care o port acestui autor revine acolo 
unde putea vorbi de uniune monetară în anul 1961(6) – era încă perioada unei 
oridini monetare recâştigate la nivel mondial după război, respectiv acordul de 
la Breton Woods (1944) funcţiona încă, şi chiar pe o pantă ascendentă. Vizavi 
de o astfel de situaţie, perspectiva uniunii monetare ar fi întrevăzut la baza ei 
degradarea monedei internaţionale; dacă nu şi a vieţii internaţionale, creând 
nevoia de regionalizare. 

Cu alte cuvinte, lungimea procesului integrării, permiţând traversarea 
unor perioade care începeau de la chiar finele conflagraţiei mondiale, a permis 
automat şi evoluţia mentalităţilor şi nuanţarea „idealului” întrevăzut altădată. Se 
opta de la început pentru alternativa integrării, în locul recreerii precedentelor 
conflictuale ante şi interbelice, în veme ce astăzi revedem aceeaşi integrare 
conştienţi că regionalizarea rămâne printre puţinele soluţii în faţa 
„imprevizibilului” mondial – şi totuşi, este vorba de unul şi acelaşi proces de 
integrare şi vom reveni, de altfel, şi la această idee ceva mai jos.    

Revenind în că o dată la Balassa (1961), replica din partea Comunităţii şi 
statelor membre ale vremii revenea abia în 1971, respectiv în anul surpării 
termenilor acordului de la Breton Woods, al revenirii flotării cursurilor din anii 
1931, ca simptom atunci al dezordinii monetare mondiale (Triffin, 1973, p. 165 
şi următoarele)(7) – mentalitatea de astăzi asupra flexibilităţii cursurilor de 
schimb este şi ea schimbată. Atunci însă europenii revedeau cu stupoare 
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reconfirmarea dependenţei lor de America în aceeaşi măsură la momentele 
marii debarcări, planului Marshall şi, respectiv, cursurilor fixe asigurate faţă de 
dolarul convertibil în aur de la 1944, ca şi după alte două decenii şi jumătate, în 
momente de derută şi de flotare a cursurilor – astfel lua naştere „Şarpele 
Monetar”(1971)(8).   

Dacă, deci, Balassa întrevăzuse uniunea monetară încă din 1961, 
autorităţile comunitare abia efectuau prima mutare în domeniul monetar un 
deceniu mai târziu; şi nici atunci conştiente de o astfel de perspectivă, schiţată 
dincolo de linia orizontului deceniului şaptezeci (Tsoukalis 2000, p. 143)(9).  

Nu am ales întâmplător exemplul demersului monetar al Comunităţii şi 
mai târziu Uniunii, la care ne vom referi în continuare, dar revine în acest 
moment şi partea criticabilă a operei lui Balassa. Pe bună dreptate, Tsoukalis 
(2000, pp. 62-63) critică schiţa „celor cinci faze” ca pe una a „paşilor distincţi” – 
am spune noi o adevărată imagine a „cercurilor concentrice” sau a unei integrări 
succesive a fazelor, fiecare dintre ele cuprinzând în totalitate ariile fazelor 
precedente.  

În realitate, cum nici forurile europene nu dovediseră clarviziunea lui 
Balassa de un deceniu mai devreme, nici demersul monetar al Uniunii, începând 
cu Şarpele (1971)(10) şi continuând cu Sistemul Monetar European 
(SME/1979)(11), pentru a finaliza cu uniunea monetară propriu-zisă alte două 
decenii mai târziu, nu avea să revină în cadrul descrierii lui Balassa. Respectiv, 
demersul monetar nu a revenit drept ultimul în ordine – ar fi fost astfel dacă  
l-am fi putut reduce la acţiunile anilor 1999 şi 2001, faţă de care, ca după unii 
autori, precedentele monedei unice ar fi contat drept simple demersuri eşuate. În 
realitate, acţiunile în domeniul monetar ale anilor şaptezeci erau contemporane 
nu numai unor  lupte cu câteva acumulări cu caracter de criză – vezi recesiune, 
inflaţie şi şomaj dovedite „endemice”, vorba comuniştilor despre „capitalismul 
contemporan”, dar şi unor mutări în zona pieţei unice, întemeierii politicilor, 
armonizării fiscale şi bugetului.   

Pe de altă parte, demersul monetar continua în anii nouăzeci, fără a o mai 
face concomitent cu alte evoluţii semnificative în domeniul fiscal spre exemplu – 
dar acesta este aşteptat să revină în perioadele următoare. În perioada 
următoare, când demersul monetar nu va mai exista, dar Criteriile de 
convergenţă de la Maästricht(12) servesc la fel de bine monedei unice, ca şi 
întăririi bugetare şi fiscale la nivelul şi al Uniunii, şi al statelor membre.      

Putem exemplifica însă şi prin demersul de tip fiscal. Cum afirmam deja 
mai sus, acesta începea în chiar fazele incipiente ale integrării, în care accentele 
cădeau pe comerţul dintre naţiunile membre. Era reclamată deci impozitarea 
indirectă, pe produs (bunuri comercializate peste frontierele interne ale 
Uniunii), ca atare era vizată în detaliu taxa pe valoarea adăugată (TVA)(13). 
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Completarea demersului fiscal, una de anvergură comparabilă demersului 
monetar, ar putea reveni – în era ulterioară înfăptuirii uniunii monetare – pe 
partea impozitării directe, din nevoi legate direct de restructurarea bugetului 
Uniunii. Aceasta în vreme ce între faza incipientă a „armonizării TVA” şi cea 
avansată, a „uniunii fiscale” (Andrei, 2009b), desfăşurările domeniului fiscal 
intraseră într-un fel de con de umbră – „...adoptarea unui sistem comun al 
taxelor pe venit nu a fost totuşi dublată de armonizarea bazelor taxării şi a 
coeficienţilor aferenţi... următorul pas logic, conform comisiei, trebuie să fie 
armonizarea ratelor” (Tsoukalis, 2000, pp. 106-107). 

Toate aceste desfăşurări, descrise atât de lapidar, pentru a observa cum 
faptele combat ideea fazelor şi integrării lor succesive: unul dintre domenii 
poate fi dominant în demersurile Uniunii la un moment dat, dar el poate fi 
concomitent cu cele întâmplate într-un alt domeniu; după cum acumulările unui 
domeniu într-o anume fază îşi pot aştepta debuşeul cu ceva sau chiar cu mult 
mai târziu – asemeni personajelor dramatice. Condiţii în care „fazele” lui 
Balassa redevin obiective ale integrării de-a lungul unor strategii individuale de 
lungime decenală sau pluridecenală, într-un lung pariu al corelării cu alte 
strategii.  

