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TRANSFORMAREA SISTEMULUI RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE:
FRACŢIONARISM ŞI ANARHISM, DE LA ŞAH LA GO
Dr. Iulian CHIFU*
Comunitatea internaţională de experţi este într-o căutare febrilă pentru a identifica
cum va arăta lumea şi Relaţiile Internaţionale după tranziţia post Război Rece. Deja un
număr de teorii au fost infirmate: sfârşitul istoriei cu globalizarea liberalismului democratic
şi ordinea internaţională dominată de SUA, hegemonismul absolut al SUA, lupta în războaie
asimetrice între state şi reţele teroriste, multiplicarea actorilor globali, cu ambiţii,
capabilităţi şi acces global, dar fără responsabilităţi statale, noul regionalism şi integrarea
pe blocuri continentale, în jurul câte unei puteri regionale, pentru a face faţă competiţiei
economice.
Cuvinte-cheie: geopolitică, strategie, criză economică, politici.

Introducere
Criza economică generată de produsele financiare derivate toxice, tip
Subprimes în SUA şi criza datoriilor suverane ulterioară din Europa a schimbat
complet agenda. Retragerea SUA din Afganistan şi Irak şi reducerea, vezi chiar
abandonarea doctrinei intervenţionismului, ba chiar a utilizării forţei armate ca
atare în conflicte (şi înlocuirea cu ipotetica soft power) a arătat că suntem
departe de finalul acestei transformări. Unii vorbesc despre nou medievalism1,
alţii despre noul anarhism2, în fine, despre normalitatea lipsei statului (nu
neapărat a statului slab, ci a structurii statale ca atare) şi chiar despre lumea G
Zero3 – fiecare pentru el. Dar poate că tranziţia s-a încheiat, şi ceea ce trăim
acum este chiar sistemul internaţional pe care-l vom avea în următorii 40-50 de
ani: instabil, haotic, cu zone de interese multiple concurente, dar şi cu zone fără
interese manifeste ale actorilor (în termeni pragmatici, de atingere a unor
obiective). În acest context, şi marii actori îşi reorientează politicile externe.
Occidentul îşi adaptează pragmatic nivelul de ambiţie şi acţiunea pragmatică
spre obiective stricte, justificate de interese şi care justifică, la rândul lor,
alocarea de resurse. Un joc de şah4 ultrapragmatic, de maximizare a rezultatelor
potrivit resurselor disponibile, cu o abordare a politicii externe de piaţă. În
acelaşi timp, China a avansat spre un joc de poziţionare, ocupare a spaţiului şi
strategie pe termen lung. În schimb Rusia şi-a adaptat vechea politică bazată pe
geopolitica de superputere la o strategie pe care o putem numi „pentru că pot”, şi
*

Conf. univ. dr. Iulian CHIFU este consilier prezidenţial pentru Afaceri Strategice şi Securitate
Internaţională, Bucureşti. E-mail: keafuyul@gmail.com.
1
John Rapley, The New Middle Ages, Foreign Affairs, May/June 2006
2
Robert D. Kaplan, The Coming Anarchy, The Atlantic, February 1994;
3
Ian Bremmer, Every Nation for Itself. Winners and Loosers in a G-Zero World, Portfolio/Penguin, New York,
2012
4
Referinţă la Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard. American Primacy and its Geostrategic Imperatives,
Basic books, New York, 1997.
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„pentru că nu mă poţi împiedica”, o abordare mult mai aproape de jocul de GO
ce pare a fi Marele Joc al etapei viitoare în Relaţiile Internaţionale.
1. Schimbări fundamentale în dimensiunile imuabile. Cei 3 Geo
Gradul de tectonicitate al lumii viitorului şi al Relaţiilor Internaţionale, în
consecinţă, este amplificat şi de trecerea unor elemente considerate imuabile
până de curând într-o situaţie diferită. Încălzirea globală şi schimbările climatice
fac ca, o perioadă mare de timp din an, Coridorul Arctic Nordic să devină o cale
de transport şi circulaţie, cu toate consecinţele de securitate, iar creşterea apelor
oceanului planetar schimbă puncte obligatorii de trecere şi strâmtori în căi de
trafic liber, creează noi variante de transport maritim sau duce chiar la dispariţia
unor state de pe harta lumii ca teritoriu, impunând mutarea populaţiei pe teren
ferm şi ridicând probleme nemaiîntâlnite în dreptul internaţional public5 – dacă
mai există un stat şi are vocaţia de a rămâne membru al ONU sau cum se poate
face excluderea de jure a unui stat membru din Adunarea Generală şi alte
instituţii internaţionale odată ce-şi pierde teritoriul.
