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PROLEGOMENON

• societatea este un element component al lumii a treia a lui Popper

• (definiție): lumea formată din obiectivarea conținuturilor de gândire (idei, teorii, dezirabilități etc.)

• consecințe: 

• „obiectele” sociale nu apar, nu devin și nu dispar decât prin acțiune socială

• ontologia socială este, pur și simplu, efectul praxiologiei sociale

• societatea este un produs politic (cauză și efect supra-individuale)

• construcția socială este o construcție teleologică

• (definiție): completarea cauzelor universale (materială, eficace, formală) cu cauza finală (scop)

• consecințe: 

• construcția socială este o construcție intelectuală (proiect intelectual), deci un proces normativ, nu natural (cum 
credea Schuman)

• există o co-evoluție om – societate (feed-back pozitiv, respectiv feed-back negativ)

• construcția socială este o auto-poieză (auto-organizare, auto-reparare, auto-reorganizare, hiper-ciclu)

• „producerea/reproducerea” socială este un proces evoluționar

• (definiție): proces dublu dependent: de stare (inclusiv de starea dezirabilă), respectiv de istorie (traiectorie) 

• consecință: 

• există „mutații” (meme, seme), respectiv „selecție naturală”  (unitatea de selecție este instituția) în dinamica socială
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VISUL CONSTRUCȚIEI EUROPENE (1/3)

• scopul

• (dorit) crearea unei macro-instituții (mecanism) de disipare în timp util a posibilelor generări de conflicte induse 
de competiția, între statele europene, pentru resurse economice

• (obiectivat) crearea unei macro-structuri simbiotice, inter-statale, cu potențial de asigurare a dezvoltării 
economice și progresului social în mod concertat (convergent, simetric, armonizat)

• mijlocul
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VISUL CONSTRUCȚIEI EUROPENE (2/3)

• strategia

• (dorită) evoluția construcției europene pe trei dimensiuni, în mod corelat

• adâncire (evoluție pe verticală, structural-instituțională) – deepening (D)

• lărgire (evoluție transversală/oblică, prin creșterea gradului de comunitarizare a politicilor publice) – widening (W)

• extindere (evoluție pe orizontală, prin creșterea numărului de state membre) – enlarging (E)
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VISUL CONSTRUCȚIEI EUROPENE (3/3)

• procesul

• există trei dependențe evolutive în procesul de integrare

• dependența de stare (state dependence): statele membre se află în stări (economice, sociale, instituționale) diferite – DS

• consecință necesară: acceptarea mai multor viteze de integrare, dar invers proporționale cu nivelul stării inițiale

• modalitate operațională: acceptarea scurtăturilor (găuri de vierme) instituționale pentru statele cu stări inițiale 
dezavantajoase, pentru recuperarea accelerată a decalajelor, nu în timp istoric „normal”

• dependența de cale (path dependence): statele membre vin din istorii (cu „biografii”) diferite – DC

• consecință necesară: acceptarea unor fenomene/evenimente integrative specifice (a-simetrice) consistente cu 
istoria („biografia”) statelor membre în cauză

• modalitate operațională: particularizarea unor fenomene/evenimente/procese în funcție de aceste istorii 
(„biografii”), de exemplu, pentru statele foste comuniste

• dependența de etos (ethos dependence): statele membre vin cu matrice axiologice diferite – DE

• consecință necesară: evitarea libertății circulației valorilor în același mod imperativ ca în cazul celor patru libertăți 
economice, respectiv a libertății de circulație  informației (a cincea libertate, non-economică)

• modalitate operațională: etosul este exceptat de la integrare imperativă, aici lăsând lucrurile să se producă în mod 
natural (așa cum cerea Schuman pentru întregul proces integrativ european) 
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ȘAPTE PUNCTE CRITICE ALE VISULUI (1/3)

• (1) încălcarea corelațiilor strategice

• (faptul): corelația între cele trei strategii a fost, pur și simplu, inversată: 𝑫 < 𝑾 < 𝑬

• (consecință): nesustenabilitate și costuri de tranzacție suplimentare pentru toate statele

• (NB) pierderea efectului de sinergie specific sistemelor (mai ales sistemelor mari)

• (2) încălcarea condiționalității DS (dependența de stare)