Concomitent, integrarea nu se încheie cu uniunea economică şi monetară, 
iar pe această parte rămâne să insistăm în continuare.  

Teza III. Există şi „a doua economie europeană”  
Ideea de faţă începe cu reconfirmarea şi caracterul absolut nestrămutat al 

procesualităţii unei integrări care conduce de la zona de liber schimb şi uniunea 
vamală către piaţa unică, cu toate ingredientele acesteia, de la convergenţa 
economiilor naţionale la uniunea monetară confirmată prin moneda unică – 
altfel, ar fi (fost) absolut de neconceput. Dar aceasta este nu numai fazarea de 
facto, ci şi „faţeta liberală” – „capitalistă”, în limbajul stângist – a strategiei.  

În alte contexte, aici ar fi urmat analiza celor efectiv întâmplate, respectiv 
descoperirea imperfecţiunilor în materie politico-strategică. În contextul de faţă, 
este însă nevoie să înţelegem ce ar fi fost şi dacă, dimpotrivă, strategia liberală 
ar fi dat şi ar da roade şi cu randament de sută la sută. Desăvârşirea pieţei unice, 
însoţită de moneda unică şi de un grad de concurenţă absolut peremptorii, 
generează dezvoltare, prosperitatea aşteptată, avans tehnologic, piaţă de capital, 
întărirea monedei şi a poziţiei zonei europene în lume, în competiţia cu 
America, Japonia şi mai de dată recentă China etc.  

  Problema este totuşi alta, şi încă una de acelaşi calibru cu dezvoltarea 
economică şi cu fundamentele ei. Această dezvoltare pe baze liberale ar trage 
după sine diferenţieri tot mai semnificative şi decalaje tot mai largi între 
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propriile regiuni componente. Din păcate, acesta este capitalismul, respectiv 
rezultatul demersului liberal, care fuge de intervenţionism şi pe oricare arie, mai 
largă sau mai redusă, de economie naţională. Unul în care rezultă inegalitatea 
„naturală” a dezvoltării şi decantării bunăstării.  

Chestiunea nu lasă indiferent niciun stat naţional (din afara sau din 
interiorul Uniunii) – pe partea ei, însă, formaţiunea de state cu economie 
integrată se face „exponenţial” mai sensibilă la acest aspect. Căci dacă un stat 
de tip naţional măcar nu se vede ameninţat în aşa măsură de rupturi interne sau 
de dezmembrare, în astfel de condiţii, Uniunea ar resimţi aici o maladie 
realmente fatală – dincolo chiar de statutul ei, această formaţiune de state 
ascunde dorinţa tuturor de a accede la o dezvoltare şi o bunăstare fără 
diferenţieri şi discriminări şi fără „viteze” diferite. Limitarea la un demers 
liberal al integrării ar polariza regiuni şi populaţii între ele pe un palier în care 
se regăsesc statele membre, cu graniţele pe care încă le păstrează, dar şi cu 
regiuni proprii şi cu populaţii aferente. Ar fi deci posibil ca întărirea externă a 
Uniunii să îşi găsească o cauzalitate comună cu aceea a rupturii intereselor 
statelor membre, revenind la tensiunile şi bazele conflictuale dinainte de 
iniţiativa integrării şi chiar de războaiele de altădată.  

Încă o dată, iată că dăm dreptate celor care revin astăzi să afirme că 
„Europa unită este altceva” faţă de restul lumii. Tot atât, nu e nevoie de a 
aştepta desăvârşirea pieţei unice, randamentul înalt al acesteia. Şi tot atât este 
re-negată aici fazarea de tip Balassa, în sensul în care perspectiva unei integrări 
viabile impune, încă de la primele ceasuri, complementaritatea strategiei de tip 
liberal cu o altă strategie, de greutate comparabilă – am numit aici setul de 
obiective bazat pe intervenţionism şi pe ceea ce este deja încetăţenit şi în 
jargonul UE prin economia mixtă.  

Aportul integrării şi Uniunii Europene dintre jumătatea postbelică a 
secolului al douăzecilea şi începutul mileniului al treilea la disciplina economiei 
se regăseşte cel puţin în alăturarea a două tipuri de limbaj economic: primul de 
tip liberal – globalizare şi integrare, piaţă unică, alăturându-şi piaţa muncii şi 
piaţa financiară, concurenţă, convergenţa economiilor naţionale, moneda unică –, 
celălalt cel puţin de natură diferită de liberalism – bugetul uniunii, economie 
mixtă, intervenţionism şi politici, politici structurale şi fonduri structurale, 
regionalism şi dezvoltare regională şi durabilă, incluziune şi coeziune socială 
(Tsoukalis, 2000, pp. 194-231).     

Există deci „două economii europene”, datorită în special a ceea ce 
demonstrează diferenţierea de jargon, respectiv unei substanţialităţi diferite a 
obiectivelor, dar în special a ariilor metodologice şi de abordare. De înţeles aici, 
încă o dată, că nu vorbim totuşi de o fazare diferită, cât de una şi aceeaşi 
strategie şi de o comuniune de timp care păstrează cele două faţete – luând în 
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considerare chiar un echilibru dintre ele –, în alăturare la ceea ce încercam să 
descriem mai sus ca multiplicitate a obiectivelor integrării până în detaliul 
diferitelor ei faze.  Concomitent, cele două faţete strategice se regăsesc totuşi 
inseparabil în comuniunea aspiraţiilor europene şi dincolo de diferenţierile 
modelului social european (Dinu et al., 2004), iar intervenţionismul şi politicile – 
fundamentale zonei nonliberale – au putut fi pregătite şi întărite şi pe partea 
liberală a strategiei.     

Este la fel de evidentă departajarea celor două arii teoretice, dar şi 
strategice, cu realitatea că niciuna dintre ele nu apare primordială sau prioritară 
celeilalte, în contextul integrării avansate. Contradicţiile între cele „două 
strategii” sunt de aşteptat ca iminente, iar faptul nu întârzie să se facă vizibil în 
planul aplicativ. Se mai poate însă adăuga aici că avem de a face şi cu 
diferenţierea de fizionomie între o strategie liberală – mai coerentă în obiective 
şi în construcţia ei – şi una deocamdată nonliberală – fundamentată pe 
aspiraţiile de libertate şi prosperitate ale cetăţeanului european ca şi pe zona 
politicilor, în plan conceptual, dar cu un oarecare deficit de definiţie şi de 
coerenţă; specificul ei rămânând acela al comandamentelor prioritare din afara 
ariei economicului.  