Astfel, dacă până recent vorbeam despre „2 Geo”, geopolitică şi
geoeconomie, cu disputa cine pe cine influenţează şi determină, astăzi am
alăturat un alt element, geografia variabilă (sezonier, pe termen lung, modificări
stabile în viitor??). Am ajuns la 3 variabile fundamentale în loc de 2, la „cei 3
Geo”6, iar asta complică atât calculele, cât şi strategiile şi jocul global, iar
raţionamente făcute anterior nu se mai aplică într-o asemenea actuală-viitoare
conjunctură.
În termeni de economie, criza economică globală a fost dublată de un
fenomen în creştere, un adevărat game changer, revoluţia Gazului de şist.
Dezvoltarea în SUA a capacităţii de producţie a petrolului şi gazelor de şist a
făcut din statul american deja cel de-al doilea producător de petrol din lume, iar
2014 va face să depăşească producţia Federaţiei Ruse la petrol. De asemenea,
SUA devine exportator net de gaz, la un preţ care sfidează competiţia, 70 de
dolari mia de metri cubi, cu efecte în delocalizarea industriilor consumatoare de
gaze – 3 fabrici chimice BASF s-au mutat peste ocean, în condiţii de acces la
resurse ieftine, dar şi în prezenţa regulilor economiei de piaţă şi a statului de
drept, inexistentă la alţi producători mondiali.
Odată schimbată paradigma, SUA se simt independente de Orientul
Mijlociu, de alte surse de energie, în special hidrocarburi, resurse pe care le-au
eliberat pentru alţi consumatori globali, cu care vor intra în competiţie prin piaţa
de LNG - gaz natural lichefiat - pe care o creează. Fireşte că eliminarea unor
asemenea dependenţe schimbă şi apetitul şi politicile şi interesele, mai ales că
politica SUA rămâne pragmatică, definită de limitările pe care le are la nivelul
resurselor, dar şi a apetitului populaţiei în a sprijini acţiunea militară indiferent
de motiv, context sau meridian.
5

Cleo Paskal, Global Warring. Environmental, Economic and Political crisis will redraw the World Map, Key
Porter Books, 2010
6
Cleo Paskal, The “Three Geo’s” (Geopolitical, Geo-economic and Geophysical Changes) in the Indo-Pacific,
presentation and the Global Future Forum Conference, “Natural Resources, Economics and Geopolitics:
Eurasian Interdependencies with Global Security Implications”, 17-18 September, 2013, Stokholm
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2. ESB – centura eurasiatică a producătorilor de petrol şi gaze
Marele Joc global se mută acum, iată, într-o cu totul altă paradigmă prin
noile transformări întâmplate sau în curs. Principalul subiect, cel al resurselor
energetice, ameninţă să reconfigureze arena globală: principalii consumatori
rămân Europa şi statele suprapopulate din Asia de Sud-Sud-Est, India, China,
Japonia, Coreea de Sud, Indonezia, Filipine, în timp ce furnizorii de hidrocarburi
se situează între cele două blocuri de consumatori, la modul fizic, într-o centură
ce pleacă din Orientul Mijlociu via Asia Centrală către Rusia7.
Cele două blocuri ajung să devină competitori naturali la resurse,
încercând să atragă cât mai mult din resursele din exteriorul regiunii, dar fiind
legaţi de conducte şi teritorialitate, respectiv continentalism. Dacă acum
resursele par a fi, pe termen mediu, suficiente, curba competiţiei ameninţă să
crească cât de curând. Iar disputa se va da, în mare măsură, pe acest continuum
continental euro-asiatic (nimic de a face cu teoriile eurasiatismului lui Dughin
sau Karaganov, grupului Valdai sau propunerilor ruse ale lui Medvedev de
securitate colectivă la Messenberg8).
Mai mult, această Eurasian Suppliers Belt – ESB este caracterizată de
instabilitate crescută, datorită încheierii dictaturilor de dezvoltare şi a izbucnirii
primăverii arabe. Mai mult, cea mai expusă regiune după retragerea trupelor
NATO din Afganistan în 2014, este Asia Centrală, care dacă intră în vârtejul
instabilităţii violente, agrementate cu radicalism islamic, riscă să debalanseze
puternic resursele energetice globale. Iar căderea în haos a Asiei Centrale poate
afecta fundamental şi stabilitatea Rusiei, şi ea în perioadă de probleme
energetice şi hiperdependenţă de resurse, peste problema sa demografică la Est
de Ural, spaţiul majorităţii resurselor sale. De aceea susţinem că securitatea
Asiei Centrale este importantă pentru securitatea întregului continuum
euroasiatic.