• (faptul): forțarea (mimarea) verificării criteriilor de la Copenhaga privind aderarea la UE

• (consecință): impunerea unor cinematici nefezabile (nerealiste) noilor state membre, nepregătite pentru 
competiția intra-europeană

• (NB) inclusiv privind aderarea la zona euro

• (3) încălcarea condiționalității DC (dependența de cale)

• (faptul): neglijarea procesului de transformare a creșterii economice în dezvoltare economică (adică a 
transferului acumulării dimensionale în modificări structurale)

• (consecință): indicatorii macroeconomici s-au îmbunătățit, dar sustenabilitatea acestor indicatori s-a 
înrăutățit 

• (NB) vulnerabilitatea evoluției pe termen lung a unor state membre a crescut
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ȘAPTE PUNCTE CRITICE ALE VISULUI (2/3)

• (4) încălcarea condiționalității DE (dependența de etos)

• (faptul): neglijarea matricelor axiologice ale statelor membre, mai ales ale celor din valul cinci de aderare 
(2004, respectiv 2007)

• (consecință): artificializarea procesului de integrare care a urmat aderării nominale la UE (formarea unei 
percepții de fenomen impus, ne-funciar, a procesului de integrare, nesusținut axiologic)

• (NB) îndeosebi cultura paternalistă a fost neglijată în procesul de formare a unor noi valori, asociate 
europenismului (conceptul de europenism nu a fost, de altfel, clarificat)

• (5) distribuirea „dividendelor” sistemului integrat

• (faptul): asimetria de putere (economică, politică, militară) generează asimetrie de adjudecare a avantajelor 
comune ale unei structuri inter-statale integrative

• (consecințe): 

• asimetrie în mecanismul economic: țările mai puternice mai degrabă produc, cele mai slabe mai degrabă consumă

• NB1: apare tendința statelor mai puternice (avansate) de a recupera pierderile generate de procesul de integrare, pe 
seama statelor mai puțin avansate

• NB1: vulnerabilizarea statelor consumatoare (inclusiv sub aspectul formării și menținerii capacității de apărare 
împotriva agresiunilor externe de tip violent, ex. militare)

• asimetrie în mecanismul instituțional: salvarea, prin sistemul bugetului european (fonduri structurale și de 
coeziune) a aparențelor de tip „political correctness”

• (NB) tendința de a „monopoliza” dividentele integrării nu a fost contracarată instituțional în mod eficace
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ȘAPTE PUNCTE CRITICE ALE VISULUI (3/3)

• (6) mitul distribuirii dezvoltării

• (faptul): dezvoltarea (asigurarea structurilor economice capabile de auto-susținere) a fost gândită doar la 
nivelul sistemului agregat (integrat), nu la nivelul fiecărui stat membru (deși UE nu este o federație ci, mai 
degrabă, o confederație)

• (consecințe): dependența excesivă a statelor mai puțin dezvoltate de cele mai dezvoltate

• (NB) introducerea de bariere la ieșirea din UE

• (7) mitul solidarității

• (faptul): punerea în comun a resurselor (deci simetria de tratament), ca mit fondator al UE, nu a constituit o 
„maximă” politică la nivelul sistemului integrat

• (consecință): crearea percepției că, în caz de „avarie”, fiecare stat membru este pe cont propriu

• exemplul 1 (din economie): cazul plafonului de asigurare a depozitelor bancare sub impactul crizei financiare 2007-
2011)

• exemplul 2 (din construcția instituțională): teoria celor două viteze în procesul construcției europene 

• (NB) deși, prin Tratate, UE edifică un model de economie socială, în practica politică acest model nu este 
regăsit, cu excepția discursului politically correct
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CINCI PROBLEME CURENTE (1/2)

• (1) crearea și extinderea convingerii că stabilitatea economică și politică (inclusiv prezervarea păcii în 
spațiul european) nu implică, în mod necesar, apartenența la UE (vezi forța de intervenție a UE)

• Brexit-ul se va constitui într-un exemplu în acest sens

• NB: totuși, acest exemplu nu poate fi extrapolat, deoarece se referă la, probabil, țara cea mai puțin integrată 
în UE (sau, în orice caz, la țara cu cea mai mică dorință și cu cea mai slabă acțiune pentru integrare)