O uniune de economii integrate pe baza pieţei unice, care din „liberală” şi 
purtătoare de stindard al „capitalismului contemporan” de altădată se 
metamorfozează într-un soi de „neo-socialism” sui generis, ca pentru satisfacţia 
postmortem a vechiului regim de tip comunist.   

Teza IV. Politica agricolă comunitară (Programul Agricol Comunitar  
sau PAC),  „punerea în abis” a integrării, ca „totalitate”  
Facem aici trimitere la un procedeu din domeniul literaturii – criticii 

romancierului francez André Gide vorbesc despre „punerea în abis” la romanul 
„Falsificatorii de bani”(14), în sensul în care una dintre scenele povestirii atrage  
în sine ideea de ansamblu. Or, Programul Agricol Comunitar (PAC), iniţiat în 
1961, îşi regăseşte mai întâi similaritatea semnificativă cel puţin cu adoptarea 
monedei unice (1999-2002) printr-un mai evident accent politic (Tsoukalis, 
2000, pp. 170-194) – astfel a fost, nu mai puţin, iniţierea însăşi integrării 
europene în 1947, prin cele două Tratate de la Roma. Era vorba şi de nevoia a 
ceea ce urmau să definească obiectivele Programului, dar şi „pasul în faţă” al 
unei Comunităţi în căutarea demonstraţiei asupra propriei existenţe şi nevoi de 
existenţă, în contrapartidă cu autoritatea statelor europene membre(15) – o 
contrapartidă perpetuată astăzi între palierele supranaţional şi naţional în 
perimetrul integrării însăşi. 
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Deosebirea, de astă dată, dintre PAC şi adoptarea monedei unice de la 
finele secolului rămâne aceea a duratei şi intenţiei de perpetuitate în acţiune – 
integrarea şi Uniunea de astăzi vădesc aceleaşi aspiraţii şi acelaşi trend.  

PAC aproape punea bazele politicilor comunitare, astfel integrării avansate 
(cu mult înainte de era acesteia) şi astfel făcea, la momentul naşterii sale, 
diferenţa faţă de oricare altă iniţiativă a integrării din afara spaţiului european. Îşi 
alătura bugetul comunităţii, în care ocupa, la acea vreme, o pondere mai mult 
decât importantă, redusă astăzi relativ la nu mai puţin de 41%.  

Ca oricare program de o astfel de durată – şi nu mai puţin în asemănare cu 
procesul integrării –, şi PAC avea să sufere mutaţii în parcurs, începând cu cele 
de obiective şi de aspiraţii (Bârsan, 2005). Or, drumul de la iniţierea PAC, la 
începutul deceniului şaizeci, şi până astăzi revine în echivalentul strategic al 
distanţei dintre pavăza în faţa sărăciei de după război şi ameninţării foametei, 
care avea să şi lovească în curând lumea a treia, şi comandamentele 
eficientizării şi „restituirii agriculturii statelor membre” din prezent. Dar alte 
două caracteristici ale PAC frapează încă mai „dureros” chiar prin trimiterea la 
analiza de ansamblu a integrării regionale. 

Este vorba mai întâi de nodul contradicţiilor pe care avea să îl întâlnească 
pentru o luptă acerbă până la a nu mai cunoaşte învingători şi învinşi. Să 
schiţăm numai: scopul generos al hrănirii populaţiei europene avea să descopere 
imediat nevoia intervenţionismului şi subvenţionării unei ramuri atât de 
tradiţionale şi atât de deosebite, cum este agricultura. Cu alte cuvinte, era 
nevoie nu numai de preţurile accesibile a fi plătite de consumatori, cât şi de 
acoperirea costurilor pe partea producătorilor. În final, nevoia de subvenţionare 
jignea, dar şi jena obiectivul declarat al concurenţei. A doua contradicţie, mai 
concretă şi direct resimţită, revenea pe relaţiile externe ale Comunităţii, 
respectiv cu organismele internaţionale de tip GATT şi ulterior WTO, veghind 
la piaţa internaţională fără restricţii, dar implicit şi cu America, în acelaşi 
context. Jucând în favoarea concurenţei, noi dificultăţi luau naştere pe un alt 
plan: extinderea Comunităţii către teritorii mai calde şi mai prielnice agriculturii 
– vezi din Spania şi Portugalia –, decât cele din clima temperat oceanică 
franceză şi, într-o anume măsură, germană aducea noi concurenţi pentru 
producătorul agricol şi aşa împovărat de o condiţie nu prea simplă. Comunitatea 
apelează cândva la „cote” de producţie, ceea ce lovea încă o dată concurenţa şi 
soarta PAC, dar urmare presiunilor internaţionale, exercitate prin mai  
sus-numitele organizaţii internaţionale ale liberului schimb, se renunţa în mare 
parte la acestea. Continuarea extinderii aduce noi contradicţii pe o altă direcţie: 
Marea Britanie. De astă dată, o ţară mai fără agricultură – respectiv cu un 
accent mai pronunţat al ramurii pe zootehnie –, cu un contribuabil care urma să 
plătească  indirect pentru subvenţionarea oropsitului fermier francez.  
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Celălalt aspect, şi nu cel din urmă, invită realmente la ceva reflecţie. PAC 
nu mai apare o întreprindere glorioasă, sau cel puţin orice tresărire de glorie îşi 
găseşte la el măcar o tară încărcată de câte un noian de probleme şi de 
neajunsuri. Programul a ajuns însă să supravieţuiască astăzi şi să fie astfel cel 
mai vechi şi longeviv dintre iniţiativele Comunităţii. Ca atare, în ciuda tuturor 
vicisitudinilor, nu este un eşec. Este exemplul iniţiativei şi progresului niciodată 
lipsit de atâtea costuri de oportunitate. Este exemplar prin câştigul plătit la 
fiecare pas cu câte un preţ pe măsură. Integrarea, ca imagine mult mai largă şi 
mai complexă totuşi, revine în acelaşi gen de întreprinderi.  

