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Abstract. The emergence of communism in Tsarist Russia and later the
instauration of Communist regimes in the countries of Eastern Europe were not
exceptional events. The evolution of European political history since the latter
part of the 18th-century created the prerequisites for the emergence of a political
mentality that has favored the appearance of communism. At the same time, the
emergence of economic conditions and the establishment of the bourgeois type
economy triggered a process that has created the conditions of an ideology
which legitimized the emergence of popular democracy. Therefore, dividing the
world between East and West after the end of World War II has led to the
emergence of phenomena that have changed the paradigm of modernization for
a significant proportion of European States. If for the States of Central and
Eastern Europe under the control of URSSS, the paradigm of modernization in
the bourgeois and democratic sense was stopped, in other countries, under the
umbrella of the United States and NATO, it continued. 1989 marked the return of
countries from Eastern Europe to the values of European modernity. At the same
time, the invalidation of bipolarism and the emergence of unipolarism have led
to the phenomenon of globalization. This phenomenon has had multiple
consequences, but from a general level meant an “escape" of the capital from
the western area into the developing countries, known as "delocalization of
production" as a result of the capital increase will of the rate of profit. In our
study, we will show you how this phenomenon was mirrored in Italy.
Keywords: Eastern Europe, ideology, popular Democracys, parliamentary
regimes, economic crisis.

Introducere
Istoria politică, pentru specialişti,
nu este o simplă înşiruire de date şi

evenimente care au influenţat sau nu
cultura şi civilizaţia umanităţii.
Analiza acestui domeniu implică o
abordare de tip interdisciplinar. De
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aceea, a vorbi despre încheierea parabolei comuniste ce a avut ca moment de referinţă căderea „Zidului
Berlinului” (1989) în cadrul unei
analize complexe trebuie să ia în
considerare un amplu spaţiu istoric,
care înclude o perioadă de aproximativ două secole şi jumătate. Cu
toate acestea, particularitatea studiului nostru, dată de tema abordată şi
de natura acesteia ne impune o
limitare temporară.
Crizele de tip societal ale vechilor civilizaţii europene care s-au
desfăşurat în secolul al XIX-lea au
influenţat evoluţiile politice ale secolului ce a urmat. Secolul al XX –
lea a reprezentat pentru istoria umanităţii momentul desfăşurării a două
conflagraţii mondiale care au schimbat imaginea despre lume şi viaţă a
leagănului civilizaţiei de tip occidental, reprezentat de Europa şi ţările din continentul nord-american.
Apariţia iluminismului, a Revoluţiei franceze de la 1789, consecinţele războaielor napoleoniene în
Europa, reacţiile marilor puteri
europene în plan geopolitic pe parcursul secolului al XIX-lea au reprezentat etape ce au condus la evenimentele ce s-au desfăşurat în secolul
al XX-lea. Nu ne putem închipui, de
exemplu, apariţia regimului comunist din URSS fără existenţa primei
revoluţii industriale. Aşa cum este
puţin probabil că lipsa acestei realităţi complexe prin care un nou tip
de societate de tip burghez şi capitalist s-a impus în dauna societăţilor
şi valorilor de tip feudal ar fi declanşat dezbateri cu caracter teoretic
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care să transforme radical societatea
Vechiului regim. Liberalismul, marxismul, conservatorismul şi formele
ce le-au urmat nu reprezintă altceva
decât forme de exprimare a viziunilor provenite din spaţiul intelectual asupra societăţilor. Modalitatea
în care acestea s-au exprimat în
diferite epoci istorice au influenţat
viaţa a milioane şi milioane de
indivizi aflaţi pe diferite continente.
Apariţia ideologiei ca armă politică
nu este altceva decât o formă de
exprimare a unor viziuni asupra
societăţii. În sprijinul acestor abordări teoretice, în care idelogia era în
tot şi în toate au fost subsumate
toate elementele caracteristice regimurilor politice. În faţa acestui tăvălug civilizaţional, elementele economice cu cele două componente majore ale sale, civil şi militar au devenit preponderente în faţa celor de
tip cultural. Individul, drepturile,
libertăţile şi obligaţiile acestuia au
fost subordonate unor criterii ce
aparţineau
propriului
model
ideologic.

