
RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

III
/ 2
00
4

Riscuri i catastrofe                                                                                    Victor Sorocovschi 

198

RISCURI GEOPOLITICE I ECONOMICE PRIVIND 
ROLUL UNIUNII EUROPENE ÎN TRIADA 

PROTAGONI TILOR ECONOMIEI MONDIALE 

E. NAGY 

ABSTRACT. -The Principal Risks that Threats the Leading Role of the 
European Union as a Protagonist of the World Economy. The enlarging of the 
European Union (EU) is a challenging act, that is probing the inner cohesion of 
this macroregional integration of the European states. At the same time, partially 
in connection with the process of enlarging, there is many risks that threathen the 
world political and world economical leading position of the EU. The paper is 
aiming to examine this sort of risks. From the political point of view the main risks 
are the following: the fragmentation of the Union in nation states, some kind of 
suspiciousness with historical roots, that is still characterizing the relationship of 
member states, first of all in Eastern Europe, the excessive political and 
economical competition between the member states and the lack of a common 
foreign and defence policy. The economical risks are the following: the 
technological backwardness and the low grade productivity and efficiency in 
comparison with the main rivals, the demographical erosion, the constant delaying 
of the reforms of the member states budget and the Unions budget as well, the 
unnecessary sustaining of the Common Agricultural policy. This factors, without 
profound changings can lead to the economic lag in relationship with the United 
States and East Asia.   

Procesul de integrare european  a cunoscut o evolu ie relativ lung , din a 
doua jum tate a secolului trecut, ap rând ca o reac ie iluminat  la ororile celui de-
al doilea r zboi mondial, dezideratul principal fiind evitarea cu orice pre  a 
izbucnirii în viitor a unui asemenea cataclism. Pe lâng  acest aspect a mai cânt rit 
mult i nevoia de autoap rare împotriva expansiunii comuniste, care a obligat rile 
europene s - i strâng  rândurile împotriva amenin rii reprezentate de Uniunea 
Sovietic . Aceast  amenin are comun  a dus la aprofundarea rela iilor nord-
atlantice, respectiv a alian ei cu Statele Unite ale Americii. Pe de alt  parte mai 
exista un factor de coagulare a rilor din Europa, i anume interesul economic de a 
face fa  concuren ei acerbe exercitate din partea rivalilor economici, în special de 
Statele Unite, iar mai târziu de Japonia. Acest aspect provoca oarecum o 
contradic ie cu alian a militar  transatlantic , deoarece interesele economice 
ac ionau divergent.  

Idea unei Europe unite este mai veche, mergând pân  la ideile economistului 
englez Adam Smith, care punea accent pe dezvoltarea unui nego  liber între popoare, 
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astfel stimulând interesul economic comun, mijlocul cel mai potrivit pentru 
înlesnirea comunic rii între oameni i societ i, pentru o cunoa tere mai bun
intercultural  care împreun  cu interdependen ele economice foarte strânse va face 
popoarele lumii s  fie contrainteresa i de declan area unui conflict armat.  
 Alte idei despre o Europ  unit  a împ rt it i filozoful socialist-utopist 
francez, C. H. Saint-Simon, având o încredere neclintit  în evolu ia spre 
perfec iune a umanit ii, care în sfâr it va culmina într-o osmoz  cultural-spiritual ,
debarasându-se de orizonturile na ionale mult prea înguste. Romancierul francez, 
Victor Hugo era adeptul necondi ionat al „Statelor Unite ale Europei”. În aceast
serie mai amintim Mi carea Pan-european  a lui Coudenhove-Calergi care a 
început s - i desf oar  activitatea pentru o Europ  unit  în 1923 la Viena. În mod 
paradoxal, în decursul istoriei o serie de mari imperii tiraniste au reu it unificarea 
for at i agresiv  a continentului, începând cu Imperiul Roman, apoi cu Imperiul 
Sfânt Germano-Roman, pân  la cotropirile lui Napolen i Hitler. Singura încercare 
f r  violen  de unificare a continentului este deci procesul de integrare european ,
care se caracterizeaz  printr-un succes f r  precedent. Etapele acestui proces sunt 
bine cunoscute: formarea Comunit ii Europene a C rbunelui i O elului în 1952 
la Paris, apoi constituirea Comunit ii Europene a Energiei Atomice prin semnarea 
tratatului de la Roma în 1957, iar apoi crearea Comunit ilor Europene prin 
integrarea acestor organiza ii în 1967, etc (P un 1999, Probáld 2000, Bernek 2002). 
Pe parcursul anilor integrarea macroregional  a cunoscut o serie de etape de l rgiri. 
În 1973 a avut loc aderarea Marii Britanii, a Irlandei i a Danemarcei. Acest 
moment poart  o importan  deosebit , deoarece unele ri, care în prim  faz  au 
fost reticen i fa  de o astfel de uniune din considerente politico-strategice, formând 
o integrare economic  aparte de liber schimb numit EFTA cu conducerea Regatului 
Unit, practic pe la jum tatea anilor `60 au recunoscut eficien a i succesul 
incomparabil mai mare a integr rii europene a celor ase, dorind i ei s  se 
al tureze acestei „companii”. În 1981 al turarea Greciei de Comunitatea European
a fost posibil  în urma unei decizii politico-strategice urmând s  fie înt rit flancul 
sudic al Alian ei Nord-Atlantice i din punct de vedere a stabilit ii economice i
politice dup  dictatura coloneiilor. În 1986 cooptarea celor dou ri iberice, 
Portugalia i Spania, urma într-o oarecare m sur  aceea i logic  ca i integrarea 
Greciei, deoarece era nevoie de o stabilizare a economiei i a democra iei în aceste 

