
România, 10 ani în UE

De la început precizez 
că nu este vorba 
de o evaluare a 
totalității efectelor 
deceniului petrecut 

de România în Uniunea Europea-
nă. Mai degrabă doresc să constat 
unde suntem și unde aș vrea să 
fim! Această subliniere este dato-
rată câtorva întâmplări, din care 
voi menționa numai două. Încă 
din a doua jumătate a anului 2014 
am primit numeroase întrebări 
de la cunoscuți din diferite sta-
te membre, dacă și România va 
sărbători 10 ani de la aderarea la 
Uniunea Europeană, așa cum au 
făcut-o cele 10 state care au intrat 
în Uniunea Europeană, în mai 
2004, iar o distinsă personalitate 
din Berlin a adăugat: „Dacă veți 
sărbători, ce veți sărbători?”; 
pe parcursul anului 2016, 
câteva publicații economi-
ce și financiare, precum și 
structuri de piață interne, 
au sugerat că ar fi cazul să 
evaluăm cum ne-am com-

portat în decada care se încheie 
curând, etapă în care țara noastră 
a fost parte/membru al Uniunii 
Europene.

EuropEnitatE și 
Euro-balcanism?

Observăm că se manifestă un in-
teres al mediilor politice și jurna-
listice din anumite state membre 
ale Uniunii Europene pentru a 
recepta percepțiile societății ro-
mânești despre felul în care și-a 
derulat existența, în primul ei 
deceniu de apartenență la Comu-
nitatea statelor și popoarelor din 
Uniunea Europeană. În mod si-
gur, această așteptare este datora-
tă, în primul rând, dificultăților și 

provocărilor pe care le întâlnește 
în fiecare zi Uniunea. Dar câte-

odată se pune întrebarea dacă 
România poate fi considerată 

o plusvaloare pentru Uni-
une sau abilitățile ei co-
munitare sunt reale? Dis-
cuțiile europene și apoi 

rezultatul referendumului 
pentru Brexit, din acest 

an, au intensificat sensi-
bilitățile multor națiuni 

europene față de procesul 
de extindere a Uniunii, fi-
ind problematizate destul 
de numeroase aspecte ale 

evaluării criterii-
lor de aderare. Și 
cum se consideră 
că România a 
fost un „candidat 
problemă”, este 
cel mai ușor de 
a aduce în prim-
plan un astfel de 
„caz”. Recent, un 

fost europarlamentar din Ungaria 
a rememorat un episod petrecut 
în anul 2006, deci chiar înaintea 
aderării țării noastre, afirmând că 
el a atenționat Comisia Europea-
nă de faptul că România nu va fi 
pregătită (îndeosebi în domeniul 
capacității administrative și de 
absorbție a fondurilor europene), 
la 1 ianuarie 2007, pentru adera-
rea la Uniune, dar interlocutorul 
instituției comunitare amintite 
și-ar fi declinat competența de a 
întreprinde ceva. Or, după 10 ani 
ca membru al Uniunii Europe-
ne, cetățenii români continuă să 
considere, mai mult decât media 
UE-28, că ceea ce îi unește pe eu-
ropeni este mai important decât 
ceea ce îi separă. Proiectul euro-
pean continuă să fie susținut de 
cetățenii României cu mai mult 
entuziasm chiar decât națiunile 
unor state membre fondatoare ale 
Uniunii și subliniem că și românii 
înșiși sunt foarte autocritici față de 
modul în care România a perfor-
mat ca membru al Uniunii Euro-
pene și la fel ca mulți alți cetățeni 
europeni și românii au traversat o 
gravă criză financiar-economică 
etc. Ceea ce înseamnă că anumite 
critici externe ori atitudini interne 
autocritice față de „europenita-
tea” românilor nu ar trebui să 
aducă dubii în ceea ce privește 
atașamentul și angajarea societății 
românești pe calea europeană. 
Mai degrabă aceste percepții ar 
putea fi privite, așa cum spunea 
și Tom Gallagher, în termeni de 
„euro-balcanism” al elitelor poli-
tice naționale care, adăugăm noi, 
astăzi se manifestă vizibil nu doar 
în zona Balcanilor, ci aproape în 
întreaga Europă. Recunoscând 
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existența anumitor distonanțe 
de comportament european, am 
vrea să sperăm că acestea vor fi 
eliminate în anii următori printr-o 
participare mai activă la procesul 
intensificării integrării europene 
și, așa cum spunea de curând 
Președintele României, de pozițio-
nare a noastră cât mai aproape de 
centrul decizional european.

