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Economia este deopotrivă activitate şi gândire, iar cele două sunt activităţi 
de principiu paralele, vădind şi corelaţii, dar şi contradicţii în dinamică. 
Gândirea economică, la rândul ei, îşi formează, adună şi sedimentează pleiade 
de gânditori care o marchează. Integrarea europeană rămâne un mare proiect în 
curs, dar despre reuşita lui finală, iată, este încă prea devreme a se exprima. 
Ceva totuşi a reuşit, iar dintre reuşitele ce nu pot fi negate se desprinde cu 
siguranţă, în mod reprezentativ, din nou o zonă de gândire economică specifică.  

 
1. Bazele conceptului: Bela Balassa şi Jacob Viner 
 
Iată o alăturare de nume interesantă. Vorbim, la origine, de un Bela 

Balassa (1928-1991), ungur, profesor de economie, dar şi cu merite morale 
pentru baricada revoluţiei anticomuniste din 1956. Urmare represiunii 
ulterioare, Balassa emigrează în Occident, mai întâi la Viena, unde urmează să 
îşi demonstreze şi merite ştiinţifice, în specialitatea sa(1). Context în care, în 
1961, prezintă propriul model despre ce avea să fie integrarea europeană(2), 
respectiv succesiunea a cinci faze sau stadii: (i) zona de liber-schimb; (ii) 
uniunea vamală; (iii) piaţa comună; (iv) uniunea economică; (v) uniunea 
economică şi monetară. Modelul avea să aducă izbitor cu un fel de document 
programatic, de care Comisia Europeană de atunci ar fi putut fi cu adevărat 
mândră, dacă ea ar fi fost la originea acestuia. În realitate însă, manageriatul 
organismului european nu putea fi amestecat într-o astfel de elaborare pentru 
simplul motiv că preocupările sale privesc un întreg tablou, mai puţin 
preocuparea de a crea ideologii sau teorii(3). 

Modelul şi, respectiv, contribuţia lui Balassa la gândirea economică 
despre integrarea europeană se dovedesc salutare. Este astfel corect de plasat 
zona de liber schimb şi uniunea vamală la baza integrării economice şi în 
succesiune directă. Dar şi dacă aceste concepte de bază nu sunt chiar opera 
acestui autor, iar pe de altă parte elaborarea în speţă ar deveni uşor discutabilă 
începând cu stadiul al treilea – despre momente în timp care vizibil se 
îndepărtează de momentul iniţial, al elaborării modelului – totuşi Balassa 
rămâne şi în această zonă a integrării avansate(4) măcar părintele unor termeni 
amplu şi rutinat vehiculaţi astăzi, respectiv piaţă comună (unică), uniune 
economică şi(uniune) monetară etc.  

Ba chiar cred că Balassa mai are un merit, unul de detaliu, o adevărată 
intuiţie de geniu, amintind de felul în care cu peste o sută de ani înainte un 
David Ricardo prevăzuse uriaşa amploare a comerţului dintre naţiuni ce avea să 
revină odată cu revoluţia industrială din a doua jumătate a veacului al XIX-lea. 
Balassa prevedea în 1961, fie şi indirect – prin plasarea în modelul său 
integraţionist a uniunii monetare – regresul şi autodistrugerea unei oridini 



Integrarea economică, între concept şi încheiere 

 
55

monetare la scară mondială care, la ora respectivă, era încă pe val – e vorba aici 
fireşte de Acordul internaţional şi efectiv de sistemul monetar internaţional 
(SMI) de la Bretton Woods (1944-1971), care succedau atât ultimului război 
mondial, cât şi, mai înainte, marii crize şi etalonului aur internaţional (Andrei, 
2011). Or, încă o dată, o uniune monetară nu ar fi putut fi aşteptată decât pe un 
fundament cel puţin de neîncredere faţă de ordinea monetară mondială de 
ansamblu. Iar ordinea monetară mondială concepută la Bretton Woods în 1944 
avea şi nevoie de câţiva ani pentru a fi implementată, şi să treacă în colaps abia 
un deceniu mai târziu, în 1971, când, pe partea efectelor, Comunitatea 
Europeană începea în sfârşit să se gândească şi ea la momentul zero al 
propriului demers monetar. Oricum, însă, la începutul anilor şaizeci relaţiile 
monetare ale lumii postbelice nu conţineau nici fragilitatea incipienţei, nici 
orizontul declinului. 

Alături de Bela Balassa, un alt nume se alătura conceptului de uniune 
(integrare) economică, deşi o făcea de pe celălalt mal al Atlanticului(5), am 
numit aici pe economistul canadian de origine română Jacob Viner (1892-
1970), cu o lungă şi fructuoasă carieră de profesor de economie internaţională la 
Universitatea din Princeton. Viner s-a concentrat mai mult pe fazele incipiente 
ale integrării şi a rămas în gândirea economică cu teoria proprie asupra uniunii 
vamale (Viner 1950). Autorul desprinde faptul că economia internaţională – dar 
în special o iniţiativă şi o procedură precum formaţiunea de state pe bază 
economică integrată – se lasă pândită de ceea ce el numeşte: „crearea” de 
comerţ, versus „deturnarea” sau „pervertirea” comerţului. Nu privise deci, 
precum „îndrăzneţul” Balassa, perspectiva evolutivă de termen lung a integrării 
– se referise deliberat la modul în care integrarea economică era văzută la 
timpul său –, dar în special prin deturnarea/pervertirea comerţului punea în 
evidenţă şi alte lucruri la care ar fi urmat să ne gândim şi mai târziu, ca legate 
de caracterul obligatoriu contradictoriu al mai tuturor etapelor de existenţă şi 
evoluţie (dezvoltare) a integrării. Spre bun exemplu, astăzi vorbim de distincţia, 
până la uşoara separare a Zonei Euro în spaţiul UE, ca „uniune economică şi 
monetară” exact în termenii lui Balassa, versus extinderea şi mai ales reacţia 
comportamentului economic din interiorul Uniunii la această extindere – o 
reacţie atât favorabilă, cât mai ales nefavorabilă dacă ne amintim cum primul 
val al extinderii către est (2004) avea să lase votul negativ al cetăţenilor  faţă de 
proiectul de Constituţie, în sectorul vestic. În măsură similară, contradicţia între 
întărirea formaţiunii prin aceeaşi extindere a ei şi diluţia ei de ansamblu prin 
cooptarea terţilor încă „novici”.  Am putea adăuga destule pe partea Politicii 
Agricole Comunitare (PAC) etc. 