3. Anarhismul, haosul şi instabilitatea periferiei9
Episodul Siria a avut multiple formule de lectură, în funcţie de interese
sau apreciere a prestaţiei unuia sau altuia dintre actori. De la blocarea unui
sprijin acordat populaţiei într-un stat arab de către Rusia şi China, dar şi absenţei
apetenţei intervenţioniste în războiul civil din Siria a Occidentului – până la
atacul chimic din 21 septembrie – la „eroarea lui Obama”, „prăbuşirea grandorii
Statelor Unite” la acţiunea diplomatică excepţională a Rusiei, declarat pe multe
meridiane „câştigătorul” episodului sirian.
7

Iulian Chifu, Why Central Asia is Central to Eurasian Security, presentation and the Global Future Forum
Conference, “Natural Resources, Economics and Geopolitics: Eurasian Interdependencies with Global Security
Implications”, 17-18 September, 2013, Stokholm
8
Un acord între Cancelarul German Angela Merkel şi Preşedintele rus Dmitri Medvedev care stabilea ca UE şi
Rusia pot avansa discuţii de securitate într-un format bilateral dacă Rusia reuşeşte să ajute la soluţionarea
conflictului separatist nistrean, considerat cel mai simplu de soluţionat dintre conflictele îngheţate de către UE şi
Rusia.
9
David Danelo, Anarchy is the New Normal: Unconventional Governance in the 21-st Century, FPRI, October
2013,
la
http://www.fpri.org/articles/2013/10/anarchy-new-normal-unconventional-governance-and-21stcentury-statecraft
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Ce putem spune este că, acolo unde există ciocniri de interese,
comunitatea internaţională reuşeşte să-şi armonizeze poziţiile. A făcut-o şi în
Libia, o face acum în Siria, cu mai puţine ambiţii, orgolii, şi mult mai multă
flexibilitate, cu riscul unor costuri politice interne remarcabile. Dar ce se
întâmplă în zone în care nici o putere relevantă nu are interese majore?
Şi aici Siria este considerat precedent. Nu pentru că nu ar fi existat
interese, ci pentru că ele nu atingeau o magnitudine care să presupună
intervenţia, sau pentru că cei care aveau interese nu aveau şi capabilităţile
necesare pentru a determina o schimbare majoră. Până la atacul chimic, SUA nu
au putut fi antrenate în a gestiona direct militar conflictul, măcar cu ameninţarea
credibilă de utilizare a forţei pe care am văzut-o. Deci Siria a fost o periferie a
intereselor americane, la acel moment.
Dar sunt mai multe alte zone de periferie10, în spaţii precum Africa,
America de Sud, Asia de Sud Est, Pacific, acolo unde mizele sunt considerate
mici şi interesul e insuficient sau deloc definit de actorii relevanţi. Acolo poate
şi astăzi se desfăşoară conflicte, mor oameni, se consumă resurse, dar fără ca
aceste elemente să apară în prim plan, în linia întâi a media, pentru a stârni
interes de vreun fel, sau a reflecta un interes al actorilor relevanţi11. Acolo
vorbim într-adevăr despre haos şi noul anarhism din sistem.
Dar anarhism este şi formula de acţiune a unor state perfect legitime şi
bine constituite în acţiunea lor la nivel internaţional, absenţa din spaţiul
globalizării, integrării în structuri internaţionale (altele decât ONU), fuga de
orice formă de cooperare instituţională regională şi de acceptare a globalizării ca
perspectivă în care, pentru a juca, a fi subiect nu obiect, trebuie să-ţi găseşti
forma de cartelizare şi integrare regională pentru a conta. Anarhismul nou se
traduce şi prin multiplicarea actorilor şi intrarea pe scenă, cu roluri tot mai
pregnante şi vizibile, a actorilor substatali, entităţi separatiste, grupuri tribale
transfrontaliere, structuri terorist-radicale ce propun formule de administrare în
anumite regiuni, suplinind statul. Astfel ajungem la „normalitatea absenţei
statului”12, de la existenţa statelor slabe – vezi regiunea subsahariană de la
Sahara Occidentală la Bab El Mandeb şi Golful Aden, prin Yemen şi Siria – sau
formule tribale non-statale în Teritoriile administrate Federal în Pakistan şi în
Afganistan, zona hutiţilor din Yemen sau porţiuni importante din India, zona
Azawad din Mali şi Nordul Nigeriei ieşit de sub controlul autorităţilor legitime.
Medievalismul are şi el mai multe reprezentări astăzi, de la preeminenţa
unor regiuni excelent organizate dar care se manifestă ca actori în sine, pe lângă
statele din care fac parte, uneori peste ele – vezi situaţiile din regiuni
descentralizate sau confederalizate mai puternice ca statul aparţinător sau
regiuni separatiste extrem de bine administrate, dar autonom ca decizie în
majoritatea domeniilor, şi cu relevanţă globală. În fine, varianta lumii G0 este o
altă formulă de anarhism internaţional prin exacerbarea naţionalismelor şi
autocraţiilor, într-o lume a interdependenţelor, a eludării coagulării intereselor, a
flexibilizării relaţiilor sau respectului pentru interesele vecinilor şi ale regiunii.