Raportul dintre Est şi Vest
Anul 1989 reprezintă în acest
context mai larg un moment în care
valorile promovate prin intermediul
ideologiei au fost invalidate ca
urmare a prăbuşirii întregului sistem. Evenimentele politice ce au
condus la căderea regimurilor comuniste în fostul lagăr sovietic din
Europa de Est au fost rezultatul
luptei ideologice dintre Est şi Vest
dintre regimurile totalitare şi cele
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democratice fondate pe modelele
democraţiei populare şi respectiv al
democraţiei parlamentare.
Al doilea război mondial a fost
momentul istoric care a condus la o
divizare fondată pe principii ideologice care a avut unicitatea sa. A
fost pentru prima dată în istoria
umanităţii când acesta s-a divizat pe
criterii ideologice. Ocuparea unei
părţi importante a Europei de către
armatele sovietice a condus la impunerea unor regimuri de democraţie
populară ce au modificat realităţile
antebelice.
Partea de est a Germaniei,
Polonia,
Cehoslovacia,
fosta
Iugoslavie, Ungaria, România,
Albania şi Bulgaria s-au transformat
pe parcursul unei foarte scurte
perioade de timp în regimuri totalitare conduse de partide comuniste.
Aşa cum arăta şi C. Karnoouh, în
aceste state a fost impus un model
unic în care: „Totul se uniformizează, totul se clonează: oamenii,
îmbrăcămintea, obiectele, gusturile.
Imaginile se multiplică identic la
Varşovia, Cracovia, Bratislava,
Bucureşti, Sofia, Moscova sau
Kiev”1.
Proiectul uniformizării impus de
către „fraţii de la răsărit” societăţilor
est-europene a privit confiscarea
proprietăţii
private,
eliminarea
drepturilor civile, a pluripartidismului şi introducere unipartidismului, impunerea brutală a controlului
asupra destinului fiecărui individ,
etc, cu scopul declarat de a se crea
„Omul nou”.2 Această viziune a fost
impusă prin intermediul forţei şi a

terorii. Statul s-a transformat dintr-un
garant al drepturilor cetăţenilor într-un
instrument aflat la îndemâna unui
grup restrâns de indivizi. Milioane
de indivizi au suferit datorită transformărilor impuse, deoarece impunerea „dictaturii proletariatului” s-a
realizat conform normeler sovietice
prin distrugerea, ideologică şi fizică
a membrilor celorlalte clase.
Din acest punct de vedere este
interesant de observat că soluţia
aleasă de sovietici nu a fost aceea a
introducerii unei hegemonii, aşa
cum un teoretician eretic marxist, pe
numele său Antonio Gramsci l-a
propus, şi anume de „direcţie culturală” şi de „direcţie politică”3. Şi
aceasta deoarece, partidele comuniste din aceste ţări nu au avut
„capacitatea de a furniza statului
proletar o bază socială”4 înainte de
1948, şi am putea spune că eşuat în
acest demers şi pe parcursul celor
aproape cinci decenii de dominaţie
asupra societăţii. Soluţia aleasă a
fost aceea a introducerii şi a menţinerii unui regim totalitar.
Guvernările
comuniste
din
Europa de est din această perioadă
au fost zguduite de mari fenomene
de nesupunere civică: Revoluţia din
Ungaria (1956), Primăvara de la
Praga (1967-1968), greva minerilor
din Valea Jiului (1977), mişcarea
Solidaritatea (1980), revolta de la
Braşov (1987) sunt cazurile cele mai
cunoscute.
O caracteristică importantă a
acestor mişcări a fost aceea că, prin
acţiunea lor a invalidat valorile
impuse de regimurile politice din
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aceste ţări, deoarece, principala
categorie socială care s-a revoltat şi
s-a opus prin diferite metode puterii
a fost proletariatul. Aceste reacţii
demonstrează eşecul ideologiei comuniste deoarece nu a reuşit să îşi
creeze o bază de mase, iar principala
categorie care era, în viziunea ideologiei marxiste şi comuniste, beneficiara noului model social, care
trebuia să îşi impună dictatura de
clasă, respectiv proletariatul s-a
revoltat.
În aceeaşi perioadă a luptei
ideologice dintre Est şi Vest, ţările
europene care au avut destinul să îşi
poată continua destinul democratic
şi modelul economic capitalist după
încheierea războiului au cunoscut o
perioadă de refacere economică, ce
a condus la generalizarea modelului
bunăstării sociale cunoscute sub
titulatura de welfare state.
Sistemul de sănătate, asistenţa
socială şi ajutoarele sociale reprezintă cei trei piloni ai statului
bunăstării sociale.5 Încă din anii '50
guvernele din Europa Occidentală
au înţeles că menţinera unui regim
liberal aşa cum a fost în perioada
antebelică nu mai este viabil din
două motive: pentru că două războaie mondiale au demonstrat cum
crizele economice vulnerabilizează
regimurile democratice, iar existenţa
regimurilor comuniste până în inima
Europei a creat o concurenţă ideologică majoră valorilor burgheze.
De aceea, era fundamental crearea
unei clase de mijloc prin ridicarea
nivelului de trai. Prin aceste acţiuni
societatea era pacificată iar regimul