Viner, în modelul său, indica firmele exportatoare în teritoriul uniunii 
vamale drept adevăraţii „profitori” ai celei din urmă. Or, ceea ce vreau să 
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accentuez aici este (zic eu) nevoia de a îndepărta, din dreptul lui Viner, orice 
bănuială sau ironie subţire, reieşită în context(6) – în realitate deci, integrarea 
păstrează astfel de inechităţi distribuite pe tot parcursul ei în dreapta şi în 
stânga. După cum, vizavi de această situaţie, aceea că oricare acord interstatal 
de integrare se face forţat să înscrie cu titlu obligatoriu în litera sa (nu mai spun, 
în spiritul său) „piaţa şi concurenţa” – pentru ca principiile acestora să fie astfel 
încălcate prin chiar mecanismul de funcţionare – este şi ea una mult mai 
degrabă tragică, decât ironică.  

Rezumând cele de mai sus, avem două nume care fundamentau în anii 
imediat postbelici (cincizeci şi şaizeci) conceptul de integrare. Astăzi am ajuns 
la o bibliografie serioasă ca într-o altă generaţie de autori şi, fireşte, într-o altă 
fază de evoluţie a integrării pe partea faptelor. O fază în care, din păcate, 
suntem din nou obligaţi să revizuim vechile concepte, versus să nu mai credem 
în integrarea de acest tip.             

        
2. Critica Modelului Balassa  
 
Ajungem la momentul în care a fi amintit de „geniul” lui Balassa în 

dreptul stadiului uniunii monetare devine uşor o adevărată ironie: tot aici începe 
şi partea discutabilă a modelului. 

(1) De pildă, la momentul 2012, de faţă, uniunea economico-monetară 
este realizată – putem vorbi de o integrare desăvârşită, fie ea şi restrânsă la 
Zona Euro ? Nicidecum. Unii autori chiar opinează că demersul monetar ar fi 
luat-o înaintea integrării economice (Dinu et al., 2004). Apoi, la uşa integrării 
bate acum integrarea fiscală – am spus-o şi noi, dar şi alţii atât înainte, cât şi 
mai târziu, dar Balassa, din păcate, nu a vorbit nicăieri despre acest posibil 
demers (ca distinct).  

(2) În al doilea rând, autorul pare (dar numai pare) a fi păstrat şi aici o 
intuiţie de geniu asupra proiectului monedei comune, fundamentat prin Tratatul 
Uniunii de la Maastricht (1992) şi derulat de facto între 1999 şi 2002, ca stadiu 
distinct. Dacă, deci, demersul uniunii monetare s-ar limita la această scurtă 
perioadă, încă o dată modelul lui Balassa ar fi revenit drept genial. Din păcate, 
însă, nu mai putem spune asta. Stadiul implementării monedei comune (1999-
2002) era precedat cel puţin de Criteriile de Convergenţă de la Maastricht 
(1992), apoi de înfiinţarea Institutului Monetar European (Andrei, 2009a), 
predecesorul Băncii Centrale Europene (BCE) de mai târziu şi de astăzi, o 
instituţie lucrând îndeaproape şi cu Sistemul Monetar European (SME/ 1979-
1999), la timpul său,  astfel greu de afirmat că moneda unică de la întretăierea 
celor două secole ar fi fost posibilă şi în absenţa precedentului ei SME. 
Menţionam aici altădată că acesta din urmă era surprins de Ronald McKinnon 
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(1992) ca în pericol de colaps în condiţiile în care structura sa conceptuală 
rămânea profund similară mai vechiului sistem monetar internaţional de la 
Bretton Woods, care implodase în 1971 (Triffin, 1973). Or, aceasta se întâmpla 
unui demers monetar al europenilor care, în sfârşit, căutau aici o desprindere de 
dependenţa faţă de moneda americană – mai devreme, în 1971, Comunitatea 
Europeană îşi elaborase în pripă construcţia numită „Şarpele Monetar”, cu care 
să se apere de flotarea nesănătoasă a dolarului, dar astfel dependenţa monetară 
de Statele Unite rămânea omniprezentă tot atât în noii ani de criză, cât fusese 
atunci când americanii erau tari şi producători de ordine internaţională. Or, în ce 
ne priveşte din nou, mai putem admite că demersul monetar al Comunităţii şi 
Uniunii de mai târziu s-ar fi redus vreodată la implementarea monedei euro; că 
el nu a început de facto chiar în 1971?! În fine, în aceste condiţii date, a ajunge 
la anul 1971 nu mai poate coexista cu ideea uniunii monetare, ca „ultimul 
stadiu”. Şi să mai observăm o dată aici despărţirea evidentă de concepţie între 
un cercetător care vedea din 1961 perspectiva uniunii monetare şi o Comisie 
Europeană care, în aceeaşi privinţă, nu mişca un deget către demersul monetar 
înainte de 1971 – amintim că mai vechile Tratate de la Roma (1957) nu 
pomeneau, la rândul lor, nimic despre vreun posibil demers monetar.      