10

Iulian Chifu – Third generation Conflicts în Millenium III, nr.8-9, vara 2002, pp.169-189.
Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, Columbia University Press, 1977, p.
312.
12
Jakub Grygiel, The Power of Statelessness, Policy Review, Hoover Institution, April 1, 2009.
11
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Toate acestea devin, concomitent, realităţi ale lumii contemporane, în
special în spaţii distante şi fără interese majore conturate ale actorilor relevanţi.
Dar haosul internaţional este dublat şi de un alt tip de haos, al sfârşitului
democraţiei aşa cum o ştiam noi, sau a lansării unei noi generaţii de democraţie
post-computere, democraţia 2.013. Aici instrumentul internet, după ce a generat
saltul tehnologic major ca fundament al globalizării, ameninţă să schimbe
fundamental şi democraţia.
Astăzi reţelele sociale sunt nu numai locuri de mobilizare, dar şi
instrumente de construcţie a unor opţiuni de natură democratică, dincolo de
regulile cunoscute. Am avut două contexte care au dus la valorificarea
instrumentului tehnic al reţelelor sociale dincolo de primăvara arabă: reacţia
clasei de mijloc şi a intelighenţiei, principalii perdanţi ai crizei, faţă de
leadership-ul bancar financiar, principalul responsabil al crizei, dar premiat de
leadership-ul politic prin sistemul de bail out, pentru că e „prea mare ca să
cadă”, ca şi sfârşitul statului bunăstării, welfare state, şi cedarea de către stat
către societatea participativă a unui set din atributele sale – în domeniul social,
al pensiilor, al îngrijirii de lungă durată etc. În acest context, şi situaţiile
particulare din unele state au dus la contestarea în bloc a clasei politice, dar şi
solicitarea de către clasa de mijloc a unui acces privilegiat la decizie,
proporţional cu responsabilităţile asumate.
Un nou raport între stat şi societate este în curs de a se crea, iar această
situaţie schimbă fundamental generaţia politică şi pe cea democratică în întregul
ei. Dacă regulile democratice actuale nu sunt în stare să gestioneze valorile
fundamentale ale egalităţii accesului la şanse şi a dreptăţii în cazul
responsabililor crizei, atunci ele trebuie îmbunătăţite, de aceea, în mod natural,
internetul a dat naştere unor constructe sociale cu efecte nu de reflecţie şi găsire
a unor soluţii sau de terapie de grup, ci care trec de la faza contemplativă la cea
de acţiune în stradă. Aici e marele salt al democraţiei 2.0, mai ales că partea
publică, care acţionează, nu are lideri, nu se poate structura clasic pentru că nu o
lasă constructul social obiectivat în reţeaua socială şi care are propria sa viaţă şi
devenire, respinge agende şi negocieri şi obligă la respectarea opiniilor induse.
Guvernarea trebuie să ţină seama şi de aceste constructe impersonale, ce trăiesc
în spaţiul virtual, dar produc acţiuni şi efecte vizibile în stradă.
Această schimbare amplifică haosul şi anarhia internă, multiplică actorii şi
interesele care influenţează politicile şi de care trebuie ţinut cont. Complexitatea
dată de această multiplicitate de autori este deosebită în funcţie de natura lor şi
gradul de implicare în aşa fel încât ea ajunge să influenţeze procese globale şi în
orice caz politici, inclusiv politica externă a unui stat, politica investiţională a
unei companii sau soarta unui actor politic.
4. Tipul de politici. De la Şah la GO
Dar poate cea mai interesantă schimbare este cea a tipologiei de acţiune a
actorilor relevanţi. Astfel, Statele Unite şi actorii europeni au optat, cu grade
13
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diverse de acţiune, pentru obiective pragmatice, planificări stricte, acţiuni
cumpănite şi dozate strict pentru atingerea unor obiective majore, imperativ
necesar a fi atinse şi cu efect sesizabil, proporţional cu resursele limitate. O
abordare pe care am definit-o ca fiind derivată de la politica de piaţă la nivel
economic, cu eficienţă maximă, dar care exclude sau limitează substanţial
apetenţa pentru strategic, pentru investiţii mari pe termen lung şi care nu dau
rezultate în mandatul decidentului care aprobă fondurile, ci în cel al succesorilor
săi. Recursul la intervenţie este, de asemenea, diferit. Dacă Franţa şi Marea
Britanie au fost vârf de lance în Libia, iar SUA a ajuns să „conducă din spate”
furnizând capabilităţi pe care Europa nu le are şi în care nu mai investeşte, în
cazul Siriei, pasul înainte nu a fost făcut până la atacul chimic şi la depăşirea
„liniei roşii” trasate de către Preşedintele american. Iar investiţiile în capabilităţi
militare merg de la cele minimale, insignifiante, la nivel european către ambiţiile
Poloniei (sau ale Rusiei) de a se dota militar cu tehnologie şi capabilităţi de top,
pentru o viitoare competiţie globală militară.