40

democratic parlamentar putea să
funcţioneze prin includerea mişcărilor de stânga ce nu erau antisistem.
Consolidarea regimurilor democratice vest europene s-a realizat cu
sprijinul economic şi militar la
SUA. Exemplul clasic pe care istoricii şi analiştii economici îl oferă
publicului pentru argumentarea tezei
privind ajutorul acordat democraţiilor europene de către SUA este
aşa numitul „Program European de
Recuperare” cunoscut în mod generic ca Planul Marshall, după secretarul de stat George Catllet
Marshall. Conform acestui plan economic, SUA a avut posibilitatea să
furnizeze un ajutor financiar pentru
refacere economică şi dezvoltare de
peste 13.000.000 de dolari în perioada anilor 1948-1952.6
Efectul asupra economiilor europene a fost imediat.
Prima economie care a reacţionat
pozitiv a fost aceea a Germaniei.
Încă de la începutul anilor '50 modelul economic german a devenit un
model de referinţă pentru celelalte
economii europene deoarece forţa
de muncă autohtonă a ştiut să treacă
peste dezastrele provocate de război
şi a reuşit să impună un ritm de
dezvoltare alert. Astfel, dacă în anul
1950 exportul reprezenta 9% din
totalul venitului naţional, în 1960,
acesta se ridica la 19%. Diferenţa
este semnificativă. Datorită unor
practici fiscale şi monetare previzibile şi simple, nivelul investiţiilor a crescut constant, reprezentând în anii de boom economic
aproximativ 25% din PIB. Dezvol-
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tarea investiţiilor s-a datorat şi politicilor virtuase bugetare ale guvernului vest-german care a îndreptat
surplusurile bugetare către investiţii
şi nu către mărirea veniturilor salariale. În acest mod, creşterea economică s-a datorat investiţiilor şi mai
puţin creşterii consumului.7
Al doua economie care a decolat
a fost aceea a Italiei. Cazul italian
este semnificativ deoarece nivelul
de întârziere în procesul modernizării în cazul italian a fost major.
Între anii 1958-1963, economia
italiană a avut o creştere rapidă,
ceea ce a condus la o diminuare
majoră a şomajului, creşterea majoră a producţiei industriale şi agrare, dezvoltarea unei pieţe pentru
produsele de larg consum, etc.
„Miracolul economic italian”,
aşa cum a fost chemat a început să
apară odată cu crearea „Comunităţii
Economice Europene”, odată cu
semnare Tratatului de la Roma din
1957.8 Un alt element ce demonstrează creşterea economică a Italiei
este că la doar două decenii după
încheierea războiului, economia a
încetat să mai aibă un preponderent
caracter agricol. Producţia industrială a început să aibă un caracter
industrial, odată cu dezvoltarea
industriei petrochimice, construcţii
de maşini, electrocasnice, a infrastructurilor, etc.9
Această tendinţă s-a verificat şi
în cazul celorlalte economii vesteuropene, decalajul dintre acestea şi
economiile est europene fiind din ce
în ce mai mare, cu precădere după
Prima mare criză a petrolului care a

început din 1973. Dacă în cazul economiilor din occident, criza energetică a condus la o presiune faţă de
bugetul de stat pentru a menţine
câştigurile sociale datorate statului
bunăstării sociale, ceea ce s-a reflectat asupra nivelului de îndatorare
publică, în cazul economiilor din
lagărul comunist est-sovietic aceasta
a condus la falimentarea acestora.
Anii '80 au reprezentat perioada
maximă în care finanţarea programelor sociale în vest a condus la
mărirea deficitului public şi la creşterea datoriei publice. Cazul italian
în acest domeniu este semnificativ.10
În cazul ţărilor din Europa de est,
diferenţele de productivitate şi de
calitate a condus în mod inevitabil
la pierderea competitivităţii ceea ce
a impus o politică de auteritate din
partea regimurilor politice comuniste care nu au mai putut să ţină
pasul dezvoltării cu economiile
vest-europene. Cazul României în
această situaţie este relevant.11

