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Abstract. This paper sets out to elaborate on Romania’s specific agenda regarding the approach to
the integration process in the EU as a project of modernization. The focus is on the functional aspects, the
type of strategic solutions destined to consolidate the specific transformations belonging to post-communist transition seen as an internal transition, on the one hand and on the other hand to push convergence
as the essence of integration, marked by the vision of EU integration as a continuation of change, which
is the stage of external transition.
Identifying the prominent factors and the pragmatic priorities of the escape from the peripheries of
development by engaging in evolution by way of the second modernization constitutes as well a target for
analysis.
One particularity of the method of analysis is the review if the value-set of the bobsled effect of path
dependency – the path of the peripheries – as well as of the set of values of the escape from the peripheries.
Key words: path dependency; second modernity; the periphery condition; escape from the peripheries;
proactive transition.
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Creativitatea trebuie angajatã pe latura materialã, ºi nu pe
cea metafizicã. Ideea existã, drumul cãtre ea trebuie
construit!
Întrebarea tutelarã de mai sus are nuanþe ce trãdeazã
dificultãþile procesului. Nu încape îndoialã cã motivaþia
este legatã de perceperea dilematicã a obiectivului, de la
oscilaþiile ideologice ale lui „vrem sã ne compatibilizãm?”
la ezitãrile realiste ale lui „putem sã ne compatibilizãm?”
(Weber, 2001)

Cum, mai ales cum!
Starea idealã în care ne aflãm – ºi moral, ºi acþional –
este reprezentatã de o singurã alternativã, cea derivatã nu
din obsesia pentru cel mai bun univers de valori în care sã
ne integrãm, ci din alegerea pragmaticã a variantei
comportamentale pentru a ne integra cât mai bine folosind
orice metodã, indiferent de propensiunea ideologicã
(Pelkmans, 2003). Într-un fel reducþionist, ne aflãm în
situaþia de a nu avea alternative de valori, ci doar de acþiune.

95

Ieºirea din alternativã

Provocarea esenþialã a integrãrii României în Uniunea
Europeanã (UE) are consistenþa rãspunsului la întrebarea:
„suntem, noi, românii, compatibili cu universul de valori
spre care ne îndreptãm?”. Este vorba de un rãspuns raþional
ºi moral în egalã mãsurã, care trebuie sã se asigure de efortul
stãruitor pentru înþelegerea responsabilitãþilor ºi
drepturilor, ca ºi de identificarea mijloacelor posibil de
angajat în aceastã pregãtire de ºantier.
Conºtientizarea aliniamentelor integrãrii vizeazã
deopotrivã elitele ca ºi România profundã. Integrarea în
UE, dominatã de viziunea politicã imediatã, trebuie aºezatã
pe fundamentele viziunilor complexe, ale duratei medii ºi
lungi, în semnificaþiile cãrora sã se legitimeze ºi motiveze
efortul propriu.
Proiectul este unul al calculului raþional de oportunitate
generat de condiþionalitatea „ori, ori”. Varianta ce ni se
oferã de acces la modernitate nu are – datoritã situaþiei
noastre concrete, reprezentatã de istorie – alternativã
ideaticã, moralã (pentru cã nu avem de ales!), ci doar
acþionalã. Proiectul este a lui „cum” ºi nu a lui „ce”.