Dacă Occidentul merge mai degrabă pe această abordare minimalistă,
ultrapragmatică, economicoasă, care a permis abandonarea multor spaţii unde se
aflau prieteni, unde se stârniseră speranţe şi aşteptări, şi care puteau fi menţinute
foarte lesne, China a trecut deja la jocul de Go. Acesta e un joc strategic, în care
aşezi piese albe şi negre şi construieşti spaţii controlate unde preiei toate piesele
adversarului. Deci control spaţial, umplerea spaţiului contează – valorificarea
oricărei oportunităţi şi sancţionarea oricărei vulnerabilităţi a altcuiva pentru a-ţi
amplasa tu piese, a prelua controlul, influenţa subtilă şi de perspectivă.
În acest context se înscrie cazul Tonga14, un stat insular din mijlocul
Pacificului, guvernorat britanic care s-a retras şi a pasat responsabilitatea
gestiunii către Australia şi Noua Zeelandă. Aceste două state, mai puţin
interesate şi fără capabilităţi de gestiune a unor asemenea teme, au făcut o gafă
de imagine la adresa Regelui din Tonga, de unde controlul s-a schimbat
dramatic, iar China a investit masiv în statul cu 100.000 de locuitori. Ieftin, fără
probleme. La fel s-a întâmplat – cu alte raţionalităţi – în Fiji, Kiribatu sau în
Maldive. În cazul acestor state insulare, zonele economice exclusive ajung şi la
dimensiunea Indiei, de unde interesul pentru resurse şi voturi în Adunarea
Generală a ONU pe care a dorit-o China. Dar poate cel mai important a fost
poziţionarea în Ocean, valorificarea oportunităţii şi controlul spaţiului, umplerea
spaţiului, chiar dacă o asemenea politică nu răspunde neapărat, imediat, vreunei
strategii aplicate, care să necesite această investiţie.
Rusia are şi ea o formulă aplicată a politicii externe, care excede tendinţa
de refacere, sub diferite forme, a spaţiului post-sovietic sau a grandorii de
superputere. Aici politica e gestionată de interese directe, de raţionalităţi
geopolitice clasice, dar şi de politica „pentru că pot”. Un caz clasic este
Transnistria, acolo unde investiţia e prezentă şi până recent nu avea nici o
raţiune. Comuniştii conduceau statul la Chişinău, reintegrarea era probabilă – de
ce să menţii acea enclavă nesustenabilă care costă 70% din buget, şi care nu se
potrivea în nici o strategie?
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Concluzii
Ei bine, „pentru că pot”, şi „pentru că nu mă puteţi împiedica să o fac”, ar
fi răspuns Rusia. Da, mă costă bani, dar îmi permit. Nu am în plan să o folosesc
undeva, nu ştiu la ce o voi utiliza, dar o am şi rămân acolo pentru că pot. Poate o
valorific în vreun schimb strategic de interese, poate o voi utiliza în viitor la
vreun obiectiv care va apărea, nu ştiu, dar o păstrez, ar fi formula de abordare a
temei acesteia, şi a altora, de către Moscova, în relaţiile sale cu Europa,
Occidentul, SUA. Iar această abordare e mult mai apropiată de cea a jocului de
Go, propus de China ca viitoare regulă de derulare a partidelor strategice globale
în politica externă şi în Relaţiile Internaţionale ale viitorului.
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RECONFIGURAREA RELAŢIILOR DE PUTERE ÎN CONTEXTUL
CRIZEI GLOBALE SUB PRESIUNEA FACTORULUI ECONOMIC
Adrian Marius DOBRE*

Suntem martorii unei schimbări a relaţiei dintre politică şi economie, într-o lume
aflată în continuă schimbare, caracterizată de o dinamică în care imprevizibilul are un rol
din ce în ce mai mare.
Fenomenul globalizării, sau evoluţiile din sistemul internaţional, a dus la o
interdependenţă care are capacitatea de a organiza relaţiile dintre state şi de a contura
politica internaţională. Mult mai recent am văzut că deciziile politice au un pronunţat
caracter economic, sau mult mai simplu spus, sunt luate „decizii economice”. Perioada
puterii militare a fost depăşită de capacitatea sau incapacitatea statelor de a suporta
cheltuielile de apărare, iar balanţa înclină în direcţia statelor cu creştere economică.