(3) Ceea ce decurge din acest raţionament este faptul după care, în primul 
rând, demersul monetar este, mai corect a fost unul de termen lung, unul în care 
el avea să coexiste şi cu alte demersuri, în toate fazele sale, respectiv cu piaţa 
comună, cu implementările aferente pe partea comercială şi pe cea fiscală – vezi 
aici unificările în materie de TVA pentru înlăturarea concurenţei fiscale etc. O a 
doua parte a raţionamentului atacă şi mai în profunzime modelul Balassa: după 
stadiile integrării incipiente de tip (i) zonă de liber schimb şi (ii) uniune vamală, 
se clatină serios cele numite mai departe piaţă comună şi uniune economico-
monetară. Dar nu este vorba de piaţă comună sau uniune economică drept false 
concepte, ci de situaţia că acestea nu mai pot fi „stadii” ale integrării în 
succesiune în acelaşi mod în care vorbeam iniţial de zonă de liber-schimb şi 
uniune vamală – încă o dată, piaţa comună coexistă cu demersuri monetar-
fiscale, cel puţin, acestora din urmă venindu-le rândul să se desăvârşească în 
alte stadii ulterioare, mai mult sau mai puţin distincte.  

Ceea ce deci eşuează pentru acest model este (în primul rând) însăşi 
conceperea sa stadială (pentru fazele avansate, ca şi pentru cele incipiente ale 
integrării): ar fi vorba, pentru Balassa, de stadii prea distincte până la 
intersepararea criticată pe bună dreptate şi de Tsoukalis (2000).   

(4) Dintr-un alt punct de vedere, cele cinci (Balassa) stadii sau şase – dacă 
după critica de la punctul (1) de mai sus am adăuga şi presupusa completare pe 
partea demersului/stadiului fiscal – tot nu acoperă descripţia integrării – ci 
numai faţeta aşa-zis „liberală” a acesteia. Iar aici ar fi nevoie, din nou, de o 
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precizare ce ar veni în prelungirea ideii de mai sus în sensul ruperii proiectului 
integraţionist, în realitate, de orice ideologie – în speţă, acesta nu se 
cramponează nici măcar de ideologia pieţei libere, versus opusului ei, spre 
exemplu(7), ci numai aplică ştiinţa după care integrarea ar fi imposibilă fără 
piaţă unică şi funcţională. În rest, aceasta se poate inclusiv limita la un simplu 
instrument de realizarea altor obiective – cum, bineînţeles, este cazul celor 
legate de bunăstare sau coeziune socială. Ca atare, obiectivul, ca şi întreg 
demersul integraţionist ar putea, teoretic, fi şi unul „(foarte) socialist” – cu 
siguraţă că acest aspect măcar se numără printre acelea care au asigurat 
succesul integrării europene în zona gândirii politice socialiste, spre deosebire 
de comunismul aşa-zis „real” de altădată, care vedea aici exclusiv „capitalismul 
contemporan”, cu „contradicţiile” sale interne şi destructive.    

Paranteza de mai sus serveşte bine înţelegerii ideii că integrarea este ceva 
mai mult – dacă nu mult mai mult – decât construcţia unei economii de piaţă 
reorganizate teritorial pentru beneficiile acesteia faţă de cetăţeni. Ca atare, 
modelul lui Balassa devine astăzi (mult) depăşit în amploare, pentru că este 
depăşit, mai întâi, în obiective. Economia integrării europene se identifică – în 
prezent, dar mai bine zis de la bun început – cu „două economii” europene: (a) 
una de tip liberal şi fondată pe jargonul conceptelor liberale de tip: integrare, 
piaţă, concurenţă, uniune economico-menetară, convergenţă, zonă monetară 
optimă; (b) cealaltă, nonliberală, cel puţin, unde vine rândul conceptelor de tip: 
buget-bugetare, intervenţionism şi politici, dezvoltare regională şi durabilă, 
coeziune socială, fonduri structurale. Mai mult, cele din urmă (b) apar grosso-
modo drept condiţionate de cele dintâi (a) – amintind tot de relaţia tipică 
instrument-obiectiv –, dar devine aici la fel de important de reţinut că aceasta 
nu a lăsat să întârzie, în practica Uniunii, implementarea obiectivelor (b) până la 
o prezumtivă „ascuţire” a instrumentelor (a), ci cele două demersuri, liberal şi 
nonliberal, au fost concepute să evolueze absolut concomitent – este şi 
meritorie pentru organismul european o astfel de mentalitate, iar imaginea 
integrării capătă astfel adevăratul ei contur în dreptul unei astfel de completări.  

 
3. Integrarea, într-o altă descripţie  
 
Păstrând astfel paternitatea modelului lui Balassa din 1961 şi neputând, 

fie şi din motive de bun-simţ, admite ca vechimea aceluiaşi model să nu îl facă 
cel puţin discutabil şi criticabil după o jumătate de secol – nu ar fi fost aşa doar 
în alternativa negativă că nu am fi mai vorbit astăzi de validitatea însăşi a 
conceptului de integrare –, păstrându-i acestuia şi destule elemente individuale 
drept valide, iată totuşi, ca în paragraful de mai sus, că integrarea deja îşi 
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schimbă înfăţişarea conceptuală. Categoric, nu ar mai fi cazul să vorbim de cele 
„cinci stadii”, ci de altceva, ca în dezvoltarea (de principiu) de mai jos. 