Postcomunismul şi criza
Cauzele eşecurilor regimurilor
comuniste au fost studiate şi prezentate de către mai mulţi specialişti. Cu toate acestea, prefer să
mă opresc la cele enunţate de J.F.
Brown.
Istoricul anglo-saxon a identificat şase cauze majore: eşecul regimurilor comuniste de a compatibiliza interesele URSS cu cele ale
ţărilor pe care le subordonase după
încheierea celui de-al doilea război
mondial, invalidarea promisiunile
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elitelor comuniste de creare a unei
bunăstări sociale şi refuzul populaţiei de a sprijini regimurilor datorită
evidentului eşec economic, lipsa de
coeziune a elitelor comuniste naţionale, lipsa de încredere în actul guvernării, de voinţă politică pentru a
folosi forţa pentru a menţine puterea, şi în fine, factorul Gorbaciov.12
Argumentele lui Brown sunt
suficiente pentru a înţelege că motivaţiile ce au condus la invalidarea
ideologică a unui model utopic de
guvernare, şi al regimurilor comuniste din Europa de est au ca principal argument factorul economic.
Cu toate că această abordare poate fi
considerată marxistă sau neo-marxistă, consider că eşecul realizării
unei bunăstări pe fondul pierderii
sau îngrădirii drepturilor fundamentale ale omului a condus în mod inexorabil la pierderea luptei ideologice între cele două sisteme: totalitar
– comunist şi democratic – capitalist.
Deschiderea acestui spaţiu către
democraţie şi valorile de tip burghez
a condus în mod inevitabil la
apariţia unor majore transformării în
anii '90 ai secolului trecut. Victoria
economică, ideologică şi culturală a
modelului occidental a condus la
intrarea rapidă a fostelor ţări din
lagărul est – sovietic în sfera de
influenţă politică şi economică a
Uniunii Europene şi NATO. Această prăbuşire majoră a regimurilor
comuniste din aceste ţări a condus şi
la dezmembrarea URSS (1991) şi a
sistemului de securitate de tip
bipolar.
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Victoria incontestabilă a Războiului rece de către SUA şi aliaţii
săi a condus la apariţia unipolarismului. Încă din anul 2009 cunoscutul politolog Zbigniew Brzezinski
publica una dintre lucrările sale de
referinţă prin care ipotiza eşecul
politicii de glasnost şi a celebrei
prerestroika.13
Mihail Gorbaciov, liderul URSS
a încercat reformarea sistemului socialist din a doua jumătate al anilor
'80 însă criza profundă a sistemului,
inadaptibilitatea acestuia la regulile
pieţei, autoizolarea şi îngrădirea
drepturilor fundamentale ale individului la care s-a adăugat presiune
constantă şi puternică a Occidentului prin aplicarea conceptului de
„îndiguire” a condus la prăbuşirea
lagărului sovietic.
Globalizarea este unul din rezultatele dispariţiei bipolarismului şi
apariţiei unipolarismului. Acest fenomen a schimbat în ultimele două
decenii realităţile naţionale pe toate
continentele. Prăbuşirea regimurilor
comuniste a condus la nivel planetar
o extindere a regulilor economiei de
piaţă, îmbrăţişarea din partea regimurilor politice a principiilor guvernării de tip democratic, deschiderea
pieţelor naţionale şi aproape eliminarea conceptului de protecţionism,
privatizarea principalelor activităţi
economice deţinute de către statele
suverane, etc.
Marshall McLuhan care este
unul dintre specialiştii ce au prevăzut fenomenul globalizării foloseşte
sintagma de „sat global” pentru a
identifica noile realităţi post Război
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rece prin care se explică fenomene
ce trebuiau să conducă la: interdependenţă economică, integrarea planetară a pieţelor, interconectarea comunicaţională ce s-a realizat odată
cu apariţia internetului şi a reţelelor
de telefonie mobilă, etc”.14
Un alt efect al fenomeului globalizării a fost accentuarea fenomenului migraţiei internaţionale. Vechile probleme istorice ale diferenţelor de modernizare la nivel planetar dintre Sud şi Nord au izbucnit
începând cu anii '90. Acestea,
pentru aproape o jumătate de secol
fuseseră îngheţate datorită războiului ideologic dintre Est şi Vest.
Elementele pe care s-a susţinut şi se
susţine fluxul de migranţi dinspre
Sudul sărac şi subdezvoltat şi Nordul bogat şi dezvoltat se datorează
cu precădere dezechilibrelor macroeconomice cu care se confruntă ţările ce exportă masiv populaţie către
ţările dezvoltate.15
Stephen Castles în analizele sale
a arătat că una dintre pricipalele
cauze ce au determinat declanşarea
unui puternic impuls migratoriu a
fost dorinţa şi necesitatea statelor
subdezvoltate din punct de vedere
economic de a adopta măsuri de
liberalizare a economiei naţionale şi
de a adopta principiile economiei de
piaţă. Acest fenomen a condus la o
răsturnare a echilibrelor interne
existente în interiorul respectivelor
societăţi, o scădere masivă a resurselor economice şi o contractare a
accesului pe piaţa forţei de muncă.
Ca urmare a declanşării acestor procese, pentru mulţi indivizi, migrarea

