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Economia Mondial� a cunoscut în acest nou 
mileniu o serie de probleme economice, �i 
politice din care, de importan�� major�, cea a 
securit��ii la nivel mondial.  

De aceea, este foarte greu s� realiz�m o 
analiz� macroeconomic� f�r� a �ine cont de 
toate variabilele macroeconomice pe care 
aceasta le implic� �i pe care acest nou 
început de mileniu le-a adus la nivel mondial. 
Nu putem s� nu �inem cont �i s� analiz�m 
noua contra-putere mondial� ap�rut� pe Pia�a 
Unic� European� dup� 2000, �i anume 
Uniunea European� (cu toate implica�iile pe 
care aceasta le va avea asupra tuturor statelor 
europene, mai ales asupra ��rilor Sud- Est 
Europene, inclusiv României) sau de 
puternica for�� N.A.T.O., condus� de 
num�rul unu mondial S.U.A. Avem astfel, pe 
de o parte, Alian�a Nord- Atlantic�, ca 
principal ap�r�tor al  securit��ii �i p�cii în 
lume, �i totodat� for�a militar� cea mai 
important� în acest moment în lume, dup� 
cea a S.U.A care de�ine puterea de decizie în 
acest moment din punct de  vedere militar �i 
politic la nivel mondial.   

Pe de alt� parte, Uniunea European� a fost 
înfiin�at� din dorin�a de a se constitui într-o 
institu�ie european� care s� de�in� puterea 
decizional� la nivel economic, cel pu�in 
pentru statele membre, dar implicit �i asupra 
celorlalte state europene aflate în proces de 
aderare, cum este cazul României.  

Noile alian�e ce au loc pe plan politic, 
economic �i militar se interpun �i creeaz� o 

serie de efecte radiare neprev�zute. Astfel de 
efecte pot fi considerate �i invita�ia României 
de aderare la NATO, precum �i propunerea 
UE f�cut� României de a deveni membr� a 
acesteia începând cu 1 ianuarie 2007. Pentru 
ca reu�ita s� fie asigurat� este de la sine 
în�eles c� eforturile guvernului român vor fi 
orientate spre satisfacerea tuturor condi�iilor 
impuse, atât de Uniunea European�, cât �i de 
NATO.   

În data de 21 noiembrie 2002, România a fost 
invitat� s� adere la Alian�a Nord-Atlantic�, 
al�turi de ��rile Baltice, precum �i de 
Slovenia, Slovacia �i Bulgaria, ocazie cu 
care, în cadrul summit-ului de la Praga, 
secretarul general al NATO, George 
Robertson, a afirmat c� "Alian�a se 

preg�te�te s� primeasc� noi membri, s� î�i 

asume noi misiuni, �i s� extind� rela�iile cu 

partenerii din zona euro-atlantic�". "Aceast� 

decizie confirm� aprecierea de c�tre 

partenerii din Alian�� a progreselor 

importante ob�inute de �ara noastr� în ultimii 

doi ani în planul reformelor economice, 

institu�ionale, a reformei armatei �i 

consolid�rii capacit��ii noastre de ac�iune 

solidar� cu Alian�a Nord-Atlantic�", se 
subliniaz� în comunicatul remis de c�tre 
Guvernul României.  

La Praga s-a subliniat ideea c� România a 
demonstrat continuu c� este un aliat de 
încredere în confruntarea cu amenin��rile 
neconven�ionale, în lupta contra terorismului 
interna�ional, având ca atuu principal pozi�ia 
sa geografic� strategic�.  
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Între timp permanenta confruntare dintre 
interesele Rusiei �i a Occidentului a devenit 
obiectul unei noi dispute subtile între cei trei 
mari eterni rivali, redimensiona�i în actuala 
conjunctur� sub urm�toarea configura�ie: 
"Occidentul European" (Uniunea 

European�), "Occidentul Nord-Atlantic"( 
SUA, în calitate de lider) �i Rusia. De�i înc� 
nu se poate vorbi despre un conflict, sau de o 
divizare a lumii Occidentale, neconcordan�a 

de interese între Uniunea European� �i SUA, 
inclusiv în ceea ce prive�te zona Europei de 
Est, devine tot mai evident�. Iar Rusia d� 
semne c� nu va ezita s� profite.  