ri dup  c derea dictaturii lui Franco în Spania i a lui Salazar în Portugalia. Odat
cu e ecul comunismului i cu declan area procesului de democratizare a rilor din 
fostul lag r socialist s-a impus posibilitatea ader rii i acestor ri la Uniunea 
European , a a cum s-a numit integrarea începând din 1993, odat  cu intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Maastricht. Acest tratat este considerat ca o piatr  de mil
a procesului de integrare, deoarece prin acesta s-a realizat aprofundarea unific rii 
prin dispari ia frontierelor interne i prin înf ptuirea principiului de liber  circula ie
a factorilor de produc ie i a persoanelor în UE. L rgirea cu cele mai mici 
probleme de adaptabilitate a avut loc în 1995, când au intrat în Uniune ri foarte 
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dezvoltate cu un standard de via  mai ridicat (PIB pe locuitor) decât media 
Uniunii. Este vorba de ri precum Austria, Finlanda i Suedia a c ror contribu ie la 
bugetul comun al Uniunii dep ea cu mult sumele care li s-a alocat ca finan are de 
la Bruxelles. Urm toarea etap  de o importan  major  are loc la 1 mai 2004, când 
Uniunea se va completa cu zece noi membri, majoritatea ri la est de veche cortin
de fier (Republica Ceh , Cipru, Estonia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, 
Slovacia, Slovenia, Ungaria). Acest ultim aspect va accentua semnifica ia istoric  a 
acestei l rgiri pentru c  pune cap t diviz rii politico-militare a continentului, de 
care a suferit atât de mult în cursul secolului XX. În viitorul apropiat (în anul 2007) 
va avea loc o nou  l rgire care va cuprinde România i Bulgaria, ri din Sud-estul 
Europei care sunt mai pu in preg tite de integrare. Dup  cum se vede din aceast
incursiune succint  în istoricul procesului de integrare european , ea a fost destul 
de activ i rapid , în epoca noastr  creându-se condi iile i necesitatea împlinirii 
acestui deziderat al unific rii. Ea îns  poart  în sine o serie de posibilit i de 
evolu ii social-politice incerte, care pot s  reprezinte riscuri pentru sus inerea 
durabil  a acestei integr ri macroregionale. 
 A adar, aceste riscuri pot s  amenin e cele dou  principii constitutive ale 
Uniunii Europene, i anume cel politic i cel economic, astfel încât putem distinge 
riscuri geopolitico-strategice i riscuri economice.
 Riscurile geopolitico-strategice sunt multiple, i ele se pot împ r i în dou
mari categorii: cele interne i cele externe. În ceea ce urmeaz  încerc m o 
inventariere a acestor factori f r  preten ia unui caracter atotcuprinz tor.
 Greaua mo tenire a istoriei europene, reprezint  un risc intern, care a 
condus la structura geografico-politic  actual  a continentului. Acesta se 
caracterizeaz  prin f râmi are politico-lingvistic în state na iuni, care persist i
în cadrul Uniunii Europene, toate acestea fiind un rezultat a evolu iei istorice 
specifice a continentului. Pe lâng  impedimentele economice, generate de 
îngreunarea comunica iei (care este o problem  inexistent  în cadrul pie ei interne 
a Statelor Unite spre exemplu, limba englez  fiind limb  oficial ), aceasta induce 
i o atomizare cultural , cu orient ri religioase, cu tradi ii i modele de socializ ri