Vorbim din ce în ce mai mult de PIB, de deficite bugetare, de sectorul bancar şi
financiar, de o criză economică care continuă de ani de zile şi care a scos la lumină
deficienţele structurale ale economiilor naţionale şi ale relaţiilor economice globale.
Provocarea preponderenţei între economic şi politic este reprezentată de aflarea celui
mai bun sistem din lume pentru depăşirea crizei actuale şi pentru crearea unei stabilităţi, al
unui echilibru care să asigure prosperitate şi creştere. Cucerirea politicii de către
interdependenţele economice este deja o realitate. Viitoarea modalitate de duplicare a
relaţiei dintre economic şi politic poate crea o nouă lume bazată pe principii diferite de ceea
ce ştiam.
Cuvinte-cheie: interdependenţă economică, relaţia politică-economie, decizii politice,
sistem global, măsuri de creştere, criză economică.

Introducere
Impasul pe care lumea îl traversează prezintă un caracter complex şi
efecte profunde asupra ordinii mondiale actuale, sau mai bine spus, cea cu care
ne obişnuisem. Puterea economică globală este în plin proces de reconfigurare în
urma crizei economice. Criza economică globală este declanşatorul unui val
imens de schimbări în relaţiile de putere din lume.
Peisajul actual confirmă presupunerile unei economii politice post-criză în
care China, India şi celelalte economii emergente mari sunt în plină ascensiune,
iar SUA, epicentrul crizei financiare, a rămas fără monopolul de care beneficia
până acum câţiva ani.
Prezentul articol arată modul în care relaţiile de putere în era post-criză
sunt puternic modelate de factorul economic, de puterile economice şi de
distribuţia acestui gen de putere. Discuţia, inevitabil, se va axa şi pe rolul
puterilor emergente în noua arhitectură mondială şi pe capacitatea acestora de a
înclina balanţa în favoarea lor. Interesele geopolitice şi geoeconomice aruncate
*
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pe masa de joc sunt din ce în ce mai multe şi mai complicate, făcând ca
variantele de încadrare a unei noi ordini mondiale să fie multiple.
1. Puterea economică – un factor de reconfigurare a relaţiilor de
putere
Puterea economică este compusă, conform expertului în economie globală
John Walley, din mai multe elemente-cheie care sunt ele însele interconectate şi
se consolidează reciproc. Primul element implică dimensiunea actuală şi de
perspectivă a unei economii şi puterea pe care aceasta o poate exercita în mod
unilateral folosindu-se de piaţă.1
Acesta vizează abilitatea ţărilor, grupurilor de ţări sau chiar a grupurilor
din cadrul statelor de a obliga sau de a convinge alte ţări să acţioneze (sau cel
puţin să asiste) la fel ca ele, fără a recurge la ameninţări sau fără a folosi
sancţiuni sau stimulente. Puterea în această dimensiune este o reflectare a
gradului de interdependenţă economică (sau integrare) între ţări, aşa cum J. Nye
teoretiza în cartea sa „Putere şi interdependenţă”2.
Un al doilea element al puterii economice se reflectă în dorinţa ţărilor
(sau grupurilor de ţări) să acţioneze prin cooperare, fie în negocierile
internaţionale privind modalităţile convenite de comun acord, sau prin alte
acţiuni convenite de comun acord.3 Puterea în acest sens reflectă nu numai
dimensiunea actuală a economiilor, dar şi pe cea viitoare rezultată din creşterea
acestora. Astfel, în cadrul negocierilor la nivel mondial, normele stabilesc cadrul
de interacţiune şi oferă baza legală internaţională. Economiile mari au
capacitatea de a conveni asupra lor.
O a treia dimensiune a puterii economice la nivel mondial reflectă
consideraţiile soft power, de ordin intelectual, de reputaţie şi întruchipează
utilizarea convingerilor şi argumentelor filosofice pentru a influenţa rivalii,
pentru a-i convinge că acţiunile pe care trebuie să le întreprindă sunt, de
asemenea, în propriul lor interes. În context global, puterea în acest sens se
bazează pe acceptarea de către terţi a argumentelor intelectuale de a adopta
acorduri colective transfrontaliere.4
Aşadar, puterea economică în dimensiunile menţionate mai sus se bazează
pe trei piloni: abilităţile ţărilor de a forţa, individual sau în comun, schimbări
prin limitarea oportunităţilor economice ale altora, influenţa unei ţări asupra
posibilelor acţiuni negociate în mod colectiv, cum ar fi negocieri pentru
stabilirea de norme globale, şi influenţa pe care ţările (sau rezidenţii ţărilor) o
pot exercita asupra climatului intelectual care acordă legitimitate aranjamentelor
globale comune.