Economie teoreticã ºi aplicatã

Alegerea fundamentalã a fost fãcutã în maniera spontan
ºi colectiv (Aron, 1962); ea s-a referit la alternativa
vechiului sistem, iniþial, ca apoi sã ia forma concretã a
modelului european de economie ºi societate. Este vorba,
în esenþã însã, de o opþiune redimensionatã în timp,
profilându-se un proces tranziþional în douã etape, cea a
tranziþiei interne ºi cealaltã a tranziþiei externe.
Sensul tranziþiei – ruperea cu sistemul comunist ºi
declanºarea proceselor transformaþionale care sã
efectivizeze sistemul capitalist ºi integrarea în modelul
european de economie ºi societate – este abordat istoricist,
într-o formulã excepþionalã. Reuºita tranziþiei nu e o
fatalitate a opþiunii pentru model, cãci în absenþa
rãspunsului la întrebarea „cum sã facem?” (mai bine, mai
repede, mai profund etc.) incertitudinea nu poate fi evitatã.
ªansa tranziþiei nu þine direct de opþiunea fundamentalã,
ci de acþiunea în favoarea transformãrii. Dupã cum este
discutabilã varianta cã simpla declanºare a schimbãrii
postcomuniste, prin efectul dependenþei de cale, ne duce
unde trebuie. Ipotetic ne poate duce dinspre comunism
spre un spaþiu, greu definibil în manierã logicã, al
postcomunismului, unde indeterminarea ar favoriza
principiul hobbesian al „fiecãruia împotriva tuturor”, iar
inconsistenþa ºi imprecizia sensului ar putea sã legitimeze
tentaþia ingineriei sociale.
Nu este întâmplãtor faptul cã tranziþia exterioarã
funcþioneazã ca o ancorã pentru sensul ºi direcþia schimbãrii
postcomuniste, epuizând tactic varianta gorbaciovistã de
schimbare – o tentaþie realã pentru anumite elite – ºi
depãºind strategic presiunea favorabilã Consensului de la
Washington, prea abstract ºi prea bazat pe asumþii.
Procesele transformatoare reale au avut distorsiuni, mai
ales motivate conjunctural, evident încã ºi politic. Dar
odatã cu luarea în serios a programului de asociere, cu
deosebire la constatarea asimetriilor pieþei regionale ºi a
pierderilor de competitivitate datorate funcþionalizãrii fãrã
noi a spaþiului CEFTA, s-a produs o focalizare a
performanþelor tranziþiei postcomuniste pe þintele specifice
integrãrii în UE. „Cum sã facem” a înlocuit definitiv
dilematicul „ce sã facem”.

Integrarea ca proiect de modernizare
Singurul punct de sprijin – într-o aºteptare arhimedicã –
în tranziþie este sã se mizeze pe vectori raþionali de generare
a transformãrii (Aslund, 2002). Ce ar însemna aceasta?
În mod esenþial, evidenþierea unei nevoi absolute de a
înþelege cã integrarea este un nou proiect de modernizare
a României, cel de-al doilea pentru Occident (Beck, 2003),
cel dintâi pentru Orientul european (Dinu, 2004). Pentru
fundamentarea acestui proiect se porneºte de la
conºtientizarea originilor înapoierii în Europa de Est
(Chirot, 1989). Cu alte cuvinte, de la ingredientele de
pornire în transformare. Apoi se estimeazã ºansele de a se
ajunge la modelul þintã.
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Ceea ce ne face sã susþinem cã Europa de Est nu a reuºit
sã finalizeze proiectul primei modernizãri (originat în
viziunea Iluminiºtilor despre mecanismele progresului, pe
fondul efectelor primei revoluþii industriale ºi cu instituþiile
politice create de revoluþiile naþionale) este faptul cã
ingredientele sociale la care a apelat erau total altele,
oricum diferite ca funcþii ºi mesaje, decât cele ale
Occidentului.
Acestea au fost: preeminenþa naturii în definirea ofertei
de resurse, ritmul naturii în organizarea existenþei,
comunicarea folcloricã, de tip oral, dependenþa de modele
formative ale trecutului (paseismul), prudenþa în
schimbarea statutului social, frica de necunoscut,
dependenþa de normele comunitãþii, mai ales rurale,
nobleþea justificatã de zestre, acceptarea cutumelor ºi
refuzul dilemei, eºuarea în paternalism, confortul cãutat al
tradiþiei, relaþionarea ierarhicã, gândirea emoþionalã ºi
trãirea evenimenþialã a vieþii, îndeletnicirea artizanalã,
propensiunea spre mesianism ºi fatalism º.a.m.d.
Occidentul a dat conþinut primei modernitãþi prin: lupta
pentru dominarea naturii, impunerea regulii
randamentului, comunicarea raþionalã ºi literatura scrisã,
miza pe dimensiunea prospectivã a formãrii, cãutarea
aventurii pentru reuºitã, asumarea riscului individual,
discernãmântul individual ca suport al iniþiativei, fuga
dupã proprietatea privatã ca împlinire a autonomiei
individuale, confruntarea de idei ºi contrazicerea ca
dinamicã a comunicãrii, refuzul controlului comunitar ºi
promovarea dreptului natural la iniþiativã, obsesia pentru
inovare, alegerea modelului poliarhic de gestionare a
puterii, gândirea raþionalã, vocaþia specializãrii
profesionale, pragmatismul social etc. (Dinu, 2006).
Sistemele de valori constitutive
ale Orientului ºi Occidentului Europei
ORIENTALÃ
Preeminenþa naturii
Ritmul naturii
Folclor
Emoþie
Paseism
Prudenþã
Fricã
Comunitate
Zestre
Acceptare
Paternalism
Conformare
Imitare
Tradiþie
Ierarhie
Artizanat
Revoluþie
Autocraþie
Locuitor
Totalitarism
Comunism