diferite. Acesta poate s  devin  un factor de risc în producerea unor disfunc iuni în 
cooperarea viitoare, dac  în locul promov rii toleran ei i a aprecierii diversit ii de 
gen cultural va prevala ostilit ile, divergen ele generate de multiculturalism. 
Sper m ca totu i s  nu se adevereasc  scenariile lui Huntington, care vorbea de o 
viitoare ciocnire între civiliza ii, nu numai în raportul Europei cu civiliza ia
celorlalte continente, dar i în sensul unui conflict în interiorul continentului, 
Europa dispunând i ea de spa ii culturale diversificate, care la anumite stimulente 
negative poate s  func ioneze ca ni te clivaje. Tendin ele actuale de recunoa tere
reciproc  a diferitelor culturi existente în Europa sunt promi toare i, consider m
noi credibile i autentice. Totu i men inerea unui echilibru între culturi, a c ror
p strare este un imperativ în pofida amenin rii reprezentate de globalizare, va 
r mâne o preocupare persistent , obligatorie i delicat  a comunit ii europene, a 
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c rei principal obiectiv este evitarea producerii unor disensiuni latente în acest 
sens, cu posibilit i de explozie.  
 Fundamentarea ideologic  a eventualelor l rgiri ale UE în viitor, în 
eventualitatea unui nou val de l rgire dup  2007, adic  un proces care ar putea viza 
statele care înc  nu au dobândit statutul de candida i la aderare în UE. Acest tip de 
risc putem cataloga a fi mixt, deoarece are repercursiuni atât asupra structurii 
interne ale Uniunii cât i asupra rela iilor externe ale acestuia. Aici intervine 
inevitabil stabilirea unor principii de baz  comun  care s  ofere baza ideologic  a 
Uniunii, care trebuiesc cuprinse în noua Constitu ie European . În acest sens e ecul 
r sun tor al negocierilor privind aprobarea acestei nou proiect de constitu ie în 
2003 este un semnal negativ care poate s  dea motive de îngrijorare. Totu i, sunt 
anumite semne promi toare privind reluarea acestor negocieri în 2004, unde 
sper m ca statele membre s  ajung  la un comun acord. Aceast  polemic  vizeaz
deci eventuala aderare a unor ri precum Turcia, unele foste state din veche Uniune 
Sovietic  (Comunitatea Statelor Independente). Dintre aceast  ultim  categorie rile 
baltice vor dobândi statut de membru cu drepturi depline în 2004, Ucraina i
Republica Moldova vor s  adere la Uniune i nici Federa ia Rus  nu exclude aceast
posibilitate pe termen lung. Belorusia, fiind condus  de un regim autoritar 
nedemocratic are o orientare puternic rusofil , fiind practic izolat  total de 
comunitatea rilor occidentale, viitorul lui depinzând în mare m sur  de orientarea 
politic  a Rusiei. Turcia reprezint  o problem  aparte fiind vorba de o ar
musulman , de i laicizat , care asemenea fostelor ri din URSS nu îndepline te 
criteriile politice pentru începerea negocierilor de aderare, cele mai evidente 
deficien e având în domeniul drepturilor omului. În leg tur  cu orientarea religioas
a rilor candidate la aderare, UE la nivelul declara iilor nu exclude primirea unei ri
cu tradi ii religioase care difer  net de cre tinismul european, îns  tocmai 
divergen ele în jurul adopt rii Constitu iei se axeaz  printre altele asupra definirii 
valorilor principale ale UE tradi ia cultural  comun  cre tin-iudaic . Acest aspect 
îns  poate s  creeze disfunc ii privitor la aderarea unor ri aflate în afara acestui cerc 
cultural i dup  anumite opinii lezeaz i diversitatea religioas . De asemenea, poate 
s  provoace neîn elegeri i în interiorul Uniunii, între adep ii statului laicizat, care 
vor o desp r ire perfect  a puterii statale de biseric , i acei care privesc cu simpatie 
adoptarea valorilor cre tine ca valori comune ale Uniunii.  
 Orgoliile politice ale unor state poate duce la conflicte interioare i poate 
sl bi coeziunea politic  a Uniunii. Sunt elocvente în acest sens disensiunile, care 
func ioneaz  de multe ori ca un reflex istoric. De exemplu în timpul l rgirilor
Comunit ii Economice Europene în anii `60 Fran a, condus  de generalul de 
Gaulle, a votat consecvent împotriva coopt rii Marii Britanii la Comunitate, acesta 
fiind posibil  doar dup  moartea lui de Gaulle. Acest comportament politic a 
afectat i aderarea a altor ri EFTA, precum Danemarca i Irlanda. Motiva ia
acestui comportament era gelozia politic  a lui de Gaulle, care era îngrijorat de o 
sl bire a influen ei Fran ei în Comunitate în favoarea Marii Britanii prin o 
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eventual  reorientare a politicii externe a Germaniei c tre un parteneriat cu noul 
stat membru cu greutate economic i politic  considerabil  (îngrijorare, care dup
evolu ia ulterioar  a evenimentelor s-a dovedit nefondat ). De asemenea, generalul 
de Gaulle era marcat de cre terea influen ei Statelor Unite în Comunitatea 
European  prin intrarea aliatului ei tradi ional, Regatul Unit fiind privit ca un 
