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Cuvânt înainte

Ce înseamnă Statele Unite ale Europei? Cel mai probabil pare un vis 
federalist. Dar acest vis nu este nou şi, aşa cum voi încerca să arăt în 
această carte, este singura variantă rămasă statelor europene de a întâm-
pina şi face faţă problemelor de ordin mondial prin cumularea puterii 
acestora într-un super-stat federal, asemănător dar diferit de Statele Unite 
ale Americii, capabil să fie luat în serios pe scena globală. 

Este important de reţinut că această lucrare nu se vrea o analiză ope-
raţională a peisajului politic şi economic actual. La baza cărţii stă teza 
mea de doctorat, elaborată începând cu anul 2014 şi finalizată în 2018. 
Deşi au trecut un număr de ani de atunci (iar între timp au apărut un 
număr de publicaţii relevante în acest domeniu, care nu au fost tratate în 
carte), lucrurile pe scena globală nu se mişcă aşa de repede. Forţele şi 
nevoile rămân aceleaşi.

Să explic: este provocator şi spectaculos ca exerciţiu intelectual şi, 
mai ales, cu mare priză la public şi în opinia publică să cazi într-o capcană 
a aşa-zişilor analişti şi specialişti care văd norii trecători ca fiind perma-
nenţi şi sunt orbi la schimbările masive care au loc pe termen lung. Oa-
menii doresc explicaţii concrete şi plauzibile pentru ceea ce se întâmplă 
în mediul internaţional, iar ceea ce se vede şi aude în presă nu va reflecta 
niciodată mai mult decât nevoia unor actori politici de a răspunde sau a 
contura nişte acţiuni restrânse care alcătuiesc, pe parcursul a mai multor 
ani, o idee sau o direcţie de acţiune generală. Datele economice şi geo-
politice nu vorbesc prin ele însele. Există concepte, categorii şi scheme 
perspective pentru a putea analiza şi concretiza ceea ce se întâmplă în jur.
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Astăzi, confruntările nu se mai manifestă prin forţa armată. Sau cel 
puţin nu se recurge la violenţă decât în situaţii extreme. Strategiile de 
astăzi sunt diplomatice, financiare, de imagine şi PR. Când vine vorba 
de jocurile de putere, natura economică este cea care primează.

Bibliografia selectată pentru această carte este nemodificată faţă de 
cea a tezei de doctorat -- un lucru ales voit pentru a-mi permite să plasez 
lucrarea în spaţiul temporal în care a fost realizată. Încercarea constantă 
de a modifica, atât bibliografia precum şi textul în sine pentru a răspunde 
evenimentelor care s-au desfăşurat până în prezent ar denatura acţiunea 
de cercetare întreprinsă în acel moment. Un analist bun nu işi schimbă 
analiza în funcţie de cum bate vântul, iar natura strategiilor pe termen 
lung, alături de faptul că nu sunt publice, este că nu pot fi diseminate 
foarte uşor în funcţie de acţiunile întreprinse pe termen scurt. 

Cartea se află, cum am menţionat în 2018 în introducere, la graniţa 
dintre economie, politică de integrare a Uniunii Europene precum şi a 
geopoliticii. Bibliografia aleasă este gândită pentru a reprezenta punctul 
de plecare pentru conceptul nou pe care l-am adus cu această lucrare: 
guvernanţa în reţea. Această guvernanţă în reţea propune un pas inter-
mediar -- o soluţie temporară, relativ uşor de implementat, care să ofere 
Uniunii Europene un respiro până la inevitabila federalizare sau (în ca-
zul cel mai nefericit) destrămare sau restrângere. 

Am descris în detaliu guvernanţa în reţea, prin care se impune astfel 
managementul nonierarhic de a coordona interesele uniunii într-o plu-
ralitate de actori politici. Guvernanţa nu elimină statele, ci doar adaugă 
alţi actori supra sau substatali. Se implementează reguli formale şi in-
formale, precum şi mecanisme de garantare a acestor reguli: mecanisme 
coercitive; supraveghere reciprocă; autosupraveghere; împărţire a pute-
rii; delegare, etc. Aceste mecanisme asigură încrederea şi loialitatea ac-
torilor din reţea.

Cum am menţionat mai devreme, sunt de părere că majoritatea pro-
blemelor globale au la bază latura economică, iar toate răspunsurile la 
acestea au fost invariabil întâi adaptate necesităţilor economice, şi abia 
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apoi doleanţelor de natură umană, sociologică sau chiar politică. De la 
bani şi economie pleacă totul. Iar cei care conduc politica economică, 
fie într-o companie multinaţională, fie într-un stat, nu au o largă gamă 
de acţiuni pe care să le poata întreprinde.