• (2) generalizarea percepției că principiul „nimeni nu este mai presus de lege” nu este respectat și 
aplicat la ansamblul UE, ci preferențial (asimetric)

• dubla măsură în privința nerespectării Tratatului de la Maastrich (criteriile de convergență economică 
nominală) sau în privința nerespectării indicatorilor de alertare timpurie (alert dashboard) a devenit deja 
supărătoare și inacceptabilă în statele membre care suportă costul acestor conformări

• NB: și de aici apar „dividende” însușite de statele membre care se „sustrag” respectării acestor reguli

• (3) reclamarea poziției de contributori neți la bugetul european de către unele state membre care au 
câștigat din formarea UE mai mult decât plătesc la bugetul european devine tot mai demagogică

• fondurile structurale și de coeziune sunt menite nu să stabilească/restabilească/mențină structurile 
economice auto-sustenabile în statele membre mai puțin avansate, ci pentru ameliorări/ajustări mai ales în 
sectorul terțiar sau cuaternar, sau pentru menținerea piețelor de desfacere pentru statele dezvoltate

• NB: inexistența, în Tratate, a indicatorilor de convergență economică reală este simptomatică în acest 
context
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CINCI PROBLEME CURENTE (2/2)

• (4) descurajanta lipsă de lideri europeni capabili de o viziune curajoasă de construcție politică, 
instituțională și culturală la nivelul unui sistem agregat (integrat) mare

• este nevoie de o abordare din câmpul filosofiei sociale, nu din perspectiva îngustă a interesului economic 
(sau chiar geostrategic) local, pe termen scurt și exasperant de asimetric

• NB: Cartea albă a UE (Juncker) este, desigur, un început, dar este nevoie de o reflecție mai profundă, mai 
principială și mai responsabilă moral (este nevoie de un nou proiect intelectual, poate pe baza conceptului 
de societate în intenție practică – Habermas)

• (5) păguboasa intenție de a introduce o Europă cu două viteze în defavoarea statelor mai puțin 
dezvoltate (în sensul structural al conceptului de dezvoltare)

• nu numai că se încalcă principiul solidarității (mitul fondator al UE), dar această poziție este de tipul unui 
feed-back pozitiv (cei dezvoltați se vor dezvolta accelerat, iar cei subdezvoltați se vor dezvolta decelerat)

• NB: ideea de Europă cu două viteze este bună, dar trebuie specificată invers:

• statele mai puțin dezvoltate să meargă cu viteză mai mare decât cele dezvoltate (prin utilizarea găurilor de vierme)
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QUO VADIS?

• reconsiderarea Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene, în cinci direcții:

• (1) instituirea asimetriei regulilor de funcționare a UE în favoarea statelor membre mai puțin dezvoltate

• permiterea „scurtăturilor” instituționale (găurilor de vierme) pentru statele membre mai puțin dezvoltate

• (2) distribuirea echitabilă a efectelor de sinergie („dividendelor”) ale sistemului integrat european, între state

• instituirea unui impozit unic european care să funcționeze pe principiul „plătește mai mult cel ce poate plăti mai mult”

• NB: mai exact, un impozit progresiv, grila de progresivitate fiind PIB/loc.

• (3) constrângerea în direcția realizării convergenței economice reale în UE, nu doar a celei nominale

• la nivelul structurilor economice, inclusiv prin stabilirea unui set de criterii de convergență economică reală, în mod 
analog cu setul de criterii de convergență economică nominală (propunere: Consiliu European la București, în acest scop)

• (4) acceptarea imediată a statelor membre care nu fac parte din zona euro, în zona euro, indiferent de stadiul 
verificării criteriilor de convergență economică nominală (NB: România verifică toate cele cinci criterii)

• criteriile de convergență economică nominală nu au nici o relevanță fără criterii de convergență economică reală

• moneda unică este cauză, nu efect al integrării

• (5) realizarea urgentă a Uniunii fiscale (în mod simetric cu Uniunea economică și monetară)

• se elimină efectele asimetrice ale politicii monetare comune care apar în absența politicii fiscale comune

• transformarea Eurogrupului în Ministerul de Finanțe european

• permiterea deficitelor la nivelul bugetului european, așa încât să se poată face ajustări macroeconomice în mod concertat
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MULȚUMIRI

PENTRU

ATENȚIE !
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