sus in tor apologetic a puterii americane, cu o orientare mai mult transatlantic i
transcontinentale (prin Commonwealth) decât european .
 Lipsa unei politici externe comune armonizate, în pofida faptului c  s-a 
ajuns la o în elegere privitor la coordonarea politicii externe i de ap rare, formulat 
în Tratatul de la Amsterdam din 1999. Acesta are importan  mai ales în rela ia
Uniunii i a rilor membre fa  de marile puteri economice i militare ale lumii, în 
consecin  reprezint  un risc extern, care îns  are i ea r d cini interne. 
Evenimentele trecutului apropiat au demonstrat faptul c  mai persist  neîn elegeri 
în acest sens, mai ales din partea unor ri care nu privesc cu simpatie rolul 
atotputernic a tandemului franco-german în conturarea tendin elor de evolu ie
politico-economic  din Europa. Ei sunt reprezenta i de state membre mari i cu o 
importan  indiscutabil , cum ar fi Spania, Marea Britanie, Italia. În jurul lor s-a 
strâns i majoritatea statelor mai mici în anul 2003, când s-a formulat „scrisoarea 
celor opt prim mini tri”, care sus ineau orientarea nord-atlantic i alian a strâns
cu Statele Unite, ca o replic  la desolidarizarea Fran ei i a Germaniei fa  de 
politica irakian  a administra iei de la Washington. Mai mult, în aceast  tab r  s-a 
vorbit de formarea unei axe Paris-Berlin-Moscova, adic  includerea unui stat 
(Rusia) din afara sistemului de alian  euro-atlantic  în aceast  manevr  politic .
Adic , s-ar putea afirma c , s-a creat un front comun a puterilor continentale 
(Rusia, Fran a, Germania) împotriva celor maritime (Statele Unite i Regatul Unit). 
Aceste exemple date demonstreaz i ele c  momentan ne afl m prea departe de un 
consens care s  defineasc  tendin a dominant  a orient rii politicii externe a UE. 
Care s  fie aceast  tendin i orientare? Numitorul comun e greu de g sit, pentru 
c rile membre mai sunt influen ate de simpatii i antipatii care î i au r d cinile 
în trecutul istoric, situa ie care încetineaz  afirmarea Europei ca un pol de putere 
mondial cu o fizionomie proprie, care s  fie recunoscut ca un juc tor redutabil i
respectat. Pe lâng  acest fapt, problema men ionat  este un factor de risc care poate 
s  determine sl birea coeziunii interne.  
 În strâns  leg tur  cu politica extern  a UE trebuie amintit strategia 
comun  de ap rare a Uniunii, care se realizeaz  în cadrul Alian ei Nord-atlantice, 
cu sprijinul substan ial al Statelor Unite. Totu i nu putem neglija existen a unei 
disfunc ii majore, i anume incapacitatea de autoap rare eficient  a Europei, 
independent de dominan a militar  cople itoare a Statelor Unite. Aceast
dependen  acut  se explic  prin pr pastia tehnologic  imens  care caracterizeaz
armata SUA comparativ cu armatele europene la care se adaug  antrenamentul 
mult mai bun de care dispun militarii americani. Dintre armatele europene singura 
excep ie din acest punct de vedere o reprezint  armata britanic , care îns  singur 
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este mult prea mic  s  rezolve conflicte armate globale care ar amenin a NATO 
sau UE. Aceast  sl biciune a fost demonstrat  de nenum rate ori în timpul 
r zboaielor din spa iul iugoslav, când practic o criz  european  nu s-a putut 
gestiona f r  interven ia prompt  a SUA. Primul r zboi din Golful Persic a 
subliniat tot acest fenomen, când grosul puterii coali iei era asigurat tot de armata 
american . Diferen ele tehnologice se manifest  prin mobilitatea mult mai ridicat
a armatei americane, care este în stare s  disloce for e militare numeroase în 
punctele fierbin i ale Terrei într-un timp foarte scurt, la care se adaug  dirijarea 
electronic  a ac iunilor de lupt . În termeni militari statutul de superputere a 
Statelor Unite se poate exprima i prin faptul c  poate s  duc  la victorie simultan 
dou  r zboaie de mare anvergur  în zone de conflict aflate la mare distan  unul de 
cel lalt. Lipsa acestor capacit i a generat reac ia justificat  din partea statelor 
europene, care urmând o strategie franco-german  au convenit în constituirea unui 
contingent militar european în cadrul NATO, la care fiecare ar  european
contribuie cu câteva unit i militare din armata proprie. Urmeaz  stabilirea 
condi iilor în care acest contingent urmeaz  s  func ioneze paralel cu NATO, sau 
independent de acesta, precum i cre terea interoperabilit ii prin organizarea unor 
exerci ii militare comune, i nu în ultimul rând luarea unor m suri care s
contracareze înapoierea tehnologic  fa  de armata american . Crearea acestei 
structuri paralele era primit  cu critici în special din partea Marii Britanii, care 
considera c  aceast  ini iativ  sl be te eficien a colabor rii nord-atlantice. i acest 
fapt a demonstrat c  crearea unui consens în cadrul unor politici comune ale 
Uniunii este înc  un proces destul de anevoios.