convErgEnța cu 
piața unică

Dacă cei mai mulți europeni afir-
mă că realizarea cea mai impor-
tantă a construcției europene este 
Piața Internă/Unică, eu consider 
că efectele cele mai apreciate ale 
aderării României la Uniunea 
Europeană, în decada scursă de 
la momentul aderării la Uniune, 
sunt vizibile în domeniile econo-
miei și pieței. Îmi amintesc că, în 
2009, împreună cu un demnitar 
dintr-un stat membru, am călăto-
rit prin țară pentru a vedea cum 
sunt investite fondurile europene 
în programe de dezvoltare. Mer-
geam sute de kilometri până când 
întâlneam celebra tăbliță care 
semnalează un obiectiv refăcut 
sau construit cu fonduri europe-
ne. Astăzi, astfel de obiective sunt 
numeroase și putem afirma că 
printre cele mai însemnate bunuri 
publice realizate în ultimul dece-
niu (șosele, școli, spitale etc.) sunt 
consecința investițiilor destinate 
României din bugetul Uniunii 
Europene. Recalificarea șomerilor 
și perfecționarea capitalului uman 
pentru a se readapta cerințelor 
pieței muncii s-a făcut majoritar 

prin contribuția programelor fi-
nanțate din fondurile europene. 
Atragerea unor noi investiții, lo-
cale și străine, a fost pregătită de 
multe comunități urbane și rurale 
prin lansarea și îndeplinirea unor 
proiecte care făceau parte din 
ansamblul politicilor europene. 
Datorită programelor europene 
destinate studenților și universită-
ților, astăzi putem constata cum se 
dezvoltă și în România o adevara-
tă „generație Erasmus”, adică o di-
recție academică și educativă care 
pune accent pe piață, mobilitate 