 
3.1. Numai două stadii, în loc de cinci 
 
Am putea păstra drept valide primele două stadii ale lui Balassa, respectiv 

(i) zona de liber-schimb şi (ii) uniunea vamală, ca un alt (nou) stadiu individual 
– format din alte două sub-stadii în succesiune cât se poate de firească şi de 
directă. Cu alte cuvinte, zona de liber schimb şi uniunea vamală ar forma ceea 
ce putem numi integrarea incipientă. Şi pe lângă argumentul în acest sens că 
aceasta este partea ce ar putea fi păstrată intactă, drept sută la sută corectă, din 
modelul iniţial, revine aici şi altul cel puţin la fel de semnificativ. Odată ce noul 
model ar regăsi integrarea incipientă drept deosebită de integrarea avansată – 
constituită firesc în jurul celorlalte concepte balassiene – aici deja se vor 
despărţi lucrurile într-o vedere încă mai largă: 

(1) Despărţirea între integrarea europeană (CE, mai târziu UE) şi celelalte 
formaţiuni de state ale lumii care au procedat vreodată la integrare economică. 
Vorbim aici de a lămuri în sfârşit contradicţia între un proces integraţionist de 
aderenţă de lărgimea a mult peste o sută de state ale lumii antrenate în procese 
şi demersuri de tip integraţionist şi, vizavi, de o oarecare „impopularitate” în 
lume a demersului integraţionist derulat de la începutul anilor cincizeci în aria 
Uniunii Europene de astăzi. Vorbim de coexistenţa Uniunii Europene cu 
formaţiuni  de state fondate în nordul Africii, în aria arabă şi Orientul Apropiat, 
ca şi în America Latină şi America centrală (Andrei, 2009a).  

Dar vorbim şi de coexistenţa măcar formală a două formaţiuni şi tipuri de 
integrare chiar pe acelaşi spaţiu european – vezi existenţa încă a Asociaţiei 
Europene a Liberului Schimb (AELS/CEFTA) – pentru care istoria anilor 
şaizeci-şaptezeci dezvăluie şi o etapă în care ponderile celor două în economia 
Europei erau cel puţin comparabile, am identificat aici anii de dinaintea aderării 
Marii Britanii la Comunitatea Europeană a vremii.  

Un lucru important mai trebuie adăugat aici şi tot sub raportul gândirii 
economice. Există un fel de raport „asimetric” între cele două filozofii ale 
integrării – ambele conţinând zona de liber schimb & uniunea vamală, dar una 
o cuprinde ca pe componenta stadială a unei construcţii mai largi şi mai întinse 
în timp pentru a cunoaşte de facto evoluţia, cealaltă văzând-o ca pe însăşi 
integrarea, obiectiv şi instrument, fără dezvoltare sau evoluţie şi fără orizonturi 
de timp în acest sens. 

Şi nu ar fi de omis – evoluând către sensul cel mai larg al conceptului de 
integrare economică – că este vorba aici încă de integrarea de tipul formaţiunii 
de state. În realitate, integrarea economică între state este de admis şi în afara 
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formaţiunilor de state, uniunilor monetare etc., prezente şi în alte timpuri – vezi 
exemplul integrării regăsite în sistemele monetare internaţionale, începând chiar 
cu etalonul aur internaţional (Metzler, 2006).   

(2) Despărţirea între o integrare incipientă (pentru UE) sau pur şi simplu 
limitată (pentru celelalte formaţiuni) în care statele se pot angaja, dar din care se 
pot mai lesne şi dezangaja, la nevoie, ca urmare presiunii interesului naţional 
sau conjunctural – iar aceasta s-a şi întâmplat în mai multe cazuri ((Andrei, 
2009a) – şi, vizavi, o Uniune Europeană din care nu se ştie de când a devenit 
extrem de dificilă şi doar ipotetică orice dezangajare, în ciuda „munţilor” de 
vicisitudini antrenaţi şi acumulaţi de procesul integrării pe termen lung; 

(3) Ca şi despărţirea între o integrare incipientă, în care statele se 
antrenează preponderent din proprie voinţă şi iniţiativă, cu efort politico-
administrativ, diplomatic şi în aria dreptului internaţional, care integrare 
seamănă deocamdată cu o internaţionalizare şi se derulează pe domeniul 
economiei internaţionale şi, vizavi, o integrare avansată, care a depăşit şi faza 
incipientă, şi pe aceea a internaţionalizării, dar tot atât de încet, dar sigur şi pe 
aceea a iniţiativei statelor membre, iniţiativă înlocuită de presiunea 
evenimentelor şi a dezvoltărilor devenite necesare. Se impune aici un exemplu 
şi vom recurge la unul pe care l-am mai dat şi ţine tot de desfăşurările monetare: 
dacă Şarpele Monetar al perioadei imediat post-Bretton Woods se dovedea mai 
mult sau mai puţin necesar, dacă înlocuirea acestuia cu Sistemul Monetar 
European (SME) în 1979 de asemenea, atunci înlocuirea celui din urmă cu 
moneda administrată în comun se dovedea, respectiv se demonstra de astădată 
necesară (Andrei, 2010)(8), astfel lăsând loc plenitudinii integrării avansate, în 
care Uniunea (Comunitatea) păşise între timp; tot atât şi într-un mod deosebit 
de similar, presiunea uniunii fiscale se face tot mai resimţită astăzi, ca postfaţă a 
uniunii monetare fundamentate pe moneda comună (Andrei, 2009b).       

De adăugat la cele de aici, mai sus, că nici măcar reconcentrarea 
derulărilor pe numai două stadii nu mai păstrează vizibilitatea interseparărilor 
de la Balassa, în locul acesteia revenind imaginea complexă a interconectării 
obiectivelor parţiale şi a derulărilor fiecărui moment istoric. După care, 
separaţia propriu-zisă dintre cele două stadii s-ar defini conceptual prin: 

 fundamentarea integrării incipiente pe modelul uniunii vamale, alături 
de care uniunea vamală şi precedenta ei, zona de liber-schimb, ar 
rămâne şi cuvintele-cheie ale acestei secţiuni; 

 fundamentarea integrării avansate pe conceptul de piaţă comună 
(unică), la care adăugăm cuvintele-cheie ale convergenţei economice şi 
zonei monetare optime (Andrei, 2009a).   
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3.2. Zona monetară optimă 
 
Şi cred că se mai impune o precizare în legătură cu cea din urmă: nu 

confundăm, în cele de faţă, zona monetară optimă cu Zona Euro, respectiv cu 
uniunea economico-monetară, respectiv cu „cei 17”. Avem în vedeere aici 
conceptul de origine Mundell-McKinnon (Mundell, 1961, McKinnon, 1992), 
care se traduce uşor contrar dinamicii integrării – aceea de „închidere” 
economică relativă a zonei, în spaţiul internaţional şi, fireşte, în favoarea 
dezvoltării relaţiilor dintre frontierele interioare – prin contextul deschis în care 
moneda euro rămâne astfel ancora nominală a economiilor din afara Zonei 
Euro, chiar din afara Uniunii.    