EUROPA

OCCIDENTALÃ
Dominarea naturii
Randamentul
ªtiinþa
Raþiune
Prospectare
Aventurã
Risc
Individ
Proprietate
Contrazicere
Autonomie
Iniþiativã
Inovare
Modernitate
Poliarhie
Specializare

Experienþe politice
Evoluþie
Democraþie
Cetãþean
Liberalism
Capitalism

Prioritãþi ale ieºirii din periferie
Intrare în proiectul celei de-a doua modernitãþi – ca
proces de integrare – înseamnã urmãtoarele:
1. Sã se spargã blocarea în condiþia de periferie, românii
sã fie altcumva (sã renunþe la comoditãþile naturale) ºi sã
fie altcineva (sã-ºi recentreze identitatea prin refacerea
relaþiei cu munca, extrem de deterioratã, sã internalizeze
cultura legalitãþii, alãturi de cultura democraþiei ºi cultura
antreprenorialã);
2. Sã se iasã din logica ratãrii, reprezentatã de faptul
cã prima modernitate n-a fost asimilatã organic (s-a preferat
formula importului de reþete instituþionale, a schimbãrii
de sus în jos, în absenþa unor standarde în privinþa coerenþei
ºi orizontului de timp al transformãrilor). Românii s-au
ilustrat cu inconsecvenþã în formularea opþiunilor pentru
modele de dezvoltare.
Intrarea în a doua modernitate – echivalentã pentru noi
cu integrarea în UE – este o soluþie de naturã fundamentalã.
Chiar ºi ca alegere.
Amprenta profund transformatoare a tranziþiei
exterioare se referã explicit la mentalitãþi, deºi este dificil
sã izolãm la nivel de strategie o þintã de aceastã consistenþã.
Cert este faptul cã acceleratorul ºi multiplicatorul efectelor
de schimbare care este mentalitatea, la un loc cu
comportamentele sociale ºi reperele culturale aferente,
prezintã o importanþã specialã pentru asigurarea diferenþei
necesare a integrãrii ca proiect de modernizare.
Cumva, în regim de necesitate, este cazul ca
schimbarea sã fie însoþitã în România ºi de scoaterea la
vedere a consecinþelor rafinate ca urmare a unui exerciþiu
istoric în favoarea creºterii economice, întoarsã spre formula dezvoltãrii durabile ºi fructificatã ca suport generator de modernizare. Centrarea pe om a efectelor
transformatoare este esenþialã pentru a declanºa
propagarea modernitãþii. Este o mizã excepþionalã de care,
bunãoarã, educaþia este responsabilã, dar ºi agenda
politicã croitã pe reperele democraþiei ºi legalitãþii,
repertoriul cotidian al societãþii civile þintind spaþiul
implicãrii în viaþa publicã pentru prevenirea alterãrii
jocului de interese, competiþia asumatã a bunelor practici
ºi a exemplului semnificativ din perspectiva moralã ºi a
standardelor de viaþã.