a apărut a fi singura soluţie pentru
asigurarea subzistenţei. Un alt element ce trebuie să fie luat în considerare este acela că introducerea
mecanismelor de piaţă în economiile ţărilor din lumea a treia nu a
îmbunătăţit pe termen scurt nivelul
de viaţă al cetăţenilor, ci mai
degrabă, am putea spune că eliminarea anumitor monopoluri şi a legislaţiei cu caracter protecţionist a condus la mărirea diferenţelor între
categoriile sociale.16
La încheierea celui de-al doilea
mileniu, Banca Mondială a publicat
un raport în care se arăta că în anul
2000, dintre cele aproximativ
6.000.000.000 de indivizi care
populau
planeta
aproximativ
2.800.000.000 de persoane trăiau cu
un venit ce se ridica la mai puţin de
2 dolari pe zi, în timp ce
1.200.000.000 de indivizi aveau un
venit de mai puţin de 1 dolar pe zi.
Din punct de vedere geografic,
dintre aceste aproximativ 4 miliarde
de persoane, 44% se aflau în zona
sudului Asiei. În acelaşi raport,
analizându-se veniturile medii ale
populaţiei ce locuiesc pe teritoriul a
20 de state cele mai bogate şi pe
acela al 20 de state cele mai sărace,
s-a observat că diferenţa este de 37
de ori.17
La nivel mondial, migraţiile
internaţionale au crescut în mod
constant în ultimele două decenii,
conform datelor statistice, de la
155.000.000 la 214.000.000 milioane de persoane. În cifre absolute,
este o diferenţă de 59.000.000 de
persoane, ceea ce reprezintă din
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punct de vedere statistic o creştere
de aproximativ 38%. Conform raportului pe 2013 prezentat de
„Organizaţia Internaţională pentru
Migraţii” (OIM), aproximativ 40%
din totalul fluxurilor migratoare
pleacă dinspre Sud către Nord (ceea
ce reprezintă o scădere de aproape

10 puncte procentuale faţă de
deceniul anterior), aproximativ 33%
se îndreaptă către ţările din Sud,
22% priveşte un fenomen între ţările
din nord, în timp ce doar 5%
implică populaţia de la Nord către
Sud.18

TABEL 1
Evoluţia fenomenului migraţiei internaţionale
Arii
geografice

Anul
1990 (în
milioane)
Distribuţia
procentuală a
migranţilor
internaţionali
Nr.migranţilor
internaţionali
ca procent
din populaţie
1995 (în
milioane)
2000 (în
milioane)
2005 (în
milioane)
Distribuţia
procentuală a
migranţilor
internaţionali
Nr.migranţilor
internaţionali
ca procent
din populaţie

Africa

Asia

America
latină şi
Caraibe

America
de Nord

Europa

Oceania

TOTA
L (în
milioane)