 
3.3. Uniunea „nonliberală”  
 
Nu facem decât să revenim la bazele celei de „a doua economie 

europeană”, definite mai sus, în finalul paragrafului 2. Aparent paradoxal, o 
Uniune Europeană pornită din iniţiativă politică nu păstrează partipriuri (cum 
deja am explicat mai sus) nici măcar pentru liberalism şi economia de piaţă – 
dimpotrivă, să ne amintim cât ţineau la ideologie statele comuniste acţionând în 
contextul oricărui program pe termen lung, dar să ne amintim şi cum aceleaşi 
state devenite postcomuniste au avut grijă să îşi afirme cu atâta tărie opţiunea 
politică pentru economia de piaţă imediat după aceea, la începutul anilor 
nouăzeci. Gândirea Uniunii nu se mai cramponează demult între liberalism şi ce 
rămâne în afara liberalismului, ci, atât cât ia bine în calcul beneficiile pieţei 
libere şi concurenţei ca sine qua non necesare avansului dezvoltării şi 
prosperităţii, tot atât, în locul ideologiilor, ea rămâne conştientă de un aspect 
care îi aparţine în exclusivitate. Dezvoltarea economică de tip liberal este una 
de principiu performantă, dar tot atât una diferenţiată de la criteriul teritorial la 
cel privind individul şi grupurile sociale. Dacă însă diferenţierile regionale sau 
sociale se manifestă în interiorul unei naţiuni, pericolul destrămării acesteia 
rămâne de principiu departe – luând însă numai exemplul diferenţierii regionale 
pentru situaţia uniunii de state integrate, iar aceasta din liberă iniţiativă a 
aceloraşi state, atunci pericolul autodestrămării acesteia este unul mult mărit, iar 
aceasta pe lângă accentuarea contradicţiilor şi însuşi caracterului contradictoriu 
al procesului de integrare.  

Soluţia găsită este una oarecum înrudită cu ceea ce Tsoukalis descoperea 
în „împlinirea uniunii vamale prin piaţa unică” (Tsoukalis, 2000), respectiv un 
stadiu balassian următor în favoarea rezolvării definitive a cerinţelor unui 
stadiu trecut. Într-o ordine similară, derularea integrării rezolvă o problemă de 
origine sau creată de demersul liberal al dezvoltării prin demersul nonliberal, al 



Liviu C. Andrei 
 

62 

intervenţionismului şi politicilor, inclusiv celor sociale. Concret, dezvoltarea 
regională – pe partea nonliberală – vine să corecteze o deficienţă a desăvârşirii 
pieţei unice, la chiar maximul presupus al performanţei acesteia – vezi demersul 
liberal.             

 
4. Despre stadiul actual al integrării europene  
 
 Nu cumva vorbeam adineauri de o presupusă desăvârşire a pieţei unice, 

care tot ar crea probleme ? Dar în momentul în care trecem de la concepte la 
realitate, am înţeles deja că – în ciuda nivelului cel mai înalt al integrării realizat 
de europeni în aria planetară – vorbim încă de imperfecţiunea pieţei; şi nu o 
spunem doar noi (Yves Thibault de Silguy, 1998).  

 
4.1 Imperfecţiunile pieţei unice 
 
Vorbim de o fazare a integrării diferită între interiorul Zonei Euro şi restul 

ariei Uniunii. Chiar de o diferenţiere a fazelor ciclului de afaceri în interiorul 
Zonei Euro (uniunii economice şi monetare), de o convergenţă imperfectă a 
economiilor ţărilor membre. Actuala criză economică internaţională, într-o 
înţelegere completă şi astfel corectă(9), se întinde mult peste supracheltuielile şi 
supraîmprumurile statelor – acestea din urmă nu se limitau (ca după unii) 
neapărat la „inconştienţa” unor state întru a se împrumuta şi îndatora, cât 
ascundea intervenţia precipitată a acestora întru compensarea retragerilor 
capitalului privat din varii motive, dintre care nu ar lipsi poate diferenţierea de 
competitivitate a economiilor în spaţiul internaţional. Iată din nou cum piaţa 
unică – al treilea stadiu dintre cele cinci ale lui Balassa – prezintă deficienţe, cel 
puţin în comparaţie cu pieţele naţionale, de referinţă. 

Totuşi, acestea sunt doar exemple ale imperfecţiunii integrării – vizavi de 
(şi în contrast cu) acestea nu sunt de negat nici semnele realităţii (pozitive a) 
aceleiaşi pieţe unice, dintre care ne limităm chiar la unele care se fac vizibile 
mai degrabă prin ceea ce deranjează şi chiar provoacă alte crize. Spre exemplu, 
investiţiile străine directe (ISD) din Uniune în ţările candidate la integrare 
aveau să scadă semnificativ şi cvasiinstantaneu odată cu momentele aderării în 
valurile 2004 şi 2008 (Andrei 2008a), şi întrucât ISD sunt în sine o internalizare 
a imperfecţiunilor concurenţei pe pieţele internaţionale. Alt exemplu revine în 
legătură tot cu ISD, întâlnind o adevărată stare de confuzie: multinaţionalele îşi 
mută filialele dintr-o ţară membră în alta sau chiar în afara Uniunii, întrucât, din 
nou, concurenţa internaţională recâştigată în spaţiul UE înlătură avantajele 
regăsite iniţial – de pildă, acolo unde salariile din ţările gazdă sau preţurile 
resurselor autohtone erau sensibil mai reduse decât în ţările şi în regiunea 
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investitoare(10), iar exemplele ar putea continua (de o parte şi de cealaltă, 
desigur).   