Problema organizãrii comunitãþii ºi a teritoriului
competenþei individuale în formulã derivatã din modele
de civilizaþie, de la arhitecturã pânã la utilitãþi, de la
vizibilizarea regulilor pânã la ritualizarea performanþei
comportamentale ºi respectarea reþetelor de fabricaþie
constituie o mãsurã sensibilã a efectivizãrii tranziþiei. La
urma urmelor, prin tranziþie – interioarã ºi exterioarã – nu
funcþionalizãm un sistem abstract de economie ºi societate,
ci un mod de viaþã care sã ne individualizeze fãrã sã ne
marginalizeze.
Dificultatea intrãrii în noul proiect creºte datoritã
dependenþelor de valori transferate în mentalul ºi
comportamentul colectiv de comunism ºi neînlãturate integral de tranziþia postcomunistã. Propensiunea spre
abordãrile revoluþionare ale schimbãrii, ilustratã de
decembrie ’89, definirea raporturilor de putere ºi gestiune
a puterii din perspectiva statului, ºi nu a cetãþeanului,
inclusiv prin Constituþiile recente, sunt câteva variabile
cu influenþã enormã. Bunãoarã, rolul societãþii civile în
desãvârºirea tranziþiei postcomuniste este unul marginal
ºi acest fapt se datoreazã, între altele, viziunii ideologice
de gestionare a puterii, în numele statului sau al poporului
ºi nu – cum este normal – în numele cetãþenilor (Smith,
1998).

Secretele perspectivei pragmatice
Întrebarea legitimã este: „cu ce sã începem? Integrarea
pentru români se dovedeºte ºi o chestiune de reconstrucþie,
inclusiv mentalã. În fond, pentru a ne compatibiliza cu
modelul de modernitate – de a ne oferi ºansa ajungerii pe
valul care ne duce la modernitate – înseamnã sã schimbãm
ingredientele orientale ale civilizaþiei noastre, sã le
înlocuim cu cele ale civilizaþiei care a desãvârºit prima
modernitate ºi se aflã pe valul celei de-a doua modernitãþi.
Ingredientele – am constatat – sunt numeroase ºi, pânã la
urmã, constituie substanþa genericã a profilului uman
definit de civilizaþia Europei Orientale.
ªi totuºi, sunt cel puþin patru dimensiuni în care pot
opera cu rapiditate – la nivelul unui orizont de aºteptare
de tip generaþional – factorii acceleratori ai noii
modernitãþi. Aceºtia sunt:
1) raþionalitatea (poate ºi raþionalizarea) progresivã a
gândirii prin reforma universitãþii ca centru de iradiere a
standardelor de performanþã materialã ºi spiritualã;
2) stimularea opþiunii pentru calea individualã de acces
la avuþie definitã ca iniþiativã personalã ºi apetenþã pentru
riscul investiþional, în cadrul respectului pentru normele
economiei monetare ºi ale sistemului bancar. Bunãoarã,
creditul trebuie vãzut ca impulsul pentru instituirea
structurilor economice producãtoare de proprietate, ca
suport al satisfacerii nevoilor, ºi nu ca o cale de încurajare
a consumului sau de ostentaþie în afiºarea semnelor averii.
La drept vorbind este cazul sã se reconstruiascã
regularitatea esenþialã dintre economia monetarã ºi
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Valorile constitutive ale Orientului Europei au fãcut
ca prima modernitate, pentru care am optat ºi noi românii
la mijlocul secolului al XIX-lea (cu un secol în urma
Occidentului!), s-a dovedit un proiect politic în parte eºuat.
În fapt, nu s-a rupt dependenþa de calea nonoccidentalã,
deoarece niciun ingredient al civilizaþiei autohtone nu
ºi-a pierdut relevanþa. Oricum, evoluþia, fie ea ºi sub forma
imitaþiei, a adaptãrii formelor cu speranþa cã fondul se va
efectiviza cândva, a fost întreruptã de regimuri autoritare/
totalitare, România intrând în bucle deviante ale istoriei
în care schimbarea a avut baze ideologice.