În primul rând, ca să ajungi lider, trebuie să dai dovadă de un număr 
de aptitudini. Indiferent cât de neverosimil poate părea la prima vedere, 
să te ridici peste milioane de oameni nu este un lucru reuşit de oameni 
cu inteligenţă scăzută. Dar odată ajunşi într-o pozţtie de conducere, în 
orice ipostază posibilă, realitatea poziţiei le oferă, de fapt, puţine variante 
de acţiune. Este de presupus, desigur, că oamenii şi statele sunt raţionali 
şi că işi urmăresc propriile interese; dacă nu de fiecare dată, cel puţin nu 
aleatoriu. Iar naţiunile sunt constrânse de propria realitate. Liderii sunt 
generaţi de propria populaţie, sunt o reflexie directă a acesteia, şi cu 
siguranţă nu ar fi devenit lideri dacă erau iraţionali.

Liderii îşi înţeleg meniul de mutări şi le execută, chiar dacă nu perfect, 
măcar cu o oarecare înţelegere a ceea ce urmează. Rareori apare ocazia 
unei mutări neaşteptate (şi de succes), aşadar actul de leadership devine, 
de fapt, analiza situaţiei, a planului pe termen lung şi scurt conform 
analizei şi simpla executare a următorului pas necesar şi logic.  Iar acest 
lucru duce la detaşarea directă a persoanei faţă de actul de guvernare sau 
conducere în sine. Liderul este neimportant. La fel cum în economie un 
simplu businessman nu este luat prea în serios. Cu siguranţă ştie să ma-
nagerieze un proces, dar nu poate să rupă structura rigidă a profesiei. 

Astfel, nici politicienii nu sunt actori liberi. Circumstanţele sunt cele 
care ajung să determine acţiunile lor, şi aici ajung la un exemplu pe care 
îl ofer studenţilor mei des: nici cel mai bun lider al Roamniei nu o va 
putea tranforma într-o putere mondială, precum nici cel mai prost împă-
rat nu putea submina puterea fundamentală a Romei – şi fiţi siguri că au 
încercat, au dat foc întregului oraă, iar imperiul nu a păţit nimic.

Aşadar, această carte se axează pe forţele impersonale (dar cu con-
secinţe foarte personale) care constrâng Uniunea Europeană, cetăţenii 
acesteia şi economiile statelor europene şi le forţează să joace într-un 



anume fel. Desigur, nimic nu este predeterminat, dar liderii îşi vor urma 
interesele în acelaşi spaţiu constrâns de realitate. Iar dacă realitatea de 
astăzi se confruntă cu Brexit, mişcări naţionaliste şi migraţia refugiaţilor, 
realitatea de mâine necesită o Europă unită pentru a nu se destrăma. 
Pentru a-şi păstra relevanţa pe scena internaţională, pentru a-şi păstra 
prosperitatea economică şi pentru a contracara problemele geopolitice 
ale secolului 21, Europa necesită Statele Unite ale Europei.
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Introducere 

În actualul context global, succesul Uniunii Europene depinde de 
stabilitatea dinamicii economice a sistemului în ansamblu. Globalizarea 
este o tendinţă inevitabilă, impusă de tehnologie şi capitalul intangibil, 
care va conduce la creşterea gradului de interconectare între regiuni şi 
state naţionale şi va implica cu necesitate integrarea. Prin urmare, viito-
rul Europei este influenţat de viitorul sistemului global. Această necesi-
tate, odată identificată, a generat o nouă întrebare: cum apreciem viitorul 
sistemului global? Fără a face o dezvoltare exhaustivă, în lucrare sunt 
sintetizate opiniile unor reputaţi analişti ai politicilor geostrategice: George 
Friedman, care opinează că viitorul va fi o confruntare pentru dominaţia 
economică şi politică1, iar „Uniunea Europeană este o entitate economică 
unică“2; Jacques Attali, care prevede că secolul XXI va avea trei faze: 
hiperimperiul, hiperconflictul şi hiperdemocraţia3; în acest context viito-
rul Europei, cel puţin pe termen scurt şi mediu, va fi unul nesigur; Fran-
cis Fukuyama, care consideră că există „suficient capital social în 
societate“4 pentru a atenua conflictele, ceea ce implicit ar însemna o 
Europă unită în acest secol; Samuel Huntington, care, prin modelul civi-
lizaţional, înlocuieşte statul-naţiune cu civilizaţia. Conform acestuia din 
urmă, supravieţuirea occidentului depinde de reafirmarea identităţii oc-
cidentale, iar occidentalii să-şi accepte civilizaţia ca fiind unică, dar nu 

1. Friedman G., Următorii 100 de ani, Edit. Litera, Bucureşti, 2012.
2. Friedman G., Următorul deceniu, Edit. Litera, Bucureşti, 2011, p. 6.
3. Attali J., Scurtă istorie a viitorului, Edit. Polirom, Iaşi, 2007.
4. Fukuyama F., Virtuţile sociale şi crearea prosperităţii, Edit. Antet, Bucureş-

ti, 2009, p. 190. 