Vizavi atât de părţile pozitive, cât şi de cele negative ale afirmării şi 
evoluţiei pieţei unice, presupusa imagine a unei pieţe perfect concurenţiale în 
aria Uniunii (respectiv Zonei Euro) ar fi una în care – ca în urmă cu aproape 
două secole, în opera scrisă a lui David Ricardo – producătorii din aria şi pentru 
aria Uniunii ar lucra (produce) şi şi-ar câştiga profiturile direct de acasă, de pe o 
piaţă cu preţuri stabile şi sigure, iar presupusele filiale, dacă ar mai exista, ar fi 
definitiv mutate în afara Uniunii.     

 
4.2 Post-uniunea economico-monetară  
 
Aici ne întoarcem la demersuri ale noastre mai vechi, respectiv la 

perspectiva uniunii fiscale şi comparaţia ei cu demersul încheiat al uniunii 
monetare (Andrei, 2009b). Ne aflăm, fără doar şi poate, în faza integrării 
avansate, aceea care şi face Europa un spaţiu economic deosebit faţă de 
celelalte ale lumii, şi defineşte o perioadă în care – ca în paragraful 2, de mai 
sus – evenimentele presează asupra iniţiativelor naţionale (Andrei, 2009a). 
Demersul monetar a fost unul multidecenal, aducând moneda unică şi, odată cu 
ea, ultimul stadiu al lui Balassa. Apare totuşi aici şi o altă temă de dezbatere, 
aceea dacă totuşi uniunea monetară nu ar fi (fost) de înţeles şi în afara 
(respectiv, în prealabil) monedei comune – cu trimitere la SME, care asigura un 
comportament coordonat al autorităţilor monetare naţionale, dar aceasta totuşi 
păstrând şi entitatea monedelor naţionale.  

Mai sigur este altceva, în aria frontierei dintre SME şi moneda unică (şi 
chiar decât vecinătatea fazelor incipiente sau avansate ale integrării): numai 
moneda comună naşte acea autoritate a Uniunii de reprezentativitate a acesteia 
şi de greutate comparabilă Comisiei Europene (CE), ca substitut de guvernare 
Unională, am numit Banca Centrală Europeană (BCE). Cea din urmă absoarbe, 
în subordinea ei, băncile centrale ale statelor membre Zonei Euro oarecum 
asemănător cu cele întâmplate în structura Rezervei Federale americane şi 
păstrează drept obiectiv fundamental de politică monetară stabilitatea preţurilor 
Zonei – dar, înainte de aceasta, însăşi administrarea monedei unice. Ceea ce 
face astfel BCE este acelaşi lucru cu obiectivul activităţii oricărei bănci centrale 
naţionale sau federale în economia postbelică şi actuală – tot atât cât BCE este 
şi ea o bancă centrală.   

Or, am mai spus-o deja cel puţin de două ori (Andrei, 2009b, 2010), dar 
merită repetat că naşterea acestei instituţii centrale a Uniunii şi integrării 
avansate, cu o astfel definită funcţie, vine să creeze nevoia completării 
statutului propriu după aceeaşi structură instituţională a băncilor centrale – pe 
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lângă sucursalele recâştigate în statele membre, colaborarea pe picior de 
egalitate cu guvernarea aferentă. Or, iată aici cât se poate de concret 
imperfecţiunea integrării noastre, în speţă nevoia, chiar presiunea specifică a 
evenimentelor asupra iniţiativelor de care vorbeam mai sus pentru stadiul 
integrării avansate: BCE colaborează, în gestionarea monedei euro, cu 
guvernele statelor membre Zonei Euro, mult mai puţin, până la nesemnificativ 
cu guvernarea centrală a CE. Colaborarea cu mai multe guverne naţionale 
devine anevoioasă, greutatea specifică a acestora în interiorul Zonei este 
diferenţiată, dar nici aceste guverne nu se prezintă statutar în vreun „tot unitar” 
pentru a fi înlesnit măcar colaborarea egală cu BCE.  

De cealaltă parte, CE rămâne un fel de guvernare formală sau „reziduală” 
în zona în care, în ciuda integrării avansate, ponderea puterii politice rămâne 
înţepenită în partea naţională, dar nici „naţionalul” nu pare a fi nodul gordian 
sau frâna integrării, ci faptul relevat cel mai bine în momentul de criză a 
ultimilor ani care indică aceleaşi tare ale supraputerilor naţionale de pe 
continentul nostru din epocile ante şi interbelice. Tot astfel cum, în momentele 
crizei, în loc să auzim vocea entităţii Uniunii au răzbătut la suprafaţă tot vocile 
germane sau franceze – ca un trist moment al adevărului de după anii două mii 
–, CE rămâne exclusă de la gestionarea monedei comune în condiţiile în care 
revine poate prima dată în istoria lumii şi problema „proprietăţii” – de iure, ca şi 
de facto – asupra aceleiaşi monede: aparţine aceasta Uniunii sau statelor 
membre ? Dacă răspunsul înclină către cele din urmă, atunci chiar suntem în 
această situaţie, dar ea este (nu trebuie să o mai repetăm) cu totul 
nemulţumitoare şi purtătoare a unei alte contradicţii de etapă aparent insolubile 
(cum au fost totuşi şi altele în trecut), iar pericolul revenirii la monedele 
naţionale – ceasul Uniunii dat înapoi cu câteva decenii, dar şi astfel revenirea la 
mai vechi situaţii contradictorii de etapă ce păreau cândva rezolvate, vezi cu 
precădere fragilitatea ancorei nominale – este unul iminent, chiar dacă nu 
imediat.  