Economie teoreticã ºi aplicatã

economia realã pentru a rupe cercul vicios al obþinerii de
valoare prin speculã, scheme redistributive ce mizeazã pe
credinþa în noroc etc.;
3) organizarea ºi administrarea puterii sã se ordoneze
dupã principiul binelui ºi bunului public, ºi nu al
intereselor de grup sau individuale ºi
4) acceptarea dialogului public ºi al judecãrii soluþiilor
alternative pentru a emite judecãþi de valoare care sã nu
elimine adevãrul ºi sã nu afecteze libertatea.
Este cumva un model de tranziþie de la „ignoranþã,
pãmânt, autocraþie ºi unanimitate” la „universitate, credit,
reprezentare ºi dizidenþã” (Barbu, 2005). Este tranziþia de
la limitele Orientului la limitãrile Occidentului european,
de la viziunea ierarhicã la viziunea în reþea, de la eºuarea
în disputa asupra drepturilor la angajarea în echilibrarea
drepturilor cu responsabilitãþile (Rifkin, 2006).

Fascinaþia repetatã pentru forme fãrã fond
Proiectul de modernizare are nevoie de o realã
conºtienþã nu doar la nivelul elitelor (deºi, adeseori, elitele
sunt mai rãtãcite în dubitudini decât omul obiºnuit).
Singura modalitate testatã de a se obþine un grad mai
mare de ataºare la proiect prin cunoaºtere þine de ºcoalã (în
general) ºi de universitate (în special). Abordarea acestui
aliniament cu forþã de propagare a modernitãþii nu poate fi
fãcut nici hei-rupist (cum, de altfel, se procedeazã de
decenii) ºi nici prin raportare la modele izolate.
Bunãoarã, presiunea unor grupuri de a concepe
implicarea universitãþii în proiectul celei de-a doua
modernizãri prin apel la tradiþie goleºte de sens rolul ºcolii
superioare, întorcând-o cu faþa spre trecut, eventual spre
standardele primei modernitãþi.
La polul opus se situeazã încercãrile tot mai insistente
de a gândi transformarea universitãþii româneºti dupã
experienþa plutonului elitar al universitãþilor americane,
ajunse în aceastã poziþie de invidiat în contexte
nerepetabile ºi prin combinãri absolut specifice de factori,
de la finanþare pânã la ieºirile pliabile pe o cerere de niºã,
cu determinãri geostrategice de naturã excepþionalã.
Cãutarea unei cãi de transformare a universitãþii
concordantã cu nevoia internalizãrii valorilor ce þin de
proiectul românesc al celei de-a doua modernizãri nu
înseamnã nicio reautohtonizare a unui învãþãmânt (ºi aºa
tarat de amprenta autarhiei de pânã la postcomunism) nici
copierea indistinctã a experienþei la limitã, ci pur ºi simplu
reforma contextualã a acestuia. O reformã deschisã þintelor
de etapã în evoluþia României într-o formulã integrativã
care ne obligã la convergenþã, cu scopul atingerii
parametrilor de performanþã ai modelului european de
societate. Aceasta este posibilã doar în situaþia în care ºi
universitatea se europenizeazã ca funcþionalitate, curriculã
ºi evoluþie (ºi nu se americanizeazã!).
În fapt, preluarea modelului american de universitate
ar face ravagii prin revenirea la înclinaþia arãtatã în perioada
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primei modernizãri, spre varianta contraproductivã a
formelor fãrã fond, de astã datã cu sensul alegerii þintelor
contrare, oricum incongruente, proceselor emergente
europene.