Totu�i alinierea for�elor militare europene 
abia începe, �i Pre�edintele Comisiei 
Europene pentru Ap�rare �i Politic� Extern�, 
Javier Solana (ex-secretarul NATO) duce o 
activitate de-a dreptul fructuoas� în acest 
sens. Atât de reu�it�, încât chiar �i "neutra" 
Austrie este pe punctul de a-�i revedea 
concep�ia militar�.  

Toate aceste eforturi ale europenilor de a se 
transforma într-un pol adev�rat de influen�� 
nu pot s� nu deranjeze Statele Unite. �i 
acestea î�i încep, pe mai multe fronturi, jocul 
de domolire a opiniilor entuziaste ale 
liderilor de opinie Prodi, Solana �i al�ii.  

Pe de alt� parte exist� �i alte pozi�ii de 
frond�, �i în alte planuri, cum este cea a  
Marii Britanii, care se declar� 
"neentuziasmat�" de modul realiz�rii �i 
func�ion�rii procesului de integrare 
european� �i a celui de introducere �i 
consolidare a monedei "euro", neratând nici o 
ocazie în afirmarea opiniilor divergente. Îns� 
pe noi ne intereseaz� cum se manifest� acest 
început de "concuren��" în Europa de Vest, 
zon� în care, în plus, Rusia are �i ea interese 
strategice majore. Acest conflict, în ultim� 
instan��, pune într-o pozi�ie extrem de 
delicat� �i ��rile din zona ce înc� este 
considerat�, în opinia multor anali�ti, a fi sub 
influen�a Rusiei, inclusiv România.  

1. Distan�area în timp (destul de mic�, 
deocamdat�) a vectorilor de integrare 
"european�" �i "euro-atlantic�" va crea 
probleme statelor implicate în proces (noi 

membri NATO �i candida�ii la ascensiunea în 
UE). ��rile Europei Centrale �i de Est 
(TECE) care au drept obiective aderarea la 
NATO �i UE, cu timpul, vor fi nevoite s�-�i 
stabileasc� punctual priorit��ile �i 
posibilit��ile, pentru a determina momentul 
optimal ader�rii �i primordialitatea vectorului 
de integrare: SUA versus UE (acest fapt nu 
va exclude desigur integrarea în ambele 
organisme, nu simultan, dar la intervale de 
timp apropiate). 

Probabil c� statele care vor opta prioritar 
pentru rela�iile cu SUA, ar putea juca rolul de 
"c�lu� troian" în viitoarea integrare în cadrul 
UE, pozi�ie care va reie�i luând în calcul 
ni�te premize obiective - "cordialitatea" 
rela�iilor cu SUA, sau UE, �i interesul din 
partea acestor dou� for�e pentru respectiva 
�ar�.  

Una din ��rile care deja se confrunt� cu 
aceast� problem� este Polonia, a�a cum s-a 
subîn�eles �i în cadrul summit-ul de la 
Copenhaga.  

Pentru România, �ar� care se bucur� de 
leg�turi tradi�ionale cu statele membre ale 
Uniunii Europene, prima �i singura  din 
Europa de Est care, înc� din anii '70, a avut 
un cadru juridic bine definit în rela�iile cu 
UE, iar în 1980 a procedat la recunoa�terea 
de facto a acestei grup�ri economice, prin 
semnarea Acordului privind crearea Comisiei 
mixte România-CEE, procesul decizional va 
trebui s� �in� cont de o serie de variabile 
macroeconomice suplimentare. În acest sens, 
o serie de factori obiectivi fac din UE 
principalul partener comercial al României, 
respectiv: apropierea geografic�, 
complementaritatea �i poten�ialul economic, 
precum �i evolu�ia în timp a cadrului juridic 
românesc dup� 1989, cum ar fi: construirea 
unei societ��i democratice �i instaurarea unei 
economii de pia��.  