 Riscurile economice sunt i ele multiple, dar în general privesc dou
aspecte cu rol determinant în evolu ia viitoare a economiei europene, i anume 
competitivitatea i eficien a.

 Evolu ia economic  recent  a triadei economiei mondiale (SUA, Uniunea 
European i Japonia) se caracterizeaz  prin procese complexe i prin rivalitate 
crescând  între polii susnumi i. Din punct de vedere a proceselor i tendin elor 
generale de evolu ie a economiei mondiale se poate constata c  economia Statelor 
Unite are rolul hot râtor. Tendin ele i direc iile schimb rilor din economia 
american  determin  înc  în mod hot râtor ansele de cre tere a economiei mondiale, 
printre altele i a rivalilor s i. Acesta se explic  prin faptul c  economia american
este cel mai mare consumator i centru de inova ie pe plan global. Este principalul 
motor i beneficiar a procesului de globalizare axat pe deplin pe pârghiile strategice 
ale dezvolt rii economice contemporane ele fiind tehnologia informa iei, cercetare-
dezvoltare i servicii productive. Din p cate competi ia principal  are loc în prezent 
între centrul de inova ie est i sud-est asiatic i cel nord-american, continentul 
european asistând destul de pasiv la aceast  întrecere. Scenariile privind schimbarea 
de hegemonie în topul economiei mondiale prevede rolul conduc tor al Chinei ca o 
viitoare hiperputere economico-militar  pe termen mediu. Iar i, din p cate în 
aceast  ecua ie nu apare deloc Uniunea European  ca un juc tor cu anse reale.  
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 Statele Unite ale Americii i-a înt rit pozi iile ca lider economic i militar 
mondial dup  sfâr itul r zboiului rece, r mânând practic unicul actor cu calit i de 
superputere pe plan global. În anii `90, în timpul administra iei Clinton, asist m la 
apari ia „noii economii” postindustriale, la cre teri economice de 3-4% pe an. Rata 
omajului atinsese valori de 4%, incomparabil mai mic decât în rile mari ai 