PAC este numai una dintre politici, cea mai lungă în timp şi una care a  
fondat Bugetul Comunităţii (Pelkmans, 2003), pe structura lui consistentă de 
astăzi, şi a încurajat şi sprijinit fie şi indirect formularea şi funcţionalitatea altor 
politici, pe alte domenii. Şi poate fi încadrat la această zonă de concepte. Dar, 
prin cele deja arătate este ceva mai mult de atât. L-am putea promova printre 
reperele de bază ale integrării europene, repere de felul teoriilor comerţului 
internaţional şi uniunii vamale, dar PAC revine de astă dată ca un reper 
pragmatic, din care întreaga strategie a integrării are destul de învăţat.  

Teza V. Convergenţa economiilor naţionale „descifrează” condiţia Uniunii  
Toţi studenţii noştri memorează astăzi „Criteriile” formulate la 

Maastricht, în 1992(16), în sprijinul monedei unice. Ne amintim şi că, încă dintru 
început, analiştii vedeau relaţia între deficitul bugetar şi datoria publică drept 
una dintre „oprirea robinetului şi golirea recipientului”. Era vorba, punctual, 
despre inflaţie şi este lesne să realizăm că nu numai deficitul public şi datoria 
publică se articulează aici, ci şi rata dobânzilor şi cursul de schimb. Este vorba 
despre inflaţia de origine monetară, după cum Criteriile fac apanajul 
convergenţei de tip nominal – ceea ce constituie doar o parte a chestiunii, 
respectiv a conceptului de convergenţă.  

Or, nu trebuie să reluăm ceea ce scriu toate manualele de peste un deceniu 
şi jumătate, ci să remarcăm altceva. Altceva care începe în zona convergenţei 
nominale şi continuă pe larg în aria convergenţei reale. Observăm în zona 
convergenţei reale cum că nivelul inflaţiei apare nu numai din corelaţiile 
deficitului bugetar, datoriei publice, ratei dobânzilor şi cursului de schimb, ci şi 
ca un obiectiv în sine, formulat separat de autorii Tratatului. Care să fie 
explicaţia? Explicaţia că statul membru este deci ţinut să se îngrijească nu 
numai de deficit, datorie, dobânzi şi curs de schimb, ci nu scapă nici de 
materializarea ratei inflaţiei, în sine.  

Emitenţii „Criteriilor...” întrevăd aici sursele mai puţin transparente ale 
inflaţiei nemonetare, cu accent special pe preţurile factorilor de producţie 
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autohtoni, producători de inflaţie prin costuri – nu scapă aici nici resursele 
naturale şi materiile prime, dar nici salariile autohtone. Indirect, inflaţia prin 
cerere spune chiar ceva mai mult, respectiv pătrunde în aria convergenţei reale.  

Dar ideea fundamentală a „Criteriilor...” este de observat în sensul unui 
transfer parţial al responsabilităţii asupra gestiunii monedei unice către statele 
membre. Bunăoară, „Criteriile...” conţin două componente fundamentale: una 
adresată direct, explicit, imperativ şi transparent statelor membre, drept 
plafoane cifrice, alta, mai puţin explicită şi transparentă, în care forul european, 
cel puţin,... nu se amestecă direct (nici măcar indirect, am spune).  

Trecând în zona convergenţei reale, formularea Tratatului şi normelor 
europene dispare pur şi simplu, lăsând aici loc adevăratei şi, e drept, unei 
binemeritate dezbateri academice despre ceea ce este şi, respectiv, poate fi 
convergenţa de tip real, poate chiar mai oriunde, în Europa şi/sau în afara ei(17).  
„Criteriile...”, însă, au şi rămas undeva departe. Convergenţa nominală se 
deosebeşte de cea reală, astfel, nu numai pe plan conceptual, dar şi pe acela al 
atitudinii tranşate şi tranşante a autorităţii Unionale.  

De la Tratatul Uniunii (Maastricht 1992) până astăzi am păşit deja în faza 
integrării avansate a monedei unice – exact aşa cum s-a prevăzut atunci –, iar 
noţiunea de „supranaţional” este ceva mai veche şi se dezvoltă dincolo de 
accentele ei supărătoare pentru atâtea sensibilităţi naţionale. Cu toate acestea, 
Uniunea nu îşi exercită autoritatea în regiune şi chiar refuză încă să vadă 
dincolo de relaţia ei cu autorităţile naţionale ale statelor membre. Nimic nu 
pare să se fi schimbat aici de la momentul înfiinţării Comisiei şi celorlalte foruri 
europene.    

Problema este totuşi alta, şi vom reveni şi ceva mai jos: cui aparţine 
totuşi, de drept, ca şi de fapt, moneda unică ? Uniunii, ca autoritate tot unică, 
sau statelor membre, ca entităţi care o compun pe aceasta ? Două lucruri sunt 
deocamdată sigure, dar răspunsul lor la această întrebare rămâne extrem de 
parţial. Primul este existenţa Băncii Centrale Europene, organismul de gestiune 
a monedei unice pe partea Uniunii. Al doilea este, dimpotrivă şi din păcate, 
acela că „Criteriile...” nici nu puteau face mai mult decât să reflecte o stare de 
lucruri existentă, cel puţin la 1992.  

Mai puţin sigur este dacă intervalul de la 1992 şi până astăzi ar fi devenit 
suficient de semnificativ pentru o prezumtivă schimbare de situaţie de ordine 
strategică. Cândva, în viitorul apropiat, va veni şi momentul unui răspuns la o 
astfel de întrebare.   

Teza VI. Bugetul UE, o miză politică şi strategică!? 
Bugetul Uniunii este unul „adiţional” bugetelor naţionale ale statelor 

membre, se alcătuieşte din contribuţia directă a acestora, care virează aici ceva 
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procente din PIB propriu, naţional, şi rezultă în urma negocierilor individuale 
ale Comisiei cu aceleaşi state membre. Serveşte politicilor Uniunii, în special pe 
partea strategiei nonliberale a acesteia, şi este conceput legal şi funcţional ca 
lipsit de deficit – formal, litera Tratatului menţionează şi lipsa de excedent. 

O a treia trăsătură de luat în considerare(18) este totala incapacitate de a 
gestiona moneda unică prin bugetul Uniunii, după formula şi corelaţia 
încetăţenite între politicile bugetare şi cele monetare ale oricărei entităţi statale.  

