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upă cum a început 2005 se anunţă a fi anul cu cea mai mare
densitate de reforme de după revoluţie. Noul Cod Fiscal, cu toată
bâlbâiala ce l-a însoţit, marchează o schimbare fundamentală în
politica fiscală a României. Legile proprietăţii şi justiţiei vor încheia
probabil în sfârşit procesul de reformă în aceste două domenii
cruciale, dar năpăstuite. Declaraţiile de avere şi politica de non-subvenţionare
directă sau indirectă a mass media trezesc speranţa că ceva se va schimba şi în
clasa politică până la urmă. Iar pachetul de legi privind descentralizarea anunţat
pentru toamnă poate reprezenta un alt pas serios înainte. În fine, politica externă
românescă a redevenit interesantă. Şi nici n-am ajuns măcar la jumătatea anului.
Dar laudele trebuie să se oprească aici. Viteza crescută a guvernării este cel
puţin în parte determinată de cerinţele tot mai precise ale partenerilor externi ai
României şi de faptul că promisiunile noastre au ajuns la scadenţă. Mai grav, nu e
totdeauna clar dacă ambiţia şi planurile bune ale Bucureştiului, atunci când
există, stau pe o bază reală de resurse şi competenţă, iar coordonarea între
sectoare şi instituţii rămâne aceeaşi problemă dintotdeauna. Raportul de faţă
prezintă o analiză critică a câtorva domenii de policy care au ţinut agenda în
ultimele luni.
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Politica externă
MÂNDRIA BINE TEMPERATĂ
Are politica noastră externă resurse pentru ambiţiile noului
preşedinte?
Această analiză se concentrează pe problemele de fond ale politicii noastre
externe, nu pe evenimentele curente, formulând recomandări din această
perspectivă. Problemele identificate sunt criza de resurse umane şi a politicii de
personal, absenţa unei strategii de asistenţă care devine frapantă în contextul
unor renăscute ambiţii regionale, ca şi o oarecare confuzie a priorităţilor în raport
cu resursele existente.