Apoi trebuie luat� în considerare �i existen�a 
"sfid�rii" dihotomice la nivelul Uniunii 
Europene, eviden�iat� de necesitatea 
implement�rii unor reforme interne 
structurale care s�-i permit� acesteia s� fac� 
fa�� inevitabilei sale extinderi asupra ��rilor 
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europene ce subscriu acelora�i valori 
democratice, dar care aduc noi probleme, cu 
structuri diferite, c�rora va trebui s� le 
g�seasc� o rezolvare viabil� într-o perioad� 
relativ scurt� �i implicit cu o serie de costuri 
imprevizibil de mari �i de neevitat. 

Dificultatea derul�rii �i implement�rii cu 
succes a celor dou� procese distincte de 
integrare a României în structurile NATO, 
respectiv în UE, este sporit� �i de factorii 
conjuncturali ce decurg din contextul istoric 
actual, marcat de schimb�rile profunde care 
au intervenit în aceast� parte a Europei. De 
exemplu, strategia politico-economic� a 
Rusiei vis-à-vis de ��rile care s-au aflat nu de 
mult în zona sa de influen��, strategie 
transpus� în prezent prin proiectul s�u de 
construire �i exploatare a magistralei de 
furnizare a gazului metan în UE, nu 
beneficiaz� de o pozi�ie favorabil� de opinie 
din partea SUA, care nu sunt încântate de 
ideea c� Europa î�i va ameliora,poate chiar 
rezolva problemele energetice, acest fapt 
nemaifiind un impediment serios în calea 
stabilit��ii monedei euro �i a dezvolt�rii 
dinamice a economiei în cadrul UE. Iar 
stabilirea �i cre�terea economic� sus�inut� a 
Europei înseamn� înt�rirea ei, a monedei 
sale, ceea ce ar conduce la reducerea 
scepticismului în privin�a unei integr�ri mai 
ample (din partea Danemarc�i, Marii 
Britanii, Austriei), la sc�derea nemul�umirii 
opiniei publice occidentale privind 
acceptarea a noi membri din Europa Central� 
�i de Est (ECE) �i, în ultim� instan��, la 
sc�derea influen�ei SUA pe b�trânul 
continent.  

Mai devreme sau mai târziu toate ��rile din 
zon� vor fi puse în fa�a sarcinii dificile, dar 
necesare, de a alege între "parteneriatul 
strategic cu SUA" sau "integrarea european�" 
(un obiectiv nu îl exclude pe cel�lalt, îns� 
ace�ti vectori par s� manifeste o tendin�� de 
îndep�rtare). Teoretic vorbind alegerea ar 
trebui s� fie clar�: Europa este mai aproape, 
atât d.p.d.v. geografic cât �i ca mentalitate �i 
comunitate de interese.   

În fapt,  aceast� alegere depinde foarte mult, 
paradoxal, chiar de pozi�ia adoptat� de cei 
doi vectori de integrare. Interesele �i 
inten�iile UE au dus la definirea pozi�iei sale 
fa�� de zonele considerate prioritare. Acestea 
sunt cele 10 state europene invitate s� 
negocieze aderarea (f�r� a lua în considera�ie 
Ciprul �i Malta)  �i eventual Balcanii.  