Şi astfel rezultă deja trei reale handicapuri ale bugetului destul de bine 
corelate între ele şi lucrând în primul rând şi în modul cel mai semnificativ şi 
mai eficient cu putinţă împotriva titularului, respectiv a Comisiei, în calitatea ei 
de „guvern” al Uniunii. Un guvern supranaţional care aparent impune 
respectarea Criteriilor..., în realitate însă se dovedeşte neputincios în faţa 
situaţiei că moneda unică nu poate fi (încă) gestionată fără guvernele statelor 
membre – iar statele membre sunt şi plurale, şi inegale între ele şi fără afinităţi 
de colaborare în corelarea deciziei politice, cu excepţia chiar a formulei 
unionale.  

Un guvern care, de cealaltă parte, cea monetară şi de politică monetară, 
apare întărit, prin a fi secondat de Banca Centrală (BCE), o instituţie de altfel 
meritorie şi cu calităţi dovedite  şi pe planul internaţional (Soto, 1999).  

Nu vorbim nici de vreo inconsecvenţă sau incoerenţă în funcţionarea 
bugetului însuşi – şi această instituţie poate fi considerată impecabilă. Dar 
tocmai aici este paradoxul faţă de ruptura instituţională de facto: în faza de 
uniune monetară precedentă monedei unice, respectiv a Sistemului Monetar 
European (SME), şi Comisia, împreună cu bugetul propriu, ar fi rămas adecvate 
situaţiei existente, chiar şi cu tot cu „Criteriile de Convergenţă” nominală de la 
Maastricht. Dimpotrivă, avansul strategic către moneda unică – o întreprindere 
a anilor 1999-2002, şi ea o reuşită istorică şi politică – lasă în urmă devansul 
statutar al Uniunii în faţa statelor membre şi presează către un alt avans al 
evenimentelor, în contextul integrării avansate.  

Nici nu mai insistăm că acest nou avans, sau rezolvarea de facto a situaţiei 
rupturii instituţionale în jurul monedei unice, apelează la crearea uniunii fiscale, 
de o parte ca o soluţie lipsită de alternativă, de cealaltă atrăgând asupra Uniunii 
toate consecinţele apropriate. Printre care consecinţe, aceea că guvernarea şi 
guvernul Uniunii, până în detaliul numit Bugetul Uniunii de astăzi, ar deveni 
(mai precis ar fi) realmente înlocuite cu altceva. Cu totul altceva... de care ne e 
încă atât de frică să vorbim (Andrei, 2009b). 

Dar dacă, dimpotrivă, ţinem la instituţiile existente şi în forma actuală – la 
bugetul Uniunii în forma existentă, dar şi la politicile Uniunii pe care nu le 
vedem dincolo de limitele relaţiei între Uniune şi statul membru –, ar fi posibil 
se fie sacrificat altceva, adică tocmai ce a repurtat, la vremea sa, succesul cel 



Liviu C. Andrei 
 

40 

mai răsunător, am numit chiar moneda unică. Or, integrarea s-a dovedit până 
acum predestinată a se lupta cu probleme care de care mai insolubile; nicăieri, 
însă, nu a cedat un punct deja câştigat. 

Trăim simptomul unei Uniuni „pe muche de cuţit”; dar este oare pentru 
prima dată?! 

Teza VII. Sistemul Monetar European (SME), un alt paradox 
Tsoukalis (2000, pp. 143-148) povesteşte în detaliu suişurile şi 

coborâşurile construirii SME. În paralel, într-o descriere a istoriei monedei 
internaţionale contemporane, pentru anii care se desprindeau de condiţiile 
extreme imediat postbelice de la Breton Woods (1944)(19), dar care încă păstrau 
mentalitatea că un sistem monetar internaţional (SMI) rămâne o necesitate, 
McKinnon (1993) combate această idee în favoarea teoriei zonei monetare 
optime, al cărei părinte era Mundell (1961, 1968). Ca atare, punând faţă în faţă 
vechiul şi defunctul SMI de la Breton Woods (1944-1971) şi Sistemul Monetar 
European (1979-1999), încă existent, americanul desprindea o interesantă 
similaritate structurală. Şi era vorba de a se raporta la un SMI iniţiat după război 
şi atât de îndelung criticat la vremea sa şi mai ales după aceea; nu mai vorbim şi 
de termenii dezvoltării economice fără precedent de după război, care 
schimbaseră profund faţa lumii.  

Mai mult, în ciuda „avansului” său temporaal, dar şi de condiţii 
economice, SME (1979-1999) beneficia chiar de ceva mai puţin decât SMI 
(1944-1971) – îi lipsea paritatea aur a monedelor, proprie în înţelegerea clasică 
cursurilor de tip fix, reclamate cu necesitate de oricare sistem monetar 
internaţional. Întrebarea cvsiretorică, ridicată de McKinnon (1993), era nu dacă, 
ci când va intra şi SME, la rândul lui, în colaps. 

Or, nu e nevoie să fii adeptul niciunei teorii monetare pentru a constata şi 
admite că întreţinerea cursurilor fixe, în lipsa parităţii metalice a monedelor, 
devine o „muncă de Sissif”, de la dificultăţile proprii până la pierderea 
motivaţiei, sensului şi logicii. McKinnon era totuşi adeptul unei teorii – a zonei 
monetare optime –, împotriva altei teorii – a sistemului monetar internaţional – 
şi căuta tocmai să demonstreze felul cum canoanele sistemului monetar 
internaţional, inclusiv sistemul cursurilor fixe, contau mai puţin în faţa unei 
teorii care căuta să arate şi prioritatea zonei monetare optime, dar şi regula după 
care acest tip de zonă dispune de o viaţă limitată datorită contradicţiilor la care 
se supune până la epuizare acea monedă naţională cu statut unic de liber 
utilizabilă în aria zonei.     

A fost să fie o cu totul altă realitate, în a doua jumătate a anilor nouăzeci. 
Revenea aici moneda unică, în locul SME, care, astfel, demonstra, împotriva 
teoriei lui McKinnon, că nu avea să intre în colaps niciodată – avea să 
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întreprindă doar o schimbare a ştafetei, iar aceasta în mod cât se poate de 
onorabil şi progresist (Andrei, 2007). SME nici nu avea să dispară complet – al 
său numit „mecanism al cursurilor de schimb” (Exchange-Rate 
Mechanism/ERM) era înlocuit de ERM2 pentru acele state care nu aderau (încă) 
la moneda Euro. Teoria zonei monetare optime nu era repudiată, astfel, de 
strategii europeni, ci, dimpotrivă, aceştia realizau perfect şi excesul de 
responsabilitate a Germanei şi mărcii germane în ecuaţia integrării, şi 
ameninţarea colapsului SME, care era totuşi o realitate şi ar fi pus în primejdie 
strategia integrării. 