16,4

49,8

7,0

27,6

49,4

4,8

154,8

10,6 %

32,2%

4,5%

17,8%

31,9%

3,1%

100,0%

2,6%

1,6%

1,6%

9,7%

6,8%

17,8%

100,0%

17,9

47,2

6,1

33,6

55,3

5,1

165,1

16,5

50,3

6,3

40,4

58,2

5,1

176,7

17,1

53,3

6,6

44,5

64,1

5,0

190,6

2,6%

28%

3,5%

23,3%

33,6%

2,6%

100,0%

1,9%

1,4%

1,2%

13,5%

8,8%

15,2%

100,0%

Sursă: Trends in the Total Migrant Stock: The 2005 Revision (United Nations,
POP/DB/MIG/Rev.2005)

Din analiza datelor statistice se
poate observa că din cele aproximativ 155.000.000 de persoane
implicate în fenomenul migraţiilor
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internaţionale, la nivelul anului
1990, 77.000.000 dintre acestea s-au
îndreptat către Europa şi America de
Nord, ceea ce reprezintă în valoare
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procentuală 49,7 % din total. La nivelul anului 2005, din cele aproximativ 191.000.000 de persoane
implicate în fenomenul migraţiilor
internaţionale, nu mai puţin de
108.600.000 se regăseau în Europa
şi America de Nord, ceea ce reprezintă un procent de 56,9% din totalul populaţiei migrante. Diferenţa
dintre anii 1990-2005 este semnificativă. Avem o diferenţă de
31.600.000 de persoane care într-o
perioadă de 15 ani au migrat către
două poluri ale bunăstării. Din punct
de vedere procentual avem 7, 2
puncte mai mult.1
Aşa cum arată analizele, diferenţele majore ale standardului de viaţă
dintre Sudul subdezvoltat şi Nordul
dezvoltat au condus la migrarea a
peste 100.000.000 de oameni către
Uniunea Europeană şi SUA. Acest
fenomen a condus în mod inevitabil
la o creştere a concurenţei pe piaţa
forţei de muncă ca şi menţinerea
unei presiuni venite din partea patronatului către sindicate să reducă
presiunile asupra instituţiilor statului de a menţine cheltuilelile pentru
menţinerea
statului
bunăstării
sociale.
În „Raportul anual al Comisiei
Europene privind imigraţia şi azilul”

publicat în anul 2012 se arată că la
data de 31 ianuarie 2011, pe teritoriul statelor membre ale UE, se
regăseau 33.300.000 de persoane,
ceea ce reprezintă 6,6% din numărul
total al populaţiei. Dintre aceştia
12.800.000 de persoane erau
migranţi comunitari, iar diferenţa de
20.500.000 de persoane erau extracomunitari. Cele mai importante comunităţi de emigranţi din UE erau la
respectiva dată: Germania (aproximativ 7.200.000 de persoane),
Spania
(5.600.000),
Italia
(4.600.000), Regatul Unit al Marii
Britanii (4.500.000) şi Franţa
(3.800.000). Astfel, cei aproximativ
20.500.000 de cetăţeni extracomunitari ce au imigrat în mod legal
în ţări din UE, reprezintă 4% din
populaţia totală de migranţi ce
numără 502.500.000 de persoane.2

Studiu de caz: Italia
Cazul italian reprezintă un exemplu şcoală a modului în care, raporturile din Est şi Vest în perioada
Războiului rece i-au influenţat modernizarea, dar şi a impactului pe
care încheierea acestuia s-a reflectat
în încetinirea ritmului de dezvoltare.
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TABEL 2
Evoluţia PIB pentru perioada aniilor 1996-2010
ŢARA (ITALIA)