Deficitul de culturã antreprenorialã
Bãtãlia pentru tendinþele celei de-a doua modernitãþi
înseamnã ºi ruperea dependenþelor perverse de cale, de
trecut. Între altele, paternalismul (alãturi de viziunea
patriarhalã) se aratã a fi cu urgenþã limitat în spectrul de
reflexe condiþionate de regimul comunist, dar ºi de o istorie
plãmãditã de regulile spirituale ale comunitãþii rurale
regularizate de ciclurile naturii.
Ponderea îngrijorãtor de mare a populaþiei aflate în
perimetrul comportamental al economiei naturale, al
activitãþilor nemonetizate, pentru care schimbul înseamnã
cel mult troc, aratã nu doar decalajul de recuperat prin
integrare, ci ºi condiþia oarecum reproductibilã a periferiei,
care blocheazã modernizarea.
În fapt, ne aflãm în situaþia de a goli de conþinut ideea
de economie de piaþã dacã avem în vedere faptul cã – dupã
unele calcule probabil discutabile – peste trei sferturi din
populaþia României nu apeleazã la o relaþie comercialã, de
schimb monetar echivalent, în obþinerea bunurilor de
subzistenþã. La care se adaugã, în unele etape,
nemonetizarea unor activitãþi, ca ºi a producþiei, inclusiv
industriale (recursul uneori la barter sau plata în naturã),
ceea ce face sã fie vorba de aspecte esenþiale ale tranziþiei
postcomuniste, de tipul construcþiei fundamentelor
economiei de piaþã, care trebuie continuate ºi în etapa
integrãrii în economia UE (Dãianu, 2002).
Starea aceasta de fapt reflectã ceva mai profund, ce apare
drept consistenþa ºi persistenþa situaþiei de crizã însoþitoare
a tranziþiei la economia de piaþã, adicã, în esenþã, fenomenul
înapoierii, al defazãrii cronice faþã de ciclurile de
modernizare, o prelungire a proceselor specifice economiei
precapitaliste, o economie abordatã cu mentalitãþi ce þin
de obiºnuinþele productive de autoconsum. Împrãºtierea
proprietãþii agricole, ca impuls, apoi blocarea funcþionãrii
pieþei funciare, ca rãspuns, pe fondul rezistenþei în timp a
profilului descurcãreþ al românului în situaþii de crize
cronice – un model al periferiei blocate în confortul
suficienþei ºi al asimilãrii celei mai devastatoare crize –
constituie cauza acestei adevãrate pietre de moarã agãþate
de gâtul românilor aflaþi în vâltoarea integrãrii în UE ºi în
transformarea acestui efort – sperãm cã nu sisific – într-un
proiect de modernizare.
La drept vorbind, fondul de iniþiativã individualã ºi de
înclinaþie spre asumarea riscului investiþional este drastic
limitat de dependenþa de condiþia de periferie procesatã
dintotdeauna ºi care a zãdãrnicit efectivizarea valorilor
primei modernitãþi.
Proba supremã a ieºirii din periferie ca þintã esenþialã a
procesului de integrare în UE trebuie luatã în serios!

Efectivizarea oricãrui proces social sau economic se traduce în termeni de internalizare a valorilor conþinute.
Proiectul de integrare este esenþialmente conceput ca parcurs
al unui proces de europenizare, adicã de asimilare a valorilor
ºi spiritului european care sã genereze comportamente de
adecvare la model, de compatibilizare ºi convergenþã cu
standardele europene ºi de omogenizare a efectelor, în cele
din urmã în privinþa difuzãrii bunãstãrii.
Fãrã atitudinea proactivã a cetãþeanului, ca personalizare a
proiecþiei echilibrului structural ºi dinamic dintre drepturi ºi
responsabilitãþi, este greu de crezut cã se pun bazele europenizãrii. Asumarea rolului preeminent al discernãmântului individual care sã asigure normele funcþionãrii instanþelor publice
– inclusiv a statului – de gestionare a puterii ca bun public
centrat pe binele public în judecarea jocului de interese ºi în
garantarea drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale individului
asigurã ingredientele conºtiinþei europene a cetãþeanului.
Oricum, proiectul celei de-a doua modernizãri, pentru a
scãpa de pericolul formelor fãrã fond, are nevoie de sensul
schimbãrilor produse de jos în sus, care se manifestã între
altele prin transformarea condiþiei umane individuale într-o
cauzã a cetãþeanului – animat de metoda soluþionãrii problemelor contextuale prin dialog public ºi argumentare raþionalã
(Marga, 2006). Nu încape îndoialã cã este vorba de urgenþa
unei presiuni de jos pentru a schimba viziunea care perpetueazã dependenþele de stat ca instrument de gestionare a
puterii, practic fiind vorba de o situaþie ce contrazice logica
democraþiei prin faptul cã elitele opereazã pe palierul politicii
fãrã sã se raporteze dinamic la preferinþele cetãþenilor, adeseori
atentându-se la consistenþa formulelor de testare a legitimitãþii puterii prin prelucrarea autoritarã a mecanismelor
democratice, prin falsificarea relaþiei stat-cetãþean,
operându-se cu relaþia stat-locuitor (Barbu, 2004).
Semnalul refacerii corelaþiilor pe aliniamentele politice
este dat de apariþia vocii publice, de rolul de actor vizibil
al societãþii civile, fondatã pe standarde comportamentale
specifice misiunii de moderare a puterilor în stat ºi în
exercitarea de cãtre stat a misiunii sale de reprezentare a
intereselor cetãþeanului.