Problema personalului
Când o priveşti dinspre vecinii noştri, România nu e o ţară mică. Suntem cel mai
mare stat din Balcani, cu tot ce înseamnă asta: cea mai mare economie şi
armată, cele mai lungi frontiere, cele mai multe locuri în Parlamentul European. În
speţă, cu tot cu Europa Centrală, ne plasăm după Polonia ca a doua ţară ca
dimensiune. Să însemne asta că suntem pregătiţi să secondăm pe polonezi la
greutate în Europa, curaj în a promova o politică externă proprie, nu doar a vorbi
despre ea (pentru cine nu ştie, revoluţia portocalie din Ucraina a avut doi mari
investitori, americanii, prin variile lor fundaţii de promovare a democraţiei, şi
Polonia, ca reprezentant avansat, cam pe cont propriu, al Europei)? Dacă nu
reformăm profund bazele politicii noastre externe, răspunsul este nu. În ciuda unui
start lansat al preşedintelui Băsescu, care a făcut titluri în presa internaţională şi a
speriat măcar vreo doi membri din hard core Europe, politica noastră externă nu
are nimic din bazele solide pe care le găsim în ţările cu tradiţie. Şi cât va fi aşa
nimeni să nu se îngrijoreze, sau să se entuziasmeze, de ceea ce facem noi, pentru
că proiectele noastre nu au resurse să avanseze prea mult dincolo de lansare.
Ne lipsesc în primul rând oamenii, şi în consecinţă expertiza. Când aţi citit ultima
oară un material bun produs de cineva de la Externe sau de un institut
independent pe orice temă de politică externă, care a adus o viziune sau o
soluţie nouă asupra oricărei probleme? Puţina noastră producţie pe aceste teme
este strict convenţională ca formă şi pauperă în conţinut. Universităţile noastre nu
produc experţi. Nu există nici un specialist în Balcani în România, dacă nu punem
la socoteală câţiva lingvişti, aşa că de asta nici unul nu putea fi auzit la televizor în
timpul conflictului din Iugoslavia. Ce să mai spunem de experţi în Orientul Mijlociu,
lumea arabă, Rusia, Caucaz? De Uniunea Europeană nici nu merită să vorbim: cu
excepţia unor tineri care sunt încă pe băncile şcolii sau le-au părăsit doar recent,
situaţia e dramatică. Sigur, a fost o mare eroare a fostelor partide de opoziţie că
nu au investit deloc în exterior, find prea preocupate de lupta lor inegală cu PSD.
Dar dincolo de asta, cine e vinovat că universităţile româneşti au tăiat mereu
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resursele oricărui departament care ar fi putut preda limba şi civilizaţia regiunilor,
sau că facultăţile noastre de relaţii internaţionale au doar generalişti şi diplomaţi,
şi nu veritabili experţi cu cunoştinţe profunde într-un domeniu ? Cine e vinovat că
fiecare ministru se ocupă de educarea diplomaţilor prin diverse proiecte copiate
din ţări cu care nu avem nici o legătură, dar se fereşte să intre în miezul
problemei, felul în care sunt recrutaţi aceşti diplomaţi, pe criterii de clan şi reţea şi
nu pe merit sau vocaţie? În sfîrşit, cum nici un regim nu reuşeşte să sufoce cu totul
chiar toate talentele, s-au strecurat totuşi în MAE câţiva oameni de generaţie
mijlocie care sunt buni şi foarte buni, dar aproape nimeni nu face diferenţa dintre
ei şi restul, cei care se duc la o ambasadă aşa cum se duceau pe vremuri la casa
scriitorilor de la Neptun, cu ideea că statul le datorează un concediu
subvenţionat în virturea vreunui talent de-al lor. Fără recrutare reală, fără
programe de formare de lungă durată de experţi, cu un serviciu de cadre care îşi
spune de personal, cu oamenii buni trataţi la fel cu cei răi şi fără absolut nici o
idee strategică, sau o comunitate guvernamentală şi neguvernamentală de
experţi care să aibă practica gîndirii strategice, ambasadele noastre sunt
condamnate etern să servească drept oficii de turism pentru diverşi potentaţi
care călătoresc în ţara cu pricina şi de dat vize strănilor care călătoresc în
România – treabă pe care nu o fac cine ştie ce grozav. Iar MAE rămâne numai un
oficiu de organizat vizite ale guvernului, deşi, vorba aceea, progresele se fac între
vizite, care trebuie doar să pună parafa pe lucrul făcut între timp de specialişti şi
diplomaţi.
În al doilea rând, nu avem resurse, şi nici o tradiţie a unui instrument principal de
politică externă – asistenţa. Nu a fost o întâmplare că România a dat cea mai
mică sumă din toată planeta victimelor tsunami. Politica de asistenţă nu
înseamnă neapărat mari resurse, şi nu toate trebuie să fie ale statului, aşa cum a
arătat Polonia în Ucraina. Resursele de asistenţă pot fi şi de expertiză, şi de
facilitare de acces sau networking, dar din păcate nici din astea nu prea avem şi
nici nu ştim să le folosim strategic. Pentru noi, politica externă înseamnă vizite
protocolare ale demnitarilor şi cam atât. Excepţie face Moldova, dar şi acolo am
făcut şi facem permanent erori în politica noastră de asistenţă. În sfîrşit, nici nu
avem un departament de asistenţă, ne pretindem ţară mare şi lider regional, dar
ne pregătim să fim veşnic în tabăra celor care primesc asistenţă, şi nu care dau.