Dacă totuşi răspunsul ar înclina către UE, atunci chiar acest lucru revine 
de aşteptat şi în acest sens presează şi evenimentele actuale, în speţă cerinţele 
avansului integrării. CE ar reveni în scenă ca adevăratul guvern al Uniunii – sau 
cel puţin al zonei euro – şi ar aduce cu sine bugetul UE, pe care, de astă dată, 
chiar îl gestionează. Am mai spus-o, aceasta ar restructura şi practic transforma 
acest buget în acela care susţine şi moneda euro(11), care s-ar autoalimenta altfel 
decât în prezent şi care s-ar debarasa de caracterul rezidual faţă de bugetele 
naţionale – în condiţiile în care raporturile din interiorul guvernării UE s-ar 
reface şi ele fundamental etc. Perspectiva uniunii fiscale – poate, mai corect, 
fiscal-bugetare – ar putea fi capabilă să rezolve astfel de probleme şi 
contradicţii în dinamică, dar iată, lucrurile sunt abia la început, la un început 
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încă neclar şi în care se înaintează cu paşi mici şi fără claritatea fondului 
problematic. Mai sigur sau poate mai optimist este (din nou am mai spus-o) de 
gândit la un demers pe termen lung, de întindere comparabilă precedentului 
demers care a adus moneda unică la capătul a trei decenii de lucru. Mai greu 
este de calculat evoluţia greutăţii specifice a factorului autoritar al Uniunii, 
acela care se face deja observat astăzi şi care naşte şi alimentează deja rezerve 
şi euroscepticism.         

Şi una, şi cealaltă dintre opţiuni sunt preliminar chemate să răspundă la 
întrebarea: „Credeţi sau nu în (această) integrare?”. Dacă da sau nu, răspunsul 
se va plia şi pe cel de dat întrebărilor legate de criza actuală: dacă integrarea a 
contribuit şi ea la această criză? Dacă „criza (din zona) euro” demonstrează 
inconsistenţa demersului monetar de până în anul 2002? Dacă gestionarea şi 
surmontarea crizei ar consta în avansul sau în oprirea-revenirea de la procesul 
integrării?     

 
5. Dar şi despre drumul către încheierea  integrării  
 
Dacă integrarea de tip ne-european şi AELS nici măcar nu îşi pune o 

astfel de problemă, excluzând din propria viziune şi termeni de tip dezvoltare 
sau evoluţie, cea de tip UE categoric constată dintru început un caracter 
contradictoriu care străbate fiecare stadiu – acesta din urmă începând chiar de la 
Bela Balassa. Acest punct „terminus” era vizat de Balassa şi căutat la încheierea 
demersului monetar chiar până mai ieri de el, ca şi de alţii.  Două rânduri de 
răspunsuri s-au dovedit astfel greşite. Ne revine şi nouă datoria de a da un 
răspuns în continuarea criticii şi resistematizării de mai sus plecând de la 
modelul clasic. Aşadar, încă o dată, când şi cum vom avea integrarea 
economică ca un proces încheiat?  

Din păcate, însă, nici acum răspunsul nu revine chiar imediat, ci mai sunt 
de făcut două precizări. Prima în sensul în care şi integrarea, dar şi momentul 
actual nu mai vorbesc demult doar despre economie. Creşte ponderea factorului 
instituţional şi administrativ, dar ne amintim că – fie şi pentru alt domeniu – 
nici democraţia nu s-ar cere reinventată fără riscuri serioase; poate, tot atât, 
integrarea – un concept relativ nou şi ţinând cu siguranţă de economia modernă. 
Vorbim aici de guvernarea potrivită condiţiilor integrării, cea care de fapt se 
reîntâlneşte cu democraţia în formele ei verificate şi sigure. Pe de altă parte, nu 
uităm că moneda unică s-a dovedit o iniţiativă „originală”, dar tot atât observăm 
astăzi, după zece ani împliniţi ai acesteia, că noutatea şi „originalitatea” nu îi 
mai sunt monedei de bun augur: gestiunii monedei europene îi lipsesc 
instrumentele elementare, ca trezoreria, bugetul conectat la acestea şi, mai cu 
seamă, un guvern consolidat în contextul binecunoscut statului modern.  
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Concluzia celor de până aici arată către transformarea Uniunii în structură 
federativă de guvernare. Aceasta pare a se întări până la a-şi pierde 
alternativele, alternative care ar prelungi la nesfârşit seria faptelor încărcate de 
contradictoriu – iar în această serie intră şi faptele după care  documentele 
Uniunii evită încă să pomenească acest lucru, sau perspectiva uniunii fiscale, 
sigur din motive politice şi de sensibilităţi naţionale şi ultranaţionale. Integrarea 
se va opri acolo unde nu vom mai vorbi de presiune a faptelor şi de situaţii 
contradictorii în sensul transformării sistemului existent în altceva. Cât despre 
trecut, aceasta a venit pe lume „deandoaselea”. S-a născut mai întâi autoritatea 
băncii centrale a Uniunii – ceea ce face din cea din urmă un fel de entitate de 
drept internaţional născută de-a-ndoaselea: guvernul urmează să vină mai târziu 
spre autoafirmare pe scena internaţională. E nevoie de entitatea guvernamentală 
care să „joace” măcar pe picior de egalitate cu BCE, care a fixat deja standardul 
sau nivelul la care cea dintâi are nevoie de o astfel de afirmare. Fiscalitatea 
Uniunii de astăzi îşi caută structura după care să ne plătim impozitele mai întâi 
la Bruxelles, apoi la Bucureşti, Sofia sau Berlin, iar bugetul se va recentraliza 
în consecinţă, lăsând Bucureştiul, Sofia şi Berlinul în partea sa locală.  