Pentru Balcani, dar în primul rând pentru 
TECE, UE va încerca s� "lupte" cu SUA. Or 
UE, chiar dac� în etapa actual� este gata s� 
accepte noi membri s�raci, care trebuie 
sus�inu�i din contul contribuabilului 
occidental, nu va tolera probabil situa�ia în 
care ace�tia, având �i alte interese vor “face 
jocul” altui centru de influen��. Europa î�i va 
ar�ta puterea, îns� nu va mi�ca un deget 
pentru a-�i extinde influen�a (mai departe de 
o anumit� limit� - convenabil� atât Rusiei, 
cât �i UE) �i asupra acelor ��ri, a c�ror 
politic� i-ar complica eventual rela�iile sale 
cu Rusia (m� refer în primul rând la 
Moldova, Ucraina, Belarus �i în dependen�� 
de evolu�ia situa�iei - România, Bulgaria, 
Serbia, Macedonia). 

În eventualitatea realiz�rii unei alian�e între 
UE �i Rusia atunci se va pune �i problema 
pozi�iei strategice a SUA în Europa �i, mai 
ales, problema pozi�iei pe care o vor adopta 
��rile foste comuniste vis-à-vis de aceast� 
“alian��”.  

Viitorul va dezv�lui o confruntare sus�inut� 
de resurse economice �i/sau militare între 
SUA �i UE. Dac� UE nu î�i va sacrifica 
interesele economice de dragul unora din 
TECE, SUA dispune de resursele necesare 
pentru a-�i “pl�ti” influen�a politico-militar� 
în zon�, �i a participa la o anumit� 
confruntare de interese cu Rusia. Mai mult, 
UE ar putea accepta chiar un compromis cu 
Rusia în defavoarea României, Bulgariei, 
Serbiei �i (eventual) ��rilor Baltice. SUA, 
ducând  o politic� dur� �i având interese în 
toat� lumea, va c�uta s� nu piard� nici 
influen�a în aceste state, sus�inând politic �i 
financiar:  

� eforturile de integrare euro-atlantic� ale 
României, Bulgariei �i Statelor Baltice; 
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� consolidarea independen�ei  în acelea�i 
��ri Baltice, Ucraina;  

� proiectul de transportare a 
hidrocarburilor din Marea Caspic� �i Asia 
Central� (ceea ce afecteaza enorm 
interesele economice ale Rusiei, dar 
convine Uzbekistanului, Azerbaidjanului, 
Turciei �i eventual Moldovei, României, 
Ucrainei). 

2. În al doilea rând dificultatea alegerii 
între cei doi vectori ai integr�rii este 
particularizat�  la nivelul fiec�rei ��ri 
implicate în fiecare proces de strategia 
na�ional� proprie, influen�at� de factorii 
interni: militari, economici, politici �i sociali. 

În cazul României, putem discuta de factorii 
care se constitue în priorit��i ale anului 2003 
în vederea îndeplinirii strategiei na�ionale pe 
termen scurt �i mediu, respectiv consolidarea 
procesului de preg�tire a ader�rii României la 
NATO �i Uniunea European�. 

În acest sens, pe plan militar1 se va ac�iona 
pe trei direc�ii principale. În primul rând se 
va desf��ura un proces de demilitarizare a 
tuturor structurilor Aparatului Central ale 
Ministerului de Interne �i a structurilor 
subordonate acestuia, corespunz�tor 
cerin�elor de integrare european� �i euro-
atlantic�. Procesul impune perfec�ionarea 
cadrului juridic de organizare �i func�ionare a 
Ministerului de Interne, fapt ce se va realiza 
odat� cu înnoirea �i a�ezarea pe baze 

                                                 
1 Aderarea României la stucturile NATO presupune 
dezvoltarea de noi capacit��i adaptate necesit��ilor 
NATO de dup� evenimentele din 11 septembrie 2001, 
generând astfel ca principale domenii de interes: 
restructurarea �i opera�ionalizarea for�elor, sporirea 
interoperabilit��ii cu NATO, gestionarea resurselor 
umane, gestionarea spa�iului aerian �i a ap�r�rii anti-
aeriene, participarea la opera�iuni PfP sub comanda 
NATO, precum �i la forma�iuni multina�ionale. În 
calitate de �ar� membr� NATO, România va trebui s� 
î�i asume  anumite biective în domenii care se refer�, 
în special, la: sprijinul ��rii gazd�, instruirea 
personalului, lupta împotriva terorismului �i 
capacit��ile de combatere a terorismului, capacit��i de 
ap�rare în domeniul NBC, logistica �i sus�inerea 
for�elor în teatrul de opera�iuni. 