Problema clarificării priorităţilor
Cum nu avem decât puţini diplomaţi capabili, foarte puţini birocraţi profesionişti
pe externe, şi aproape deloc experţi, capacitatea noastră de a cerceta, dezbate
şi adopta o strategie pe o bază informată, ca şi de a construi ulterior programe
care să îi dea consistenţă lipseşte. Poate nu complet, dar în mare măsură.
Sarcinile excepţionale, cum a fost preşedinţia OSCE, întind la maximum
capacitatea noastră modestă. Aşa că stabilirea unor priorităţi devine o problemă
cheie, chiar mai mult decât este în general, pentru că resursele sunt mici şi trebuie
distribuite pe priorităţi. Dacă acestea nu există, înseamnă că resursele se vor
distribui haotic şi nu vor ajunge pentru nimic. Dacă sunt, dar prost aşezate,
rezultatul riscă iarăşi să nu fie ce trebuie. Care este situaţia noastră actuală?
Cine examinează aceste prime luni haotice, cu semnarea tratatului de aderare,
dar şi ghinionul din Irak, chiar dacă fericit terminat, şi suprapune evenimentele cu
resursele atât cât se poate face dinafară acest lucru, are impresia că prioritatea
politicii noastre externe este proiectul Marea Neagră al preşedintelui. Acesta a
făcut valuri, a arătat voinţa noastră proprie şi a atras atenţia asupra noastră în
diverse cancelarii occidentale (nu întotdeauna în mod pozitiv). Au existat până
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acum trei valuri diferite de politică externă pe Marea Neagră şi Caucaz, sub trei
guvernări, aşa că se poate face deja un oarecare bilanţ. Prima, că accentul
strategic pus pe această regiune e justificat. Avea dreptate Dan Căpăţână,
consilier al lui Emil Constantinescu să viseze la conducta de petrol de sub Marea
Neagră care ajunge la Constanţa; avea dreptate Mircea Geoană să dea o
mână de ajutor la promovarea Georgiei; şi sigur are dreptate Traian Băsescu să
atragă atenţia europenilor că frontiera aceasta contează şi nu trebuie lăsată la
voia întâmplării. Dar să examinăm puţin ce a rezultat din proiectele precedente.
Şansele celebrei conducte sunt mici, la fel a unei conducte care ar scurtcircuita
pe ruşi şi ar trece prin Ucraina. Certitudini sunt doar la conducta care trece prin
Azerbaijan şi Georgia, şi de asta sunt ţările acestea, una condusă de un clan şi
alta o semidemocraţie portocalie, similar tratate de americani. De când am
început noi să vorbim prima oară de proiectul Marea Neagră, deci de acum vreo
şapte ani, dependenţa Europei de energia din Rusia a crescut, nu a scăzut, şi la
gaz mai are puţin şi atinge cifre comparabile cu Moldova. Franţa şi Germania sunt
în consecinţă foarte prudente în relaţiile cu Putin, şi fac politică separată faţă de
americani în chestiunea cecenă. Noul preşedinte georgian, ameţit de aburii
succesului, s-a repezit la Osetia de Sud anul trecut după Ajaria, crezând că va
rezolva într-un an cât alţii în zece, dar a calculat greşit. Dacă ruşii au permis şi
chiar facilitat schimbarea de regim în Ajaria, în Osetia de sud mai toată lumea are
paşaport rusesc şi rude în Osetia de Nord (care face parte din Federaţia Rusă).
Georgia a dat înapoi, şi imediat s-a văzut că nimeni, nici chiar SUA, nu e dispus să
o sprijine contra Rusiei. Dimpotrivă, li s-a transmis să nu zgâlţâie barca. Iar asta în
condiţii în care Georgia are porturi la Marea Neagră şi tranzitează petrol, e o ţară
interesantă, pe când Moldova nu are de nici unele, nu are nici măcar un
reprezentant UE care să o acopere, chiar de formă, deşi chestiunea se dezbate şi
e pe hîrtie aprobată de ceva vreme (nu au fost bani). Caucazul, în schimb, geme
de diplomaţi occidentali (toată misiunea OSCE în Georgia e plătită de UE) şi de
organizaţii de asistenţă.
Pe scurt, deşi progresul democraţiei în ţări ca Georgia sau Ucraina îi întăreşte pe
americani în visul lor strategic de a scurtcircuita Rusia pentru a aduce resursele de
petrol din Asia centrală în Turcia, politica asta a avut şi contraefecte. I-a mobilizat
pe ruşi şi i-a făcut pe europeni să facă pasul înapoi foarte repede. Europenii nu au
de ce să deschidă fronturi mai multe când la cele obligatorii, cum ar fi frontierele
Balticelor cu Rusia, unde au deja probleme. La ultimul summit UE cu Putin la
Moscova nu au obţinut mai nimic în chestiunile mari, aşa că nici vorbă să se
deschidă ceva în cele mici, ca Transnistria, unde s-au ferit mereu să intervină fie şi
diplomatic, ce să mai vorbim de alte intervenţii. Aşa că politica noastră actuală
de a-i atrage în Moldova, al doilea interes naţional al nostru, e la ora asta cam ca
şi conducta inginerului Căpăţînă. Nici una nu este exclusă pe viitor. Nici una nu e
probabilă pe termen mediu. Rămîne valoarea, în sine importantă, de a lucra la un
consens regional în probleme de interes comun. Şi, desigur, faptul obiectiv că
aceste ţări din regiunea Mării Negre au mare nevoie de ajutor, de stabilitate, de
dezvoltare.
Dar noi nu suntem donatori. Deci ce poate face România? Avem vreun plan
strălucit să rezolvăm Transnistria, altul decât blocada economică, care niciodată
şi nicăieri nu a dus la căderea vreunui regim? Suntem pregătiţi să vindem
moldovenilor o soluţie cu Moldova în Europa fără Transnistria, sau europenilor un al
doilea Cipru? Nu văd asemenea semne. Şi atunci, chestiunea e dificilă. Să îi urnim
pe europeni să îşi schimbe politica faţă de Rusia, pe lîngă că înotăm contra
curentului, e o politică posibilă dacă eşti influent în Europa. Dacă eşti plin de
resurse şi găseşti cu adevărat ceva să le dai ca să îi cointeresezi. Nu am văzut
nimic interesant deocamdată, şi după victoria din anul precedent, când s-a reuşit
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oprirea planului Kozak, Dumnezeu ştie cât de greu, nu s-a mai întîmplat nimic
pozitiv privitor la Moldova.
Pe scurt, politica noastră în acest domeniu necesită mai multă concreteţe şi o
altă scară a aşteptărilor. Merită sprijinită, dar aşteptaţi-vă la rezultate după mult
timp, nu la scara unei guvernări. Şi atunci, poate fi aceasta politica nostră
prioritară? Nu: vital este să cucerim mai multă influenţă în Europa, chiar pentru
frontul Mării Negre. Dacă îi convingem pe europeni că ştim ce facem şi că ne
putem ocupa noi de mare parte din această treabă, atunci îi putem ţine angajaţi
la Marea Neagră. În fond, trebuie să facem ce a făcut Polonia pentru Ucraina şi
va face pentru Belarus. Dar dacă îi tragem doar pe ei de mînecă fără să fie clar
ce aducem noi, europenii ne vor percepe doar ca făcând jocul americanilor şi se
vor feri să se angreneze în orice demers mai dur contra Rusiei de dragul nostru.