14

universală.1. Desigur că este greu de prezis care va fi viitorul lumii şi al 
Uniunii Europene, însă, conform unor analize corect susţinute, unele 
tendinţe se prefigurează: forţa viitorului va fi forţa bazată pe cunoştinţe, 
iar supremaţia capitalului tangibil este înlocuită cu supremaţia capitalu-
lui intangibil. Această tendinţă va conduce la creşterea gradului de in-
terconectare şi, prin urmare, integrarea va deveni o necesitate. Câtă 
integrare? Warleigh-Lack enumeră câteva „euroviziuni“ posibile, care 
merg de la „o Europă superputere federală“ la o Europă perfect adaptată 
unei lumi unipolare/multipolare, performând într-un context globalizat, 
sau chiar la o Europă tarată de suveranităţile statelor membre2. Interne-
tul şi „munca la distanţă“ vor facilita integrarea fără bariere geografice; 
oamenii de ştiinţă formează echipe multinaţionale fără să se întrebe dacă 
sunt indieni, americani sau germani; deja au apărut regiuni geopolitice 
transfrontaliere, „unităţi de afaceri“ – regiuni-state semiautonome3. 
Aceste tendinţe sunt favorabile integrării, însă există şi o serie de vul-
nerabilităţi.  

Viitorul este o aventură umană colectivă. Turbulenţele din Uniune 
trebuie depăşite pentru că, în condiţiile în care SUA oscilează între re-
dresarea naţiunii şi un război rece internaţional4, Rusia, China şi India 
vorbesc de multipolarizare, „ultima şansă a Europei este federalizarea“5. 
În contextul actual, pentru mulţi această soluţie pare ireală, de aceea este 
necesară o etapă intermediară. Acest studiu propune guvernanţa în reţea. 

Procesul de integrare trebuie să ţină seama de diversitatea naţională, 
care nu poate să fie neglijată. Într-o abordare realistă, problema naţiona-
lismului nu trebuie eludată, dar nici exacerbată. Trebuie făcută distincţia 
între naţionalismul civic, care promovează valorile universale, cum ar fi 

1. Huntington S., Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Edit. An-
tet, Bucureşti, 1997. 

2. Warleigh A.,Conclusion: The Future of the European Union, în „European 
Union Politics“, ed. Michelle Cini, ediţia a II-a, Oxford, Oxford University Press, 
2007. 

3. Kenichi O., Putting global logic first, în, HBR, ian.-febr., 1995, p. 120; 
Jauhiainen J. S., Territoriality of Topocratic Cross-border Networks, University of 
Tartu, Estonia, 2002. 

4. Chaliand G., Jan M., Vers une nouvelle ordre du monde, Editions du Seuil, 
Paris, 2013, p. 312. 

5. Ibidem.
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libertatea şi democraţia, şi naţionalismul etnic, care se bazează pe rasă. 
Fără să se excludă total posibilitatea unor mişcări de secesiune, într-o 
lume globalizată, cedând elemente de suveranitate la nivel european, se 
reechilibrează balanţa de putere la nivel mondial. Germania trebuie să 
accepte solidaritatea, iar Franţa şi celelalte ţări trebuie să-şi cedeze din 
suveranitate. În acest sens există unele acţiuni concrete. În anii 2016 şi 
2017 dezbaterile consacrate „stării Uniunii“ au depăşit aprecierile şi 
criticile obişnuite din anii precedenţi. În viziunea Comisiei Europene, 
exprimată de preşedintele Jean-Claude Juncker, Uniunea trebuie să fie 
mult mai integrată, federală, bazată pe moneda euro, cu buget, parlament, 
politici fiscale comune. Se insistă pe promovarea unităţii în diversitate, 
considerându-se: „comunitatea europeană nu poate să fie concepută în 
afara unor obiective stricte, a căror realizare constituie însăşi raţiunea de 
a fi a existenţei sale“1. Depăşirea sentimentului de neputinţă şi „schim-
barea metodelor de lucru şi abandonarea consensului în luarea deciziilor“ 
(Scrisoarea adresată liderilor europeni de Donald Tusk, la Summit-ul din 
1920 octombrie 2017) va contribui la soluţionarea problemelor complexe 
generate de Brexit şi de criza migraţiei. Într-o conferinţă ţinută la Uni-
versitatea Sorbona (noiembrie 2017) preşedintele Franţei, Emmanuel 
Macron, sublinia că reforma construcţiei europene trebuie să ducă la 
edificarea unei „Europe suverane, unite şi democratice“ (Macron, Sor-
bona, 2017). Prin urmare consolidarea Uniunii nu trebuie să pună în 
cauză „identitatea naţională“, nici „topirea identităţilor naţionale“, ci să 
garanteze respectarea acestor identităţi pentru că demnitatea naţională 
conferă trăinicie unităţii în diversitate. 