EVOLUŢIE PIB

ANII
1996

+2,1

1997

+1,9

1998

+1,4

1999

+1,7

2000

+3,7

2001

+1,8

2002

+0,3

2003

+0,1

2004

+1,1

2005

0

2006

+1,9

2007

+1,9

2008

-1,0

2009

-5,0

2010

+1,3

2011

+0,4

2012

-2,4

2013

-1,8
Elaborare date ISTAT1
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Aşa cum am arătat în prima parte
a studiului, „miracolul economic”
italian a condus la clasificarea la
începutul anilor '80 ca a şaptea economie mondială. Cu toate acestea
Italia este unul dintre statele occidentale care deşi sunt industrializate
au în continuare o componentă
importantă de întârziere a modernizării ce este caracteristică zonei
meridionale a peninsulei.
Criza energetică de la începutul
anilor '70 a lovit puternic economia
italiană, care a cunoscut un constant
proces de diminuare a nivelului de
dezvoltare, cunoscând în ultimii ani
o stagnare.
Acest fenomen poate fi indicat
prin analiza mai multor componente
statistice. În ultimii 35 de ani, o
transformare interesantă poate fi
observată la nivelul structurii ocupaţionale sectoriale. Între anii 19772010, nivelul ocupării forţei de
muncă în agricultură s-a înjumătăţit
de la 11% în 1977 la 3,9 % în 2010.
La nivelul industriei, s-a realizat o
altă reducere semnificativă, de la
38,4% din total în 1977, la 28,5% în
2010. În fine, la nivelul serviciilor
forţa de muncă ocupată a crescut de
la 50,6% în 1977, 67,6% în 2010.1
Se observă deci o modificare
importantă în ultimii 35 de ani la
nivelul populaţiei active economic
dinspre producţie spre servicii.
Aceste modificări sunt şi mai semnificative dacă analiza devine mai
profundă şi analizează modificările
dintre Nordul şi Sudul Italiei.
Acelaşi Raport ISTAT din 2013 ne
arată că în aceeaşi perioadă de timp,

procentul populaţiei ce nu are un loc
de muncă s-a dublat. Astfel, dacă în
1977, nivelul acesta înregista un
procent de 6,4%, în anul 2012 este
de 10,7%. Analiza pe gen ne relevă
că cea mai importantă rată de creştere s-a verificat în cazul populaţei
masculine, de 5,5 puncte procentuale, de la 4,3% la 9,9%, în timp ce
la nivelul populaţiei feminine aceasta a fost mai redusă de doar 1,2
puncte de la 10,7% la 11,9%.
Categoria cea mai afectată de
acest proces este populaţia tânără
situată între 15-14 de ani, care dacă
la 1997 reprezenta 21,7% din
populaţia totală neocupată în 2012
această reprezintă 35,3%. Din punct
de vedere teritorial, în continuare
spaţiul meridional este în continuare
cel mai afectat. Astfel dacă la 1977
cifrele ne arătau un procent de
28,3%, în 2012 acestea au urcat
semnificativ la 46,9%. În Nord acest
fenomen deşi a fost resimţit a avut
un impact mai redus. Astfel dacă în
1977 era de 17,5% în anul 2012 era
de 26,6%.2
Din datele statistice prezentate se
observă că la nivelul statului italian
există diferenţe importante şi ritmuri
de dezvoltare diferite care a impus
de-a lungul timpului un fenomen al
emigrarii de la Sud către Nord în
interiorul aceleaşi ţări.
Un alt indicator important folosit
în cadrul analizei noastre este acela
al nivelului de investiţii directe
externe în economile naţionale.
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TABEL 3
Principalele 20 de ţări beneficiare de investiţii directe externe în miliarde de euro
State