Trebuie să devenim mai influenţi în Europa

Prioritatea
unu: creare de
capacitate
pentru a
deveni
influenţi în
Europa

În consecinţă, prioritatea noastră trebuie să fie să ne creştem influenţa în Europa,
fără de care este exclus ca Europa să ne ţină spatele în proiectele noastre din est.
Ca să nu mai vorbim că în mai multe ţări care vor vota tratatul nostru de aderare,
precum Germania, Olanda şi chiar Anglia, avem mari probleme de imagine, iar
liderii europeni care îşi spun pe numele mic cu primul nostru ministru la întâlnirile
Consiliului European sunt foarte puţini. Ca România să devină mai capabilă să
pună în aplicare planurile ei din est ea trebuie să devină un membru competent,
respectat şi influent al Uniunii Europene – iar la ora aceasta nu corespunde la nici
una dintre caracteristici. Primul ministru ne dă fiori când vorbeşte despre membrii
guvernului care trebuie educaţi de Ministerul Integrării ca să nu se facă de râs
când merg la întîlniri cu miniştrii europeni (măcar e sincer). Mircea Geoană face şi
el apeluri să trimitem ca observatori o garnitură de parlamentari care să nu ne
facă de râs – să vedem deci cum va arăta echipa PSD. Ungaria, Polonia, Ţările
Baltice au trimis garnituri excepţionale, adesea din oameni de prima clasă
recrutaţi din afara politicii, dar noi nu prea avem independenţi interesaţi de
Uniunea Europeană, să recunoaştem.
Pentru ca în 2008 să avem o reprezentare decentă la Bruxelles, iar primele alegeri
pentru Parlamentul European să nu aibă o prezenţă catastrofală, în care
campania să nu intereseze pe nimeni, trebuie să începem să ne pregătim mai
bine de pe acum. Prezenţa noastră în Bruxelles în acest prim semestru 2005, în
afară de simpatia umană cucerită de Monica Macovei, a fost foarte slabă.
Misiunea noastră de acolo se mişcă greu, ministerele din ţară nu au ajuns la
performanţa de avea un om pe minister care să stăpînească perfect
problematica şi se duc la Bruxelles cu armate de funcţionari care acoperă fiecare
câte un paragraf, şi nici pe acela bine. Studii de impact care să ne ajute să ne
pregătim mai bine de integrare rămîn un deziderat1.

Recomandări şi evaluări
Cine poartă răspunderea pentru lipsa unei baze solide a politici noastre externe?
Nu actualul ministru, care de abia a ajuns acolo; nici actualul preşedinte, deşi
evident că ambiţia lui mai mare scoate în evidenţă diferenţa dintre voinţă şi
1 Seria de studii sectoriale ale Institutului European nu pot fi considerate în cea mai
mare parte studii de impact. Un astfel de studiu de impact trebuie să propună o
modelare pe baza căreia să fie formulate politicile, nu doar o analiză descriptivă,
oricât de bună.