 

democratice a activit��ilor autorit��ilor 
statului. Conform noii legisla�ii, care va intra 
în vigoare în acest an, doar Jandarmeria 
român� va r�mâne ca institu�ie militar�, iar 
Corpul Pompierilor Militari �i 
Comandamentul Protec�iei Civile vor fi 
demilitarizate treptat, pân� în anul 2007.  

În al doilea rând se va adopta �i implementa 
o nou� strategie de securizare a frontierei 

României ce va trebui s� se deruleze în 
perioada 2003-2007. Prin aceast� ac�iune se 
dore�te perfec�ionarea sistemului cooper�rii 
na�ionale �i interna�ionale, intensificarea 
cooper�rii bi �i multilaterale cu structurile de 
frontier� ale statelor vecine, precum �i cu 
cele ale Uniunii Europene. În con�inutul 
strategiei sunt prev�zute elemente legate de 
dezvoltarea unui sistem performant privind 
managementul resurselor umane, de etapele 
realiz�rii sistemului integrat de securizare a 
frontierelor României, pân� în anul 2007, de  
coordonatele restaur�rii �i moderniz�rii 
infrastructurii actuale, precum �i de efectele 
financiare ale acestui amplu proces pân� în 
anul 2007.  

În al treilea rând se vor elabora �i 
implementa noi elemente strategice ale 

Ministerului de Interne pe linia integr�rii 

europene a�a cum sunt ele prev�zute în 

"foaia de parcurs" transmis� României de 
c�tre Comisia Uniunii Europene. Astfel, 
strategia pe termen scurt �i foarte scurt 
este structurat� �i se axeaz� pe 
urm�toarele componente prioritare: 
controlul frontierelor, politica în domeniul 
vizelor, combaterea criminalit��ii 
organizate, combaterea traficului de 
droguri, cooperarea poli�ieneasc�, lupta 
împotriva terorismului, planul de ac�iune 
Schengen, cooperarea judiciar� �i azilul.  

În plan economic România va trebui s�-�i 
dovedeasc� viabilitatea �i func�ionalitatea 
unei economii de pia��, prin continuarea �i 
mai ales prin îmbun�t��irea politicilor 
macroeconomice implementate pân� acum în 
principal a celor referitoare la reducerea 
infla�iei �i la men�inerea echilibrului balan�ei 
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de pl��i externe2. Aceste politici 
macroeconomice vizeaz� pe termen scurt �i 
mediu, în special, accelerarea privatiz�rii, 
restructurarea, consolidarea reformelor în 
sectoarele financiar �i bancar, îmbun�t��irea 
mediului de afaceri, stimularea competi�iei �i 
atragerea mai multor investi�ii str�ine, astfel 
încât România s� ajung� pân� în 2005 la o 
rat� medie anual� de cre�tere de peste 5%, 
prin reducerea decalajului fa�� de statele 
dezvoltate. 

Pe de alt� parte, România va trebui din punct 
de vedere economic s�-�i adapteze 
infrastructura �i strategia economic� la cele 
ale UE. Acest fapt va genera implicit pe plan 
intern, o accelerare a procesului legislativ de 
preluare a acquis-ului comunitar  ale c�rui 
linii directoare incluse de c�tre Comisia UE 
pe foaia de parcurs pentru România, ar fi: 
crearea unei politici anti-corup�ie coerente la 
nivel na�ional precum �i asigurarea 
conformit��ii depline cu Acquis-ul comunitar 
�i cu standardele interna�ionale în domeniul 
luptei împotriva abuzurilor în sistemul 
financiar �i a finan��rii terorismului. Aceste 
procese presupun în primul rând elaborarea 
unor pachete legislative �i a unor documente 
programatice coerente, dublate de planuri de 
ac�iune articulate, care s� includ� estim�rile 
bugetare minimale �i structurile necesare în 
procesul de accelerare a preg�tirilor 
României de aderare la Uniunea European�. 