1
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2. Manifestarea puterii economice în configuraţia actuală a relaţiilor
internaţionale
Toate aceste elemente se transpun în realitate în multiple variante.
Simplificate sub forma teoriilor, evenimentele actuale sunt doar nişte etape în
realizarea unei noi configuraţii mondiale, a unor noi relaţii de putere. Astfel că
ieşim din paradigma alianţelor militare şi intrăm în cea a alianţelor economice.
Închegarea de relaţii economice solide între diverşi actori a devenit nucleul în
jurul căruia se construieşte noua arhitectura mondială. Probabil acest trend va
continua şi se va dezvolta din ce în ce mai mult în viitor.
Barack Obama a anunţat în discursul susţinut în cursul zilei de 12
februarie 20135, lansarea oficială a proiectului zonei de liber schimb între SUA
şi Europa, un proiect mai vechi, dar asupra căruia administraţia democrată nu a
fost atât de fermă până acum. Reţinerea americanilor de a se implica în
chestiunile europene, înregistrată pe parcursul ultimilor ani, este practic depăşită
prin acest nou impuls.
Importanţa acestui pas este dată tocmai de faptul că Europa nu se află întro perioadă tocmai înfloritoare, iar profilul proiectului nu este unul de cooperare
politică, ci de cooperare economică, în contextul în care Uniunea Europeană are
nevoie să se extindă pe noi pieţe înainte să se sufoce.
Procesului de implementare a unei zone de liber schimb între SUA şi
Europa i se adaugă Acordul de Parteneriat Economic Strategic Transpacific
(TPP), format în principal de SUA, Australia, Chile şi Peru. Astfel se formează
o reţea complexă de alianţe economice, iar ideea nu este confiscată doar de
americani. Federaţia Rusă are proiectul Uniunii EurAsiatice care a evoluat
considerabil în ultima perioadă şi, mai mult, se întrece cu China în acordarea de
finanţări statelor europene cu probleme financiare.
Astfel de configuraţii economice s-au iniţiat şi între statele BRICS sau
între grupuri mai mici de state cu economii emergente ce au interese comune. În
acest sens, putem puncta un fenomen extrem de interesant, acela al activismului
ţărilor non-OCDE din ultimii ani de a negocia noi acorduri regionale, atât
comerciale cât şi de cooperare economică, în afara cadrului OMC6. Profilul
acestor pacte încheiate de către statele emergente sunt cu preponderenţă pacte
non-concurenţă sau acorduri privind folosirea în comun a rezervelor valutare.
În schimb se încearcă şi asocieri cu caracter de lobby, plasate într-o zonă
mai puţin tradiţională, astfel ca activităţile de negociere ale ţărilor non-OCDE au
dus la crearea de forumuri politice, cu scopul de a spori puterea de negociere şi
de a consolida vocea ţărilor în curs de dezvoltare la nivel mondial, dar şi de a
promova cooperarea şi legăturile comerciale mai strânse între aceste state. Un
exemplu îl constituie Comisia Trilaterală formată din India, Brazilia şi Africa de
5

Barack OBAMA, discursul State of the Union, 12 februarie 2013, consultat online la 25 septembrie 2013 la
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/02/12/remarks-president-state-union-address.
6
Peter DRYSDALE, Can Asia Help Power the Global Recovery?, Brookings Institute, consultat online la 26
septembrie 2013 la http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2012/6/think%20tank%2020/
tt20_drysdale_asia .

18

Sud (aşa-numita Comisie IBSA), ţări care au convenit, de asemenea, să lucreze
împreună pentru a reforma Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor
Unite, instituţiile Bretton Woods, şi să coopereze în domeniile de interes comun
din cadrul OMC.7
Volumul negocierilor bilaterale şi regionale din afara cadrului OMC a
crescut vertiginos, mai mult de 800 de acorduri comerciale regionale (ACR) au
fost încheiate sau sunt în curs de negociere între ţările mari non-OCDE.8
Majoritatea acordurilor recent încheiate merg dincolo de OMC şi acoperă unele
domenii precum comerţul cu servicii, recunoaşterea reciprocă, proprietatea
intelectuală şi politica concurenţei;9 acestea ar putea fi percepute ca o nouă
structură globală care evoluează în paralel cu sistemul multilateral bazat pe
regulile OMC. Având în vedere noile evoluţii se aşteaptă o creştere a influenţei
ţărilor non-OCDE în cadrul forurilor existente de negociere şi în noi foruri la
nivel sub-global, pe lângă o creştere în dimensiunea economică.