SME era înlocuit de moneda unică, ca soluţie de pulverizare a presiunii 
asupra monedei ancoră a sistemului (marca germană), ca în teoria zonei 
monetare şi ancorei nominale. Ceea ce înseamnă că europenii au privit către 
moneda unică şi înainte – vezi asumarea unei situaţii cu totul noi, odată cu 
aceasta –, dar şi înapoi – iminenta prăbuşire a vechiului tip de sistem monetar 
internaţional, fie el acum şi unul zonal.  

Problemele monedei unice – noi, pe arena internaţională – nu întârziau să 
apară – şi s-au făcut prezente şi în primele perioade de depreciere, ca şi după 
aceea, ca şi astăzi, în contextul arătat mai sus. Printre iminentele critici ale celor 
întâmplate la finele secolului se numără şi aceea că strategia monetară a luat-o 
înaintea faptelor şi parametrilor de facto ai integrării, pieţei unice şi gradului de 
concurenţă; alte poziţii prezic că acesta este sfârşitul mai vechiului spirit de 
cooperare în zonă şi aşa mai departe.  

Or, cu atât mai mult într-un context contradictoriu al monedei europene, 
sau atunci când cele întâmplate în Grecia anilor 2009-2010 au adus şi voci 
reclamând părăsirea Zonei Euro de către această ţară, ne putem reaminti faptul 
că SME, la vremea predării ştafetei, era încă viabil. Fizionomia instituţională a 
Uniunii – în speţă, cele arătate deja mai sus –, la care adăugăm pe aceea a unei 
Uniuni în care aria fără euro e deja mult mai mare şi decât era în 1999-2001, şi 
decât Zona Euro de astăzi, ar obliga, dacă nu ar oferi alternativa... de a mai privi 
şi înapoi.  

Sistemul monetar este o adevărată „construcţie” istorică – inclusiv în 
sensul în care „piatra” pusă astăzi dispune şi de „temelia” care nu lasă 
construcţia să se dezintegreze. Repunem deci întrebarea: mai este SME de 
domeniul trecutului?  

Teza VIII. Economia publică, un „spin în ochii” pieţei unice 
Economia publică este o arie aparte în oricare macrosistem economic. 

Este formată şi din cumpărări ale sectorului public, fie din producţii ale 
unităţilor din sectorul public, aparţinând statului. Este firească nevoia de 
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clarificare a identităţilor între sectorul de stat şi sectorul public, dar nu aceasta 
este chestiunea în dezbatere aici.  

Problema noastră începe acolo unde sectorul de stat este încă o dată 
acuzat că subminează piaţa şi concurenţa. Căci o face pe mai multe căi 
concomitent: de la segmentarea pieţei prin contractele proprii – mai ales cu 
preţuri proprii, diferenţiate –, încheiate cu firmele la care se plasează comenzile 
economiei publice, până la „agrearea” – în traducere, discriminarea pozitivă – 
aplicată unor firme, într-o anume ramură, dar şi unor ramuri de activitate, în 
defavoarea altora(20). Într-un cuvânt, adevărate pieţe aparte, lovind, prin 
segmentarea lor şi nu numai, cel puţin în concurenţa pieţei principale, cea a 
bunurilor şi serviciilor. 

Să admitem acest fenomen un şablon de regăsit în oricare economie 
autohtonă la un grad mai mare sau mai mic, depinzând de talia sectorului 
economic al statului (sectorul public) etc. Componentele de piaţă paralelă ale 
sectorului public se multiplică odată cu numărul şi cu amploarea unităţilor 
administraţiei publice cu potenţial economic, iar un rol destul de important 
revine să fie jucat aici şi de raportarea diferitelor administraţii la administraţia 
centrală a statului.   

Cum revine, corespunzător, acelaşi şablon procesual în economia 
integrată a mai multor state? Se păstrează principiul de afirmare şi acţiune a 
economiei publice, la care se adaugă un aspect special, cu o dublă definiţie. Mai 
întâi, în locul unei delimitări şi unei ierarhizări central-locale a administraţiilor 
publice, vorbim fără doar şi poate cel puţin de tot atâtea administraţii centrale 
câte state membre ale Uniunii (n) – niciun fel de inter-raportare sau ierarhizare. 
De tot atâtea pieţe paralele pieţei unice, plus, delimitate între ele după (vai!) 
graniţele naţionale interne Uniunii. 

Al doilea aspect revine administraţiei Uniunii înseşi, care, spre deosebire 
de administraţiile centrale ale statelor membre, rămâne departe de raportarea 
acestora la administraţiile locale – în speţă, administraţia Uniunii nu face decât 
să se adauge celor „n” administraţii ale statelor membre în poziţia „n+1” şi 
astfel să nu adauge niciun element nou de restructurare sau transformare a 
situaţiei.  

Dacă o astfel de schiţă revine descrierii calitative a procesului, o 
importanţă comparabilă revine, desigur, ponderilor cantitative ale pieţelor 
paralele publice, aşteptate să fie diferenţiate de la un stat la altul, ca şi între 
administraţiile statelor membre şi aceea din capitala Uniunii.     
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Teza IX. Este integrarea economică sortită să rămână un exemplu  
al „jumătăţilor de măsură” şi al strategiilor neîncheiate?! 
Ne putem aminti, cei mai în vârstă, de logoreea şi de savoarea analitică a  

ideologiei comuniste, care încheia de fiecare dată cu ideea unui „capitalism 
contemporan” care se înfundă şi înţepeneşte în contradicţii profunde, cărora nu 
le mai face faţă. Artificiul întrebuinţat atunci era însă tocmai focalizarea pe 
Europa Occidentală a integrării europene şi într-o perioadă (anii şaptezeci şi 
optzeci) în care problemele acesteia erau mai acute, ca şi, nu mai puţin, în 
contextul în care integrarea însăşi dădea, ca şi astăzi, serios de lucru. Astăzi 
vedem lucrurile desigur altfel – mai şi admirăm rezultate ale strategiilor, care nu 
pot fi contestate, dar mai întâi recunoaştem că opera europeană este una aparte, 
iar performanţele şi rezultatele nu vin de la sine, ci au nevoie de o strădanie 
unică. 