În consonan�� cu demersurile sus�inute ale 
României vizând apropierea gradual� de 
institu�iile comunitare, s-au stabilit 
priorit��ile, ale c�ror rezultant� fireasc� o vor 
constitui ajust�rile structurale ale economiei 
române�ti la cerin�ele Pie�ei Interne ale 
Uniunii �i la politicile comune ale UE. 
Astfel, vor avea loc ac�iuni de atingere �i 
consolidare a stabilit��ii macroeconomice 
care s� asigure condi�iile unei dezvolt�ri 
economice durabile.  

                                                 
2 Se dore�te promovarea unei politici fiscale ra�ionale 
care s� duc� la o sc�dere a  deficitului bugetar pân� la 
2,65% pentru anul 2003 �i o sc�dere a ratei infla�iei 
sub 10% pân� în anul 2004.  

Accelerarea ajust�rii structurale a economiei 
în vederea recuper�rii întârzierilor 
înregistrate în domeniul transform�rilor 
economico-sociale se poate realiza prin 
aplicarea unei politici monetare ferme, 
neinfla�ioniste �i a unei politici fiscale 
capabile s� corecteze deficitul bugetar �i s� 
impulsioneze activitatea economic�, orientat� 
în principal spre export, prin sprijinirea 
dezvolt�rii regionale �i locale �i nu în ultimul 
rând prin cre�terea solidarit��ii �i a coeziunii 
economico-sociale. Îndeplinirea, gradual�, a 
criteriilor de convergen�� necesare pentru 
participarea subsecvent� la Uniunea 
Economic� �i Monetar� necesit� �i preluarea 
�i implementarea <<acquis 
communautaire>> care s� se bazeze pe o 
legisla�ie na�ional� armonizat� cu cea a UE, 
�tiind c� Uniunea European� constituie un 
cadru destinat s� faciliteze statelor membre, 
realizarea obiectivelor de politic� intern� �i 
extern�, cu respectarea �i aplicarea 
consecvent� a principiului statului de drept �i 
al respect�rii legii, cu stabilirea unui sistem 
legislativ uniform �i asigurarea protec�iei 
drepturilor derivate din reglement�rile 
comunitare. 

Pe plan politic, ac�iunile României trebuie s� 
coreleze �i s� împleteasc� eficient interesele 
politice proprii cu interesele politice externe 
astfel încât op�iunile pentru cei doi vectori de 
integrare s� fie cele reale, fiabile �i s� ofere 
României în mod cert o pozi�ie favorabil� în 
cadrul celor dou� structuri: NATO �i UE.   În 
plus, în luarea acestor decizii politice,  
România, la fel �i Bulgaria, va trebui s� �in� 
seama de importan�a pozi�iei sale geopolitice 
strategice în rândul noilor membri UE, 
datorit� rolului lor cheie în asigurarea 
stabilit��ii în sud-estul Europei. De aceea, 
România cunoa�te în acest moment un 
paradox: existen�a unei op�iuni economice 
care nu este convergent� cu op�iunea politic�.    

Citând surse diplomatice din UE, publica�ia 
‘The Wall Street Journal-Europe’ vorbe�te 
despre un posibil compromis: admiterea 
României �i Bulgariei în NATO, pentru 
stabilizarea Balcanilor, contra acord�rii 
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rapide ��rilor Baltice a statutului de membre 
ale Uniunii Europene, cu garan�ii de 
securitate din partea Comunit��ii. 