Toate aceste realităţi şi proiecte demonstrează o reconfigurare a lumii în
care trăim, constituirea unor noi reguli. Cu siguranţă lumea noastră de astăzi nu
va mai semăna cu lumea generaţiilor viitoare. Un motiv suficient pentru a
urmări obiective pe termen lung şi a ne aşeza fiecare pe o poziţie vizionară,
favorabilă negocierii unui nou viitor.
3. Reconfigurări ale relaţiilor de putere şi previziuni
Evenimentele şi evoluţiile înregistrate la nivel mondial indică în mod clar
că se produce o schimbare, lentă, dar sigură. Ne aflăm într-o perioadă de
tranziţie, de aşezare a unor noi poli de putere ”şlefuiţi” puternic sub impactul
factorului economic. Trendul, de asemenea, se poate observa limpede; în linii
mari acesta arată un transfer de putere de la statele din Occident către cele din
Est. Cu privire la această mutare strategică, Robert Nibblet, directorul Chatham
House, se teme că ordinea internaţională s-ar putea dezintegra cu uşurinţă în
următorii ani, iar state precum China, India, Brazilia şi alte puteri emergente pot
ignora normele, regulile şi aranjamentele instituţionale aplicate de către
Organizaţia Naţiunilor Unite, Organizaţia Mondială a Comerţului şi statele
europene după 1945, sau să încerce să le redefinească în avantajul lor. La un
nivel minim, acestea pot limita eforturile depuse de unele state vestice de a
extinde sau de a aprofunda aceste norme sau instituţii.10
În fapt, aşa cum am arătat în capitolul anterior, aceste procese deja se
întâmplă, unele norme se ignoră, altele sunt asediate din dorinţa de redefinire,
urmând noi interese ale unor noi actori („noi” în sensul în care au dobândit
capacitatea de a influenţa procesele la nivelul politicii şi economiei mondiale).
7
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Până în 2030, Asia (exclusiv Japonia) şi Africa sub-sahariană vor fi
responsabile pentru aproximativ jumătate din PIB-ul mondial nominal, faţă de
aproximativ 20 la sută în 2010, în timp ce contribuţia SUA, UE şi a Japoniei se
va reduce la jumătate, la aproximativ 30 la sută.11
Najim Azahaf, cercetător în cadrul Bertelsmann Stiftung, susţine că
BRICS este pe cale să schimbe structura de putere din cadrul sistemului
economic global.12 Creşterea blocului s-a diminuat în 2012, însă succesul său
prin comparaţie cu scăderea economiilor dezvoltate este foarte important,
Brazilia, Rusia, India şi China fiind responsabile pentru 20% din outputul global
în 2012, o creştere de patru ori în ultimii zece ani. Împreună cu Africa de Sud,
cel mai nou membru, aceste state cooperează pentru a-şi pune amprenta asupra
guvernanţei globale, aşa cum au făcut în cazul economiei globale.
3.1. Implicaţiile manifestării puterii economice în reconfigurarea
relaţiilor de putere
O altă abordare vizează un alt scenariu la extrema opusă, acela în care
puterea nu se mută de la vest la est ci evoluţiile aduc Vestul şi Estul, Nordul şi
Sudul mai aproape. Liniile directoare ale acestei abordări se bazează pe faptul că
atât puterile occidentale, cât şi puterile emergente, se confruntă cu propriile
probleme structurale, iar Occidentul are încă o serie de atribute semnificative în
raport cu acestea.
În acelaşi timp, nu trebuie omis faptul că perioada îndelungată de criză
economică actuală aprofundează procesul în curs de desfăşurare al
interdependenţei politice şi economice între toate statele, în curs de dezvoltare şi
dezvoltate.
În acest moment, sunt două forţe majore care încearcă să acapareze cât
mai multă putere, pe de o parte sunt puterile occidentale, încă cele mai puternice
state din lume care vor încerca să-şi gestioneze interdependenţa prin negociere
politică internaţională mai degrabă decât prin noi forme de guvernare globală,
iar pe de altă parte, pe măsură ce puterile emergente dobândesc o putere politică
mai mare şi autonomie, ele sunt susceptibile să repete ceea ce au făcut puterile
occidentale, promovându-şi interesele în cadrul instituţiilor în loc să le acorde
mai multă putere.
Dar trebuie foarte bine subliniat că se preconizează că provocările ce vor
apărea la adresa ordinii internaţionale nu vor fi generate numai de către aceste
două categorii, de puterile existente sau de cele în curs de dezvoltare, ci de forţe
la nivel mondial care sunt dincolo de controlul acestora, de la entităţi non-statale
şi grupuri care încearcă