Asta înseamnă însă direct schimbarea ordinii actuale prin trecerea 
autorităţii statului pe planul secund – înseamnă ceea ce alimentează un euro-
scepticism contrar deja născut şi viu până la antiunionism. Pe ansamblu, trăim 
deja în perioada în care aceste presiuni pro şi contra sensului integrării par deja 
comparabile. Totuşi, chiar şi pentru viitorul apropiat o astfel de situaţie poate 
conta mai puţin – ne aducem aici aminte şi felul în care altădată, prin anii 
şaizeci şi începutul deceniului următor, cele două blocuri integrate din Europa 
de Vest prezentau puteri economice comparabile şi chiar integrarea din afara 
Comunităţii Europene părea a avea mai puţin succes decât aceea mai puţin 
pretenţioasă a AELS. Schimbarea situaţiei a venit mai degrabă în mod 
neaşteptat în favoarea Comunităţii Europene, iar aceasta din urmă era la 
început, respectiv în perioada definită aici, mai sus integrare incipientă într-o 
evoluţie internaţională de fond predominant liberală. Astfel cred şi în surprizele 
prezentului. 

De aceea mă văd obligat aici să fac bine deosebirea între a vedea 
derularea integrării în mod invariabil către statul federativ european şi, 
respectiv, a profeţi că lucrurile vor sta chiar astfel – masa critică a faptelor, 
evenimentelor şi dezvoltărilor ce ţin de viitorul imediat poate activa şi influenţa 
încă în toate direcţiile posibile. Pot recurge şi aici la un prezent în care de o 
parte integrarea face pasul înapoi prin reafirmarea naţionalului (vezi al 
Germaniei) de tip supraputere, dar de cealaltă recentul Tratat Fiscal  cel puţin 
poate fi startul aşteptatei uniuni fiscale despre  care am  tratat şi în cele de faţă, 
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şi în alte intervenţii, dar el este promovat în primele rânduri tot de actuala 
Germanie.   

În fine, în loc de vreo „profeţie” în materie mai am două idei de adăugat, 
dintre care una exprimă o certitudine, cealaltă vine cu o altă necunoscută în 
materia viitorului. Pe partea certitudinilor, este sigur că încheierea integrării nu 
este de luat drept o „utopie”, în sensul de altădată, al idealurilor împlinite, şi 
nici drept vreo ideologie sau opţiune politică – dar poate este sigur şi că 
sentimentele se cam „ascut” astăzi de o parte şi de cealaltă. Uniunea este un alt 
(nou) fel de entitate politică, ca atare va intra şi ea într-un joc politic cel puţin 
vizavi de statele membre, dar şi împreună cu administraţiile publice locale şi cu 
cetăţenii şi grupurile de cetăţeni. În consecinţă, în loc de utopie aşteptăm o 
adevărată teorie a jocurilor, în contextul căreia cetăţeanul european ar fi capabil 
să deplângă mai puţin erodarea puterii statului sau să renunţe la alergia faţă de 
„supranaţional”, iar aceasta în legătură cu propriile interese.   

Pe partea incertitudinilor revine evoluţia pieţei unice. Este zona liberală a 
demersurilor, de astădată, instituţiile europene sunt mai puţin direct implicate, 
evoluţiile sunt fie contradictorii, fie, dimpotrivă, silenţioase, dar sigur de 
astădată fără întoarcere. Piaţa va fi aceea care construieşte cererea şi oferta de 
piaţă, în maniera marshalliană, iar componentele ei individuale (pe bunuri şi 
industrii) sunt şi vor fi diferenţiate în materia gradului de concurenţă.  

 
 
 

 Note 
 

(1) Cariera sa se leagă de Universitatea Yale, mai târziu el lucrează şi drept consultant al World 
Bank şi în final predă la John Hopkins University (Wikipedia).  

(2) Vezi B. Balassa : Towards a Theory of Economic Integration, Kyklos International Review 
for Social Sciences (17 pages), 1961. Vezi şi Balassa (1961).   

(3) În stilul comunismului, spre exemplu, ca mare specialist în elaborarea de modele şi 
programe pe termen lung, acestea însoţite obligatoriu de învelişul ideologic. 

(4) Vezi paragrafele următoare, pentru detalii.  
(5) Curios însă, ambele nume care asigurau începutul teoriei integrării aveau să îşi sfârşească 

cariera pe continentul american. 
(6) Precum ar fi acea speculaţie jurnalistică în sensul că integrarea ar fi (fost) în realitate pornită 

şi condusă de interesele (înguste ale) unor mari companii şi aşa mai departe.  
(7) Ne aducem aminte, unii dintre noi, cum comunismul ţinea de ideologia sa de la principiile 

de bază până la detaliul oricărui proiect pe termen lung.  
(8) Este vorba aici, să mai amintim o dată, de pericolul iminent asupra oricărei zone monetare 

fundamentate pe o monedă naţională revenind drept ancoră nominală (McKInnon, 1992).   
(9) Asupra căreia ne vom concentra într-o altă intervenţie separată de cea de faţă. 
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(10) Să înţelegem însă că problematica, în speţă cauzalitatea sau motivaţia ISD se întinde pe o 
arie mult mai largă decât diferenţierile în materia preţurilor în spaţiul internaţional (Andrei, 
2008b).    

(11) Vezi, în speţă,  raportarea sau corespondenţa între stabilitatea relativă a monedei (care 
include şi o tendinţă de depreciere pe termene prelungite lipsită de şocuri) şi un deficit 
bugetar în limitele a 3% din PIB-ul anual.    
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