Pare, însă, un adevărat destin tragic această muncă asiduă a europenilor 
de a deveni altceva decât peisajul clocotind de revanşism şi de fervoare 
războinică de altădată – nu se încheie o strategie, o componentă programatică, 
fără ca altă problemă sau necesitate istorică să bată la uşă; nu lipsesc din nicio 
perioadă istorică probleme aparent fără soluţii pe orizonturile de timp vizibile 
etc. Întrebarea ar fi aceea dacă poate exista  acea explicaţie, acel numitor 
comun, acea definiţie care să ne spună cum şi de ce este şi se regăseşte 
economia Uniunii Europene atât de aparte, în lume.    

Cred că există răspunsul la acest fel de întrebare şi nici măcar nu este unul 
foarte complicat. Bunăoară, integrarea începe ca o internaţionalizare, devine o 
internaţionalizare limitată a economiilor naţionale şi, astfel, între cele „două 
rele” – economia închisă şi autarhică, versus deschiderea economică şi 
internaţionalizarea – alege ceea ce nu este nici una, nici cealaltă şi ceea ce nu 
era  tot atât de bine definit sau predefinit, precum celelalte alternative. În 
consecinţă, piaţa unică, declarată şi căutată a fi construită, suferă conceptual şi 
structural de pe urma aceleiaşi limitări, vezi închideri externe, într-o lume a 
deschiderii economice generale. Concurenţa suferă de asemenea, tot de la 
nivelul definiţiei şi principiilor generale. Liberalismul, nu mai puţin, iar acolo 
unde acesta se descoperă fie trunchiat, vizavi de conceptele pieţei şi 
concurenţei, fie criticabil, în sensul în care Uniunea ar fi dinainte compromisă 
dacă s-ar limita la ideologia libeară, tocmai acolo se observă că în lipsa lui 
aceeaşi Uniune nici nu ar fi demarat.    

Revenind oarecum la naţiunile care se integrează internaţionalizându-se 
limitat, descoperim cum ideea de integrare capătă meritul de a depăşi aria 
economicului – formaţiunea de state devenită îşi pune cândva problema 
guvernării, după ce mai înainte de aceasta vorbea de cooperare. Din păcate, 
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totuşi, şi avansul către o guvernare comună pare să se împotmolească, amintind 
de una dintre maximele aristotelice, şi cooperarea rămâne un spirit nevalorificat 
până la capăt – vezi fie şi numai ameninţarea rupturii intereselor faţă de Uniune 
între populaţiile centrale şi cele periferice, în contextul extinderii şi creşterii 
migraţiei interne.   

Enumerarea ar putea continua, iar analizele ar putea fi aprofundate, în 
vreme ce deocamdată redescoperim integrarea drept locul comun al principiilor 
şi conceptelor neduse până la capăt – particularitate ce nu poate fi totuşi 
detaşată de aceea a unei construcţii de amploare sistemică, incluzând însă şi 
construcţia-reconstrucţia înseşi principiilor de bază. O ideologie stă la baza 
acestei maiestuoase construcţii, dar această împrejurare ne trezeşte, pe alocuri, 
şi altfel de amintiri. Iar unicitatea integrării europene de astăzi nu ar trebui să 
scape maniera în care toate construcţiile sociale şi politice pe baze ideologice se 
văd pe sine, fără excepţie, „unice”.  

Or, alternativa la o construcţie pe baze şi ideologice, şi operând cu 
concepte incomplet valorificate ar putea reveni în recristalizarea formaţiunii de 
state într-o structură statală clasică şi dovedit viabilă, de tip federalist – aceasta 
ar fi sfârşitul poveştii, din toate punctele de vedere, fie acestea bune şi rele: ar 
redeschide rândul clarificărilor conceptuale (vezi piaţă, concurenţă, monedă, 
naţional-internaţional, cooperare, guvernare etc.). Nu ar fi nici un cerc vicios, 
cum pare la prima vedere, ci, poate, încheierea unui ciclu în care s-au recâştigat 
teritorii, resurse şi populaţii în sensul unei reconfigurări a aceleiaşi pentru 
secolul douăzecişiunu.  

Greu de întrevăzut, însă, dacă o astfel de perspectivă există şi este viabilă,  
sau dacă este chiar unică. Distanţa până la ea aminteşte de astronomii care 
subliniază că  şi telescopul de astăzi rămâne nesigur în aprecierea distanţelor 
cosmice dintre astre.     

Teza X. Dincolo de orice euroscepticism, fără (nevoia de) integrare  
ar fi fost mai bine  
Euforia imediat postbelică a anilor 1944-1945, dublată totuşi de o 

clarviziune de netăgăduit, năştea mai multe iniţiative mondialiste, printre care şi 
mai sus-amintitul Sistem Monetar Internaţional de la Breton Woods (1944).  
S-au pus bazele unei noi ordini mondiale. Ulterior aceasta a clacat, iar criticile, 
bineînţeles, nu aveau să lipsească, ci, puse cap la cap, au reuşit să explice ca 
această ordine monetară se adresase mai degrabă unei lumi distruse de război, 
decât viitorului. Rezultatul prăbuşirii etalonului aur-dolar sau dolar aveau să 
semene izbitor, în primele momente, cu simptomele postcriză 1929-1933 ale 
flotării cursurilor. 
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De la jumătatea anilor şaptezeci, însă, simptomatica nu mai era aceeaşi: 
dolarul american făcea pasul înapoi, deşi nu suferea aceeaşi prăbuşire cu cea a 
lirei sterline din anii treizeci. Iar pasul înapoi al dolarului corespundea 
avansului altor monede ale lumii – prioritar yenul japonez şi marca germană, 
dar şi mai bătrânele franc francez şi, din nou, lira sterlină. Aceste „noi monede 
internaţionale” recâştigau zone proprii, definite drept regiuni peste graniţe 
naţionale. Europei îi revenea o zonă de facto a mărcii germane, dar tot aici 
francul şi lira sterlină se păstrau ca monede de zonă pentru alte teritorii, din 
afara continentului şi de peste mări (Guitton, Bramoulé, 1987).  