8

RAP

ORT

ASUPRA

GUVERNĂRII

−

IUNIE

2005

putinţă. Dar toţi precedenţii miniştri (la un minister la care nici un ministru nu a fost
de calitate slabă, cum se întâmplă adesea la altele), ca şi cei doi demnitari mai
sus citaţi, au sau vor avea o vină pentru că nu intervin energic pentru a rezolva
problemele de fond, parte din ele comune întregului sistem public – cum ar fi lipsa
de legătură dintre performanţă şi salariu, absenţa unor standarde clare şi
universale la numiri, avansări – parte specifice pentru Externe – absenţa de
oameni calificaţi, lipsa de capacitate strategică. Cu alte cuvinte, cei care
conduc politica externă nu trebuie să se mărginească doar la ieşirile sistemului
(numiri de ambasadori, sarcini curente), ci şi, la fel de important, să se ocupe de
intrări. Acestea includ, fără pretenţia exhaustivităţii:
•

Crearea unui compartiment de analiză solid.

•

Crearea unei reţele de experţi în universităţi româneşti şi, de ce nu , străine. La
câte mii de studenţi pleacă anual la studii, e exclus să nu putem influenţa la
ce studii se duc, eventual printr-un sistem de burse care să îi oblige să lucreze
după aceea minim cinci ani pentru statul român. Culmea, când un asemenea
sistem a fost creat (la INA, precum şi prin Bursele Guvernului României)
Ministerul de Externe nu prea vrea să-i primească la întoarcerea acasă.

•

Crearea unui adevărat serviciu de management al resursei umane pentru
MAE, care să facă recrutare, upgradare profesională şi standarde de
performanţă pe baza cărora să se dezvolte carierele oamenilor, indiferent de
cine este la guvernare. Fără acestea, promovările sau destituirile se vor face
veşnic la voia factorului politic sau subiectiv, iar diplomaţii vor fi mai motivaţi să
nu supere pe şefi decât să mişte ceva.

•

Auditarea funcţiilor şi poziţiilor actuale ale MAE, în centrală şi în străinătate, cu
scopul de a ajunge la o corespondenţă între obiective strategice şi personalul
angajat în diverse zone. MAE se plânge adesea că nu are destul personal. În
realitate, prin comparaţie cu ţări mici cu o diplomaţie eficientă, numărul e
satisfăcător. Ce nu e satisfăcător este unde şi cum sunt distribuiţi oamenii,
dacă se justifică să avem o reţea separată care să ne promoveze investiţiile în
România, când asta ar putea fi criteriu de performanţă pentru evaluat
ambasadorii, dacă ne trebuie atâtea prezenţe în ţări subdezvoltate sau neam putea mărgini la câteva puncte consulare care să dea vize prin poştă,
etc.

Recomandările de mai sus vizează rezolvarea unor probleme de fond. La fel,
priorităţile trebuie cernute pentru a se definitiva nişte obiective ale MAE şi
evaluarea ministerului trebuie făcută prin raport cu acestea. Din nou, fără
pretenţia exhaustivităţii, aceste obiective ar trebuie să se plaseze cam în
următoarea ordine de priorităţi:
1.

Obţinerea de rezultate bune la votarea tratatului în parlamentele ţărilor
membre. Am călcat cu stângul din pricina votului francez. Nu e vina
noastră, dar nici merite nu avem. În aceste săptămîni de campanie
intensă, când spaima de Est era direct pomenită, noi, prietenii tradiţionali ai
Franţei, nu polonezii sau slovenii, ar fi trebuit să fim acolo şi să facem
campanie pentru Oui. Dan Perjovschi ar fi trebuit trimis să deseneze pe
ziduri, Lucian Pintilie să vorbească la televizor, trupa care s-a distins la
Euroviziune să cânte pe platoul de la Defense. Unde am fost? Absenţi,
suprem absenţi. Nu avem scuza problemei cu ostaticii: într-un guvern care
funcţionează, unii se ocupă de ostatici, alţii de UE. În plus, de ostatici s-a
ocupat – competent, se pare – preşedinţia, nu guvernul.

2.