 Anali�tii politici arat� c� România ar crea 
mai multe probleme în UE (datorit� situa�iei 
economice precare, care necesit� importante 
investi�ii din partea UE în vederea redres�rii 
sale), decât în NATO (unde poate oferi 
sprijin militar imediat �i competent la 
standardele cerute de SUA) �i ar fi mai util� 
acesteia din urm�, în timp ce pentru ��rile 
Baltice situa�ia este invers�. Recent îns�, 
��rile Baltice �i-au redresat problema 
economic�, fiind accepta�i ca membrii în UE 
�i dorind acum solu�ionarea problemei 
securit��ii, în timp ce România se pare c� se 
confrunt� cu o conjunctur� exact invers�, 
de�i, în mod normal, ar fi avut mare nevoie 
de o revigorare economic� rapid� în primul 
rând. 

Pe plan social România va trebui s� 
porneasc� dezvoltarea unui proces de 
informare a opiniei publice române�ti în 
privin�a Uniunii Europene, a structurii �i 
func�ion�rii sale, în vederea prezent�rii 
beneficiilor �i costurilor alinierii la cerin�ele 
integr�rii României în UE, precum �i a 
demersurilor �i ac�iunilor ce le vor 
întreprinde autorit��ile române în acest sens.  

Acest proces presupune stimularea 
consolid�rii �i dezvolt�rii în continuare a 
societ��ii civile, obiectiv care se poate 
realiza, printre altele, �i prin ac�iuni de 
atenuare a consecin�elor defavorabile în plan 
social ale reformelor economice, cu 
prec�dere pentru categoriile vulnerabile, 
precum �i a unor ac�iuni de relansare a 
dialogului social, la nivel central �i local. 

 Astfel, se va reu�i adoparea �i respectarea 
unor principii fundamentale ale UE �i anume: 
principiul respect�rii drepturilor �i libert��ilor 
fundamentale ale omului -norma juridic� 
având valoare universal�, principiul statului-
social �i nu în ultimul rând, principiul 
pluralismului cultural. 

Solu�ia optim� va fi oferit�, cel mai probabil, 
de viitor. Pân� în prezent, opiniile anali�tilor 

politici  sunt împ�r�ite vis-a-vis de op�iunile 
asupra vectorilor de integrare, atât ale 
României, cât �i cele ale celorlalte state 
Balcanice �i Baltice. Este greu, poate chiar 
dificil, de apreciat care ar fi decizia cea mai 
bun� pe care România o poate lua în acest 
moment, mai ales c�, în lumina acestei 
succinte analize economico-politice, se pare 
c� decizia, de fapt, �ine mai mult de 
conjunctur�, adic� atât de interesele 
economice sau/�i politice ale UE �i NATO 
(luate separat dar �i în corela�ie), cât �i de 
deciziile celorlate state aflate într-o pozi�ie 
similar� fa�� de decident. A adopta o 
strategie la nivel macroeconomic, stabil�, 
viabil� pe termen scurt �i mediu, reprezint� 
un obiectiv foarte dificil de atins atâta vreme 
cât ea se fundamenteaz� pe ni�te variabile 
instabile, incerte, aflate într-o continu� 
mi�care. �i dac� mai ad�ug�m �i alte 
variabile macroeconomice, strâns legate de 
evolu�ia economiei mondiale, cum ar fi, de 
exemplu, fenomenul dezvolt�rii durabile, sau 
fenomenul globaliz�rii, atunci …op�iunile 
vor fi greu de previzionat, cu atât mai mult 
rezultatele. 

Vom fi membri NATO �i mai apoi membri 
UE, sau invers? Istoria va fi singura care va 
oferi r�spunsul la aceast� întrebare ce 
preocup� societatea româneasc� 
contemporan� �i, îmi exprim speran�a, c� va 
oferi �i �ansa de a ne bucura de avantajele 
unor decizii de integrare implementate cu 
succes.              
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