Valori an –
Intrari/Ieşiri

Diferenţe

1999-2003

Valori an –
Intrări/Ieşiri

Diferenţe

2004

1

SUA

177/146

+33

96/229

-132

2

Regatul Unit

62/122

-60

78/65

+13

3

Luxemburg

101/114

-13

57/59

-2

4

China

47

5

Australia

9/8

+1

43/6

+37

6

Belgia

24/25

-1

34/26

+8

7

Hong Kong

27/23

+4

34/40

-6

8

Franţa

46/99

-53

24/48

-24

9

Spania

32/40

-8

18/54

-36

10

Brazilia

22/1

+21

18/9

+9

11

Mexic

17

12

Italia

13/13

0

17/19

-2

13

Singapore

12/9

+3

16/11

+5

14

Polonia

6

15

Rusia

4/4

16

Irlanda

22

17

Japonia

9/31

-22

8/31

-23

18

Coreea de
Sud

6/4

+2

8/5

+3

19

Chile

5

20

Canada

29/29

61

18

13
0

13/10
9

8
0

6/47

United Nations Conference on Trade and
Development (Unctad)1

48

-3

-41
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Datele prezentate în Tabelul nr.2
reflectă o pierdere importantă de
capitaluri din partea ţărilor dezvoltate în dauna ţărilor aflate în curs
de dezvoltare. Dacă ne referim la
ţările din U.E, respectiv Regatul
Unit al Marii Britanii, Luxemburg,
Belgia, Franţa, Spania, Italia pentru
perioada anilor 1999-2003 la care
avem date complete ce privesc intrările şi ieşirile de capital se observă
că există un deficit de 135 de
miliarde de euro. Per total, suma
intrărilor de capital pentru aceste
ţări este de 278 miliarde de dolari
pentru 1999-2003 în timp ce ieşirile
se ridică la 413 miliarde de dolari.
Pentru anul 2004, deficitul se
ridică la 43 de miliarde de dolari.
Totalul intrărilor de capital au reprezentat suma de 228 miliarde de
dolari în timp ce ieşirile se ridică la
271 de miliarde de dolari.
Diferenţa majoră pentru reducerea deficitului o asigură Marea
Britanie (73 de miliarde) care de la
o pierdere de 60 de miliarde în
perioada 1999-2003 ajunge la un
plus de 13 miliarde.
Totalul pentru o perioadă de 5
ani, 1999-2004, la nivelul intrărilor
de capital avem o sumă de 506
miliarde de dolari, în timp ce ieşirile
sunt de 684 de miliarde de dolari.
Diferenţa este de 178 de miliarde.
Media anuală a deficitului calculată
este de 35,6 miliarde de dolari.
Referindu-ne strict la Italia raportul dintre intrări şi ieşiri este
nesemnificativ, de doar 2 miliarde
de euro.

Concluzii
Căderea Zidului Berlinului a provocat o schimbare majoră la nivelul
relaţiilor internaţionale. Prăbuşirea
URSS şi dizolvarea acestui stat a
permis apariţia fenomenului globalizării. La aproape două decenii şi
jumătate de la apariţia acestuia putem observa că impactul pe care
acest fenomen l-a avut pentru ţările
din Uniunea Europeană au fost
majore.
În primul rând s-au creat premisele integrării şi altor ţări în cadrul
UE, numărul acestora ajungând la
28, populaţia componentă ajungând
la aproape o jumătate de miliard. În
al doilea rând, UE s-a confruntat cu
un fenomen al migraţiei internaţionale care pe componenta extracomunitară, număra la 31 decembrie
2011 aproape 20.500.000 de indivizi. La acestea se adaugă alte milioane de persoane care sunt comunitare şi care migrează anual. Acest
fenomen a creat şi creează probleme
majore care ţin de integrare şi respectarea unor valori comunitare.
O altă componentă importantă al
acestui fenomen este de tip economic. Transformările în această perioadă de timp au fost importante.
Crearea unei pieţe comune europene
este o realitate, iar aceasta s-a mărit
în mod constant în ultimele două
decenii. Deschiderea UE a permis
ţărilor din Europa centrală şi de est
să se democratizeze şi să urmeze un
parcurs accelerat către introducerea
mecanismelor pieţei şi a libertăţilor
individuale.
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Deschiderea pieţelor a permis în
acelaşi timp o „evadare” a capitalului din ţările dezvoltate către ţările
aflate în curs de dezvoltare. Procesul delocalizării producţiei a fost
strâns legat de globalizare, iar dezvoltarea acesteia a fost influenţată
de apariţia unei realităţi ce se intitulează „satul global”. Aşa cum am
demonstrat prin prezentarea unor
date parţiale ce au luat în considerare un număr redus de ţări dezvoltate ale UE şi pentru o perioadă
redusă de timp, existenţă unui trend
care timp de 25 de ani a condus la
pierderea unor capitaluri importante.
Din acest motiv a apărut un transfer
al bunăstării către zonele mai slab
dezvoltate. Această realitate a produs tensiuni în societăţile tradiţionale europene care au trebuit şi
trebuie să se confrunte cu o scădere

a nivelului de trai, cu dificultăţi din
ce în ce mai mari pentru a ocupa un
loc de muncă care să reflecte propriile aşteptări, cu o schimbare la
nivelul accesului la educaţie, şi cu
presiunile venite din partea firmelor
private de o relaxare a legislaţiei
muncii, pe fondul unei migraţii
internaţionale din ce în ce mai mai
importante. Reacţiile naţionaliste,
antisemite şi xenofobe s-au coagulat
în jurul unor partide care au preluat
care au preluat acest mesaj.
Exemplele din Franţa, Austria sau
Marea Britanie sunt cunoscute.
Ca o concluzie finală parţială ar
fi că, evoluţia UE va fi influenţată
de presiunea din ce în ce mai mare
care provine din interiorul naţiunilor
europene pe fondul scăderii nivelului de trai.
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