Continuarea negocierilor pentru a obţine ca România să nu aibă un statut
de rangul doi în Uniunea Europeană. E de neconceput ca românii să mai

9

SO

CIETATEA

AC

ADEMICĂ

DIN

R

OMÂNIA

(SAR)

aibă nevoie de viză în Marea Britanie, de exemplu, şi să nu existe o
perspectivă clară a eliminării acesteia. Argumentele părţii engleze se referă
toate la migraţia ilegală şi ca atare nu au practic legătură cu problema.
Migraţia ilegală e întreţinută de această politică restrictivă, şi ea se
combate prin metode poliţieneşti cu ţintă, nu prin politici generale. Cu
ocazia primului val de aderare o întreagă literatură s-a scris pe tema asta, şi
e de mirare că pe baza ei nu s-a construit o ofensivă mai susţinută din
partea noastră pentru eliminarea vizelor. În general, politica de vize este
orbească, nu face decât să crească corupţia şi să oprească la frontieră pe
oamenii cinstiţi, nu pe traficanţi. În mod absurd, şi noi punem vize unui
număr de ţări din partea cărora nu ne paşte nici un pericol (dintre care ţări
din Commonwealth ca Australia). Mândria asta prost înţeleasă de ţările
mici e de fapt costisitoare. Hai să eliminăm vizele pentru Commonwealth şi
să presăm pentru ca Marea Britanie să o elimine pe a noastră. Altfel
plasarea noastră pe axa lor devine cam inconsistentă. Viza britanică este
doar un exemplu. Tot aici intră embargourile pe libera circulaţie a forţei de
muncă, pe care deja unele state membre se gândesc să le prelungească
faţă de cei intraţi în primul val. Trebuie să obţinem condiţii cât mai bune,
ţară cu ţară, nu numai pentru că avem interesul pe termen scurt ca o parte
din români să lucreze în UE – deşi îl avem – ci şi ca să ne impunem ca o ţară
de condiţie egală cu restul europenilor.

Trebuie să se
facă urgent un
audit al
funcţiilor din
MAE

3.

Pregătirea unei prezenţe româneşti de calitate la Bruxelles şi ridicarea
calităţii reţelei care lucrează pe domeniul integrării în cadrul guvernului.
Acest lucru depăşeşte graniţele competenţelor MAE, deci trebuie realizat în
cooperare cu Ministerul Integrării, Primul Ministru, partidele politice,
societatea civilă. Dar MAE ar putea şi ar trebui să fie liderul acestei iniţiative.

4.

Crearea unei viziuni strategice în privinţa europenizării regiunii Mării Negre.
Aceasta nu se poate face peste noapte la expertiza noastră, dar la şase
luni de la iniţierea acestei politici devine evident că ea nu se poate hrăni
numai din discursuri. Iar producţia experţilor a fost slabă, nu a ieşit pe zona
asta măcar un scenariu decent din care să se poată desprinde nişte direcţii
de acţiune. Seminarii pe acest subiect s-au organizat şi se vor mai organiza.
Dar fără o bază strategică pe care să se construiască un plan de acţiune o
să rămânem în zona mondenă a subiectului.

Tonul nou imprimat de Traian Băsescu politicii noastre externe, mai ales în raport
cu europenii, este un ton de o demnitate nouă şi o conştiinţă a mărimii României
care impune şi este justificat când consideri că România este a doua ţară ca
dimensiune dintre noii veniţi. Dar şi preşedintele trebuie să înţeleagă că profesorii
se lasă cuceriţi de elevii cu personalitate dacă sunt premianţi, nu dacă pică la
examene. Un guvern ai cărui miniştri au nevoie nu de briefing, ci de învăţămînt
politic serios pe problematica europeană nu are cum să facă gaură în cer la
Bruxelles. La fel, tonul acesta nou merge la preşedinte, care e ales de popor, nu la
orice repezentant al României, indiferent de vîrstă sau poziţie, pentru că riscăm să
fim văzuţi ca aroganţi. Putem păstra tonul, cu condiţia să ne creştem
competenţa. Mândria noastră e bună şi întemeiată: am luptat contra unei
revoluţii furate, nu ne-am resemnat cu corupţia nici chiar când europenii păreau
că închid ochii, iar de la ţara lui Ceauşescu la cea care a semnat tratatul de
aderare am parcurs o distanţă enormă. Dar ea trebuie temperată de conştiinţa a
cât mai avem de parcurs pentru a fi o ţară de rangul trei ca mărime, dar de
rangul întâi ca şi calitate a politicii externe, după modelul Suediei, Danemarcei
sau Elveţiei.
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