Acceptarea riscului ºi acoperirea costurilor
Integrarea ca proiect de modernizare este o formulã a
angajãrii efortului propriu în contexte favorizante de tip

integrativ. Dar este totodatã ºi un proces sensibil de
redefinire a identitãþii ºi de reconfigurare pe datele
performanþei a identificãrilor cu valorile modelului þintã.
Într-un fel, ieºirea din periferie are avantajul cã devine o
funcþie a supranaþionalului, dar nu pot fi decontate
rezultatele doar pe seama acestei împrejurãri, în absenþa
angajãrii mijloacelor proprii.
Împrejurarea cã este definitorie pentru efortul propriu
oportunitatea de a valorifica ajutorul extern nu trebuie
ratatã, efectul de centrifugare a caracteristicilor de periferie
pe care-l determinã modelul european de integrare trebuie
valorificat, dar nu este suficient sã ne limitãm la aceste
oferte. Factorii externi de dezvoltare sunt adjutanþi ai
factorilor interni, combinarea lor creativã ºi eficientã
conteazã cel mai mult.
Evoluþia nu este spontanã, nu se petrece de la sine; ea
trebuie provocatã pentru a avea un sens anume ºi un ritm
accelerat, care sã nu contrazicã orizontul de aºteptare în
privinþa efectelor de bunãstare, în propagarea modernitãþii
pânã la atingerea masei critice definite de standardele de
performanþã ale modelului.
În cazul integrãrii asumarea riscului ia forma susþinerii
proceselor de convergenþã, mai ales definite din perspectivã
realã, combinarea factorilor indigeni ºi atraºi pentru
efectivizarea reducerii decalajelor, ansamblu de
transformãri care trebuie gestionate pentru a nu lua forma
acutã a crizelor de creºtere. Nu este o cale regalã, ca niciuna
în astfel de proiecte, dar este singura alternativã de a ieºi
din condiþia istoricã de periferie.
Rãmâne, evident, îndoiala cu privire la ratarea
proiectului de modernizare. Adevãrul este cã românii se
aflã într-o situaþie limitã, cel puþin provocarea integrãrii
trebuie perceputã aºa. Ratarea ºansei de a intra în proiectul
celei de-a doua modernitãþi nu înseamnã doar cã România
se blocheazã în vechiul proiect, ratat, al primei modernitãþi,
dar pierde ºi avantajul de a arde etapele, de a îndrepta
resursele ce ar trebui alocate pentru încheierea unor procese
trenante, deviate, abandonate, spre cele specifice noului
context.
Cert este cã, spre deosebire de primul proiect de
modernizare, unde am avut grade mari de libertate, inclusiv
de a alege, acum existã ciudatul avantaj cã nu avem decât
un singur grad de libertate în alegere – Uniunea Europeanã
– ºi mai multe grade de libertate în cum sã facem integrarea
(mai repede sau mai încet, bunãoarã). Reuºita este o
constrângere a opþiunii.

Ieºirea din alternativã
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