Comunit ii Europene, unde Italia, Germania i Fran a înregistrau valori ale 
omajului peste 10 procente, aceste trei ri împreun  cu Marea Britanie realizând 

72% din produc ia total  a Uniunii. Atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 au 
generat o stagnare în economia SUA, acesta prezentând semne evidente de 
revigorare în 2003 datorit  cre terii cererii interne i bazat  pe comenzile crescute 
din sectorul militar. În compara ie cu acesta, economia UE în 1993 a trecut printr-o 
criz  profund , iar în restul anilor `90 a realizat o u oar  revitalizare, revenind apoi 
la valori modeste (1,5% în 2001) datorit  în primul rând stagn rii economiei 
germane, considerat  „locomotiva” economiei europene, în prezent cu evidente 
simptoame de „scleroz ”. În acela i timp rile din periferia european  (Spania, 
Portugalia i Irlanda) înregistrau cre teri însemnate ale PIB-ului. Japonia a trecut în 
ultimul deceniu printr-o criz  economic  profund  pierzând mult din dinamica de 
dinainte (în medie a înregistrat o cre tere economic  de 1,5% între anii 1990-1998). 
Rata omajului a crescut de asemenea în aceast ar  în medie la 4,5%, care este o 
valoare foarte ridicat  într-o ar  ca Japonia, unde s-a instalat în trecutul apropiat o 
angajare aproape total  a for ei de munc  (Golobics, 2002). Practic dinamismul 
regiunii Asiei de sud-est a fost grav afectat de criza general  din 1997, singura 
economie de mari propor ii care a rezistat acestei grele încerc ri fiind economia 
Chinei, care dicteaz i în prezent ritmul cre terii economice în regiune (în jur de 
10% în 2003), fiind i cea mai important int  a investi iilor str ine directe. În 
consecin  putem afirma c  în zona est asiatic  principala provocare a Europei 
unite din punct de vedere economic va fi încetul cu încetul China i nu Japonia. 

Tabel nr. 1. Principalii parametri ale triadei economiei mondiale (2000).  Golobics 2002, 
Der Fischer Weltalmanach 2001. 

 UE SUA Japonia
Suprafa a (mii km2) 3234,7 9801,2 377,8 
Popula ia (milioane) 375,3 278,2 126,5 
PIB (miliarde USD) 7830,9 8708,8 4395,1 
PIB/locuitor (USD) 20861 31300 34724 
Propor ia din PIB-ul mondial (%) 26,88 29,89 15,0 
Rata infla iei (%) 1,7 3,4 -0,7 
Rata omajului (%) 8,9 4,0 4.8 
Export 1964 773,0 411,3 
Import 1915 1223,0 325,7 

 În consecin , economia european  în ansamblu prezint  semne de 
stagnare, de lips  a dinamismului fa  de cele dou  areale centrale ale economiei 
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mondiale. Subliniem în special valorile reduse ale PIB-ului pe locuitor care reflect
într-o oarecare m sur  eficien a mai slab i rata ridicat  a omajului care exprim
i ea dinamismul economic sc zut. Acesta are explica ii multiple, dintre care 