Nu trebuie neglijat rolul leadership-ului în procesul de integrare. Bi-
rocratismul promovat de Bruxelles a generat o suprastatalitate discreţio-
nară, fără o pregătire instituţională prealabilă. Liderii UE au eşuat în 
politici ignorând valorile identitare în favoarea unei absconse configurări 
supranaţionale. Problema imigranţilor a fost gestionată deficitar de lea-
dership-ul european prin contestarea dreptului elementar la identitate a 
naţiunilor. Asistăm la o criză de legitimitate a liderilor şi a unui deficit 
democratic european. Este o afirmaţie susţinută chiar de declaraţiile unor 
lideri europeni. 

1. Manolache O., Obiectivele Comunităţii Europene,în „Drept Comunitar“, 
Edit. All, Bucureşti, 1995, p. 47.
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Studierea managementului integrării europene este dezbătută de au-
tori recunoscuţi pentru cercetările făcute: Kahn S., Sidjanski D., Bărbu-
lescu B., Rosamond B., etc. 

Am analizat câteva probleme principale:  managementul centralizat/
descentralizat; principiile managementului integrării; criteriile de con-
vergenţă. 

La extreme există două opinii: Prima opinie este că Uniunea Euro-
peană este o federaţie de state-naţiuni şi, prin urmare, construcţia nu se 
poate suprapune unui ideal de tip federal1; cealalta opinie susţine că 
federalizarea este soluţia de pespectivă a Uniunii pentru că „federalismul 
pare astăzi singura formă de organizare socială care poate garanta păs-
trarea identităţii naţionale şi regionale în armonie cu cerinţele indepen-
denţei şi ale globalizării“2. Unii consideră federalismul un ţel idealist 
(Kahn, Rosamond), alţii necesar (Sidjanski), iar alţii apreciază că „fe-
deralismul reprezintă filozofia, funcţionalismul metoda de etapă“3. 
Există şi opinii care proclamă sfârşitul Occidentului şi al Europei unite. 
„Uniunea Europeană este un proiect grandios şi debil totodată. Faţă de 
identităţile naţionale, bine conturate, identitatea europeană se arată emi-
namente difuză“4. S-au elaborat şi scenarii posibile privind viitorul Uni-
unii: scenariul pesimist – dezmembrarea; scenariul optimist – integrarea 
prin federalizare; scenariul de compromis – mai multă integrare econo-
mică şi mai puţină integrare politică. O abordare raţională a scenariilor 
privind viitorul Uniunii se regăseşte în lucrarea „Economie Europeană. 
O prezentare sinoptică“5. Se vorbeşte despre: scenariul „triumful libe-
rului schimb“ – cultură/valori asumate unional, piaţa muncii şi politici 
sociale raţionale, întreprinderile mici şi mijlocii – motorul dezvoltării 
societăţii; scenariul „responsabilităţii împărţite“ – cultură/valori naţi-
onale (apropierea regională preferabilă apropierii unionale, conducere 
politică prin subsidiaritate la toate nivelele, consens în favoarea reformei 
sectorului public, administraţie descentralizată. Simularea scenariilor s-a 

1. Kahn S., Geopolitica Uniunii Europene, Edit. Cartier, Chişinău, 2008, p. 141.
2. Sidjanski D., Viitorul federalist al Europei, Edit. Polirom, Iaşi, 2010, p. 13.
3. Bărbulescu I. Ghe., Sistemul instituţional, Edit. Tritonic, Bucureşti, 2005; Ion 

Oana-Andreea, Guvernanţa Uniunii Europene, Editura Polirom, Iaşi, 2013, p. 41. 
4. Boia L., Sfârşitul Occidentului?, Edit. Humanitas, Bucureşti, 2013, p. 58. 
5. Marin D., Socol C., Marinaş M., Economie Europeană, Edit. Economică, 

2004, p. 315. 