socio-profesională, diversitate, 
interconectivitate și performanțe 
în desăvârșirea personalității indi-
viduale și comunitare.
Analizele economice care au eva-
luat consecințele aderării Româ-
niei la Uniunea Europeană, după 
cinci ani de la aderare și după 
aproape 10 ani de prezență în 
Uniune, constată că Piața Unică a 
Uniunii Europene reprezintă des-
tinația majoră a importurilor-ex-
porturilor românești, unii analiști 
susținând chiar că piața locală 
se îndreaptă spre o dependență 
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excesivă de Piața Unică, ceea ce ar putea îngreuna o 
gestionare eficientă a interdependențelor globale vii-
toare. Economistul Andrei Rădulescu a arătat câteva 
aspecte ale impactului aderării României la Uniunea 
Europeană, demonstrând că între 2000-2004 s-a 
manifestat o tendință de ameliorare a dinamicii PIB, 
după aproape un deceniu precedent de deteriorare 
a situației economice, hiperinflație, căderea expor-
turilor etc. Autorul spune că evoluția pozitivă din 
anii 2000-2004 s-a datorat intensificării reformelor 
structurale solicitate de acomodarea la legislația 
europeană. Eu aș adăuga că atunci când România a 
pregătit negocierea la capitolele de piață, PIB intern 
a crescut cu aproape 2% anual. Iar după 2002, când 
s-a conturat certitudinea că România va adera la 
Uniunea Europeană în 2007, și efortul guvernului 
s-a concentrat spre obținerea calificativului euro-
pean de economie de piață funcțională (obținut în 
toamna anului 2004) au început și ample intrări de 
capital străin care au influențat stocul de capital și au 
avut efecte de antrenare în economie. Același analist 
observă că, odată cu 2005, deci „după obținerea pa-
șaportului european”, în România au fost schimbate 
politicile economice (tocmai cele care au dus către 
economia de piață funcțională), a încetinit ritmul re-
formelor structurale și s-a aplicat un mix de politici 
pro-ciclice care a dus la vulnerabilizarea stării eco-
nomice și la dezechilibre macroeconomice, tocmai 
în ajunul debutului Marii Crize financiar-economice 
internaționale. Făcând o comparație cu Polonia, la 
10 ani după aderare, tot Andrei Rădulescu releva 
consecințele inconsecvențelor guvernelor României 
de racordare la politicile europene de dezvoltare. 
Spre deosebire de România, care și în deceniul ante-
rior aderării la Uniunea Europeană a avut derapaje, 
Polonia și-a creat o economie solidă încă în anii ’90, 
iar după aderare a urmat consecvența politicii ori-
entate către dezvoltare, s-a consolidat și și-a sporit 
rezistența la criza mondială, a favorizat crearea unei 
piețe puternice de capital etc. Chiar și în aceste con-
diții, analiștii de la „Ziarul Financiar” (10 mai 2016) 
au constatat că PIB-ul României a sporit cu 26% în 
ultimii zece ani, exporturile aproape s-au dublat, in-
vestițiile străine au crescut de la 3,4 miliarde euro la 
aproape 60 miliarde euro (sfârșitul anului 2014), sa-
lariul mediu net (lei) s-a dublat, iar câteva milioane 
de cetățeni din România au intrat pe piața muncii în 
Uniune, scutind bugetul național de unele cheltuieli 
sociale și aducând trezoreriei din București remi-
tențe de 61 miliarde euro (în 2014). Aceste evoluții 
sunt puse pe seama impactului politicilor europene 
de piață, sunt efectul operării libertăților europene 
fundamentale în România. Mediul de operare nu a 
fost construit însă intern printr-o strategie și politici 
de integrare economică europeană, ci majoritar prin 
efectul imediat de contagiune prin intrarea în Piața 

Unică și contribuția companiilor europene partici-
pante la procesele economice derulate în România 
recentului nostru deceniu european. Și este corect 
să precizăm că creșterile menționate au fost puternic 
afectate de criza financiar-economică (2009-2011), 
dar și de politicile economice nesănătoase practicate 
în România ultimei decade, care s-au răsfrânt și asu-
pra domeniului social, de la educație și sănătate până 
la nivelul de trai al populației, scoțând țara noastră 
de pe traiectoria dezvoltării durabile, a accelerării 
creșterii competitivității societale și convergenței 
cu valorile și caracteristicile Pieței Unice a Uniunii 
Europene.
Încheiem prin a repeta o axiomă spusă de câte ori un 
nou stat aderă la Uniunea Europeană: intrarea în fa-
milia Comunității Europene este o mare oportunita-
te pentru noul venit, dar această oportunitate trebuie 
fructificată de însăși țara care aderă la Uniunea Eu-
ropeană prin politici integraționiste și de dezvoltare 
cât mai inteligente și orientate spre rezultate pozitive 
destinate binelui cetățenilor noului stat membru și 
progresului construcției europene. Atunci când ne-
gociam aderarea României la Uniunea Europeană 
spuneam frecvent că atingerea obiectivului aderării 
va deschide o oportunitate pentru dezvoltarea și mo-
dernizarea țării. În ce măsură guvernele României 
au fructificat această oportunitate, în primul deceniu 
de apartenență la Uniune, voi analiza cu altă ocazie. 
Dar cred, totuși, că avem ce arăta cetățenilor Româ-
niei și Europei în cei 10 ani de când țara noastră este 
în Uniunea Europeană. Așteptăm raportul guvernu-
lui României care să se alăture „vocilor” structurilor 
de piață în prezentarea efectelor aderării la Uniunea 
Europeană, dar mai ales pentru a înfățișa „lecțiile” 
învățate în cei 10 ani, cu scopul obținerii performan-
țelor românești și europene viitoare. n
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