După anii şaptezeci – ai prăbuşirii termenilor de la Breton Woods – au 
venit anii optzeci, ai Acordului „La Platza-Louvre” (1984)(21), dovedit un succes, 
dar şi redescoperind o epocă în care flotarea cursurilor se tempera dovedind că şi 
în noile condiţii – fără sistem monetar internaţional, dar şi cu regionalizare 
monetară – puteam vorbi de ordine monetară – secretul consta în reconcilierea, 
respectiv stabilitatea cursurilor de schimb ale monedelor „celor mari”.  

Concomitent, mai vechea integrare, pornită la Roma (1957) pe 
comandamente şi ambiţii politice, redescoperea cu ceva decenii mai târziu o 
şansă unică de a se evidenţia şi a-şi propaga ideea sau ideile. Şi-a construit 
propriul sistem monetar la finele anilor şaptezeci, descoperindu-şi propria zonă 
monetară optimă. În locul acestuia, venea moneda unică de astăzi, odată cu 
care, redescoperim ca la 1957 că, în sfârşit Europa unită nu mai este o iluzie. 
Este chiar o „cultură”, nu-i aşa. Cum să fie altfel, doar atâtea alte regiuni s-au 
distins nu numai pe baze monetare şi au făcut-o care cum a putut, unele chiar 
prin subdezvoltare, suferind creştere a decalajelor sărăciei faţă de teritoriile 
dezvoltate.  

Dar dacă dăm chiar încă o dată timpul înapoi la euforia mondialistă de la 
jumătatea secolului trecut, dacă istoria postbelică nu ne-ar fi fost atât de 
defavorabilă şi încărcată de crize ? Dacă, în locul subdezvoltării şi sărăciei, am 
fi avut, dimpotrivă, o dezvoltare armonioasă şi o bunăstare generalizată pe 
măsură? Sau dacă sistemul monetar mondial de la Breton Woods s-ar fi dovedit 
formula viabilă pentru totdeauna?  

Ne apropiem de o iluzie aici, dar o facem cu bună ştiinţă. Dacă viaţa 
economică a lumii ar fi fost alta, mai fericită, să ne întrebăm atunci de ce şi ce 
ar fi mai fost Uniunea de astăzi, făcând din regionalizarea proprie, una 
internaţional determinată de altfel, un adevărat blazon !? Nu am fi putut şterge 
comuniunea culturală a acestei regiuni, dar sigur ar fi fost percepută cu totul 
altfel decât astăzi, fie că realizăm sau nu acest lucru. 
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 Note 

 
 

(1) Titlul lucrării de faţă parafrazează pe cel al ultimului capitol din Tsoukalis (2000, p. 263 şi 
următoarele).  

(2) (1) zona de liber-schimb; (2) uniunea vamală; (3) piaţa unică; (4) uniunea economică; (5) 
uniunea economică şi monetară (Balassa, 1961). 

(3 )În principal e vorba aici de favorizarea companiilor din ţările membre Uniunii care 
exportă în regiune beneficiind, prin Acord sau Tratat, de scutirea de taxe vamale şi altele, 
vizavi de companiile din aceeaşi ramură din restul lumii. Acesta este exemplul 
compromiterii concurenţei pe piaţa unică a economiilor integrate oaarecum prin definiţie, 
astfel imposibil de reparat prin politicile concurenţiale chiar în fazele avansate ale 
integrării.   

(4) La care vom reveni în detaliu ceva mai jos.  
(5) Vezi pentru detalii Andrei (2009a, pp. 30-43).  
(6) Oarecum totuşi alături de ideile despre zona monetară optimă ale lui Mundell (1961).  
(7) Faptic, tradusă prin flotarea devenită incontrolabilă a cursurilor de schimb, în urma 

prăbuşirii sistemelor monetare internaţionale, deci sistemelor cursurilor fixe, precedente. 
Adepţii „teoriei” SMI atribuiau astfel de fenomene chiar prăbuşirii SMI, în vreme ce 
McKinnon (1993), adept al teoriei alternative a „zonei monetare optime”, atribuia 
fenomenul unei alte prăbuşiri: a „monedei-ancoră”, vezi cazurile lirei sterline, în 1931 şi, 
respectiv, a dolarului american, în 1971.  

(8) Vezi şi Urwin (1991) şi Baker Peace (1999).  
(9) Am numit aici „Şarpele Monetar” (Acordul Bale, 1971). 
(10) Thygesen (1979). 
(11) Story & Walter (1997).  
(12) Tratatul de la Maastricht (1992), numit la vremea sa chiar „Tratatul Uniunii Europene”, 

întrucât consemna pentru prima dată expresia „Uniunea Europeană”, în locul 
„Comunităţilor” sau „Comunităţii Europene”.  

(13) Vezi Robson (1987). 
(14) Vezi André Gide: „Lex Faux Monnaieurs”(fr.). 
(15) În cazul monedei unice europene nici nu mai trebuie insistat pe aspectul politic, întrucât 

iniţierea oricărei monede, de la cele mai vechi şi până la încercările din zilele noastre de 
afirmare distinctă şi separată a unor state, rămâne indisolubil legată de aspiraţii politice de 
largă perspectivă, nemaiconsiderând aici identitatea autorităţii politice iniţiatoare.  

(16) (1) Deficitul bugetar, sub 3% din PIB; (2) datoria publică, până la 60-65% din PIB; (3) 
reducerea ratei dobânzilor pe termen scurt (3% pe an, faţă de reperele ratelor celor mai 
reduse) şi stabilitatea ei pe termen lung; (4) stabilitaea cursului de schimb al monedei 
naţionale, regăsită ca lipsă a devalorizărilor; (5) reducerea ratei inflaţiei (sub 3% pe an, 
faţă de reperele de inflaţie cele mai reduse).  

(17) Vezi în special Iancu (2006).  
(18) Mai sunt, desigur, şi alte caracteristici şi principii despre care se poate discuta: principiul 

independenţei financiare a Uniunii sau al „resurselor proprii”; principiul „juste retour”, al 
egalităţii contribuţiei cu beneficiul statului membru (adăugat parcă celui al deficitului nul); 
„capacitatea de plată” – un principiu vizând reduceri ale cheltuielilor etc. – vezi în special 
Acordul de la Fontainbleu (1984) şi Consiliul European de la Bruxelles (1988). 
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(19) Vezi şi Mossé (1967).  
(20) Vezi politicile de tip „pozitiv” (Hardwick, 1992) etc.  
(21) Conform Corden (1984) şi Wolf (1984). 
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