în ir m doar cele mai elocvente. 
- În Europa nu se investesc fonduri suficiente în sectorul cercetare 

dezvoltare, în tehnologii noi i în înv mânt, cel pu in comparativ cu cheltuielile 
de agest gen ale Statelor Unite sau a Japoniei. Bugetul comun a Uniunii prevede 
circa 6% pentru acest scop (în jur de 6 miliarde de euro), care fire te este completat 
de bugetele na ionale ale statelor membre, dar i în acest fel r mân cu mult în urm
fa  de suma exorbitant  de peste 200 miliarde de dolari, cât investe te SUA anual 
în acest domeniu. Importan a acestor investi ii se justific  prin faptul c  ele 
reprezint  factorul cheie a competitivit ii i a cre terii productivit ii. În strâns
leg tur  cu acest fenomen se prezint înapoierea europei în industriile i serviciile
i de tehnologie de vârf fa  de SUA i Japonia. O singur  excep ie este telefonia, 

industria telecomunica iilor în general unde europenii au înregistrat progrese 
însemnate, dar în celelalte ramuri ale tehnologiei informa ionale au r mas f r
îndoial  în urm .

- Americanii lucreaz  mai mult decât europenii, în medie 1978 de ore 
potrivit raportului ONU din 2001. Aceast  cifr  dep e te cu 500 ore valorile 
similare ale Germaniei, ceea ce înseamn  c  dup  Republica Ceh  în SUA se 
lucreaz  cel mai mult.  

- Cre terea eficien ei europene este blocat  de un obstacol demografico-
structural major, i anume îmb trânirea rapid  a popula iei i cre terea lent  a ei 
în compara ie cu popula ia Statelor Unite, care în pofida faptului c  este o ar
dezvoltat  cu model de comportament demografic post-tranzi ie, înregistreaz  o 
cre tere demografic  relativ accentuat  (e adev rat c  în special pe seama 
imigra iei) i are o structur  de vârst  a popula iei în care domin  în mod 
surprinz tor grupa de vârst  tân r .

- Un dezavantaj evident a Europei fa  de Statele Unite se leag de
mobilitatea mai redus  a for ei de munc  a statelor membre, care în pofida 
formul rii principiilor de libert i ale Uniunii Europene, este restric ionat de 
anumite bariere judiciare i de anumite obstacole legate de lipsa cunoa terii limbii 
oficiale ale unor ri membre. Aceste bariere lingvistico-culturale, care în SUA 
sunt inexistente, pot s  frâneze i ele atingerea unei coeziuni optime în pia a
intern  a UE. În afar  de acest aspect, rile membre noi au introdus noi restric ii 
privind accesul for ei de munc  din noile zece ri membre în pia a for ei de munc
din Uniune. Aceste obstacole au fost introduse în special de Germania i Austria, 
care sunt ri direct expuse eventualelor valuri de migran i din fostele state din 
blocul sovietic, care vor deveni membre UE din 1 mai 2004. 

- Exist  întârzieri majore i disfunc ii în introducerea legisla iei economice 
comune europene la nivelul sistemului juridic a statelor membre. Pachetul de 
m suri adoptate în Consiliul European de la Lisabona din 1999, care vizeaz
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eficientizarea spa iului economic european nu se aplic  la nivelul legisla iei
statelor membre, sau se aplic  par ial i cu mari amân ri. Aceasta afecteaz
armonizarea diferitelor segmente ale pie ei comune i face imposibil  realizarea 
dezideratului ambi ios ca economia UE s  devin  cea mai dinamic  macroregiune 
a economiei mondiale în anul 2010, scop formulat i cu ocazia semn rii tratatului 
de la Maastricht în 1992. Pentru înl turarea acestui neajuns ar trebui sporit
competen a executiv i puterea decizional  a Comisiei Europene, pentru c
apari ia acestui fenomen nedorit se explic  în mod evident i prin lipsa 
concentra iei puterii, prin f râmi area procesului decizional. 

- Lipsa reformei privind bugetul statelor membre i a Comunit ii. Acest 
aspect se leag  de ponderea mult prea mare a cheltuielilor legate de asigurarea de 
s n tate i de protec ie social . Acest cuantum ridicat al cheltuielilor din acest 
sector are r d cini istorice, deoarece exista amenin area r spândirii ideilor i
curentelor comuniste în anii `50 i de popularitatea ideologiei de stânga. Partidele 
de orientare social-democrat  din vestul Europei au folosit instrumentul politicilor 
sociale ca un „st vilar” pentru stoparea mi c rilor sindicale de mare anvergur i
pentru cre terea nivelului de trai, siguran a social  a individului i a familiilor fiind 
principalul factor de stabilitate politic . Prin acesta s-a urm rit evitarea convulsiilor 
sociale, care ar fi preg tit terenul venirii la putere a partidelor comuniste, care 
dispuneau de o popularitate ridicat  în unele ri occidentale, în spe  în Fran a i
Italia. Spre deosebire de acest model de evolu ie politic , în SUA nu exista o astfel 
de amenin are geopolitic  direct , ca urmare partidele de orientare social-
democrat  nu puteau s - i exercite influen a lor în conturarea politicii sociale a 
statului. Aceast  mo tenire avantajeaz  ast zi Statele Unite, unde func ioneaz  un 
sistem de ajutor social cu cheltuieli mult mai restrânse fa  de Europa, unde acest 
tip de finan are împov re te mult bugetul de stat, conducând la cre terea nivelului 
de îndatorare i stopând orientarea unor importante fonduri c tre sectorul strategic 
de cercetare-dezvoltare. rile Asiei de Sud-est sunt i mai avantajate din acest 
punct de vedere, deoarece acolo nu a existat niciodat  un sistem de protec ie
social  eficient . Excep ie este doar China, care este un stat comunist, aici îns
nivelul foarte redus a veniturilor popula iei, respectiv pia a intern  enorm  poate 
alimenta o cre tere economic  galopant . În cazul Uniunii Europene o grea povar
o mai reprezint  Politica Agricol  Comun , care în urma a numeroase reforme 
continu  s  reprezint  un procent foarte ridicat din bugetul comun a UE, acesta 
ridicându-se la 40% (în anii `80 aceast  cifr  fiind în jur de 60-70%). Aplicarea 
acestei politici comune s-a dovedit total gre it i serve te interesele rilor cu mare 
produc ie agrar  (în special agricultura Fran ei) în detrimentul rilor unde acest
sector are o semnifica ie mult mai redus , iar rile respective sunt mari 
contribuitori la bugetul comun (spre exemplu Germania sau Marea Britanie). 
Criticile cele mai dure catalogheaz  acest tip de politic  interven ionist  ca o 
economie pur  planificat , care distorsioneaz  grav rela iile pie ei libere, 
conducând i la polemici încinse cu rivalii de pe pia a interna ional  (în special cu 
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SUA) în cadrul Organiza iei Mondiale a Comer ului (WTO). Aceste mesaje critice 
exprim  necesitatea abandon rii totale a acestui tip de ajutor financiar, 
recunoa terea eficien ei mai reduse a agriculturii europene fa  de principalii rivali 
interna ionali i redirec ionarea total  a acestor cheltuieli în domeniile industriilor 
strategice de tehnologie avansat  sau spre domeniul dezvolt rii regionale.

- Concluzii: 
Studiul de fa  a încercat doar s  puncteze principalele riscuri care 

pericliteaz  crearea unui spa iu economic i politic european omogen f r  preten ia
de a avea un caracter atotcuprinz tor. În cursul identific rii principalelor disfunc ii
am încercat s  suger m i solu ii posibile, dar principalul obiectiv a fost stimularea 
unei polemici i g sirea comun  a eventualelor terapii la înl turarea acestor 
pericole. De asemenea, nu s-a urm rit r spândirea unei atmosfere eurosceptice, dar 
consider m c  în condi iile unei euforii generalizate, legate de procesul de l rgire 
european , este un interes comun i identificarea unor simptoame alarmante care 
pot crea greut i în cale procesului de integrare. Numai prin stabilirea unui 
diagnostic precis putem s  aplic m o modalitate de vindecare adecvat . Idea de 
sine a Europei Unite, ca o pia  comun  de mare propor ii i nu în ultimul rând cu 
puterea de cump rare ridicat , este f r  îndoial  cea mai bun  re et  pentru 
atingerea unei capacit i comune s  concur m împreun  provocarea nord 
american i est asiatic . G sirea mijloacelor de eficientizare a economiei comune 
europene i identificarea formulelor celor mai potrivite pentru adoptarea unor 
politici externe i de ap rare comune va crea condi iile unei Europe prospere, care 
s  gestioneze eficient i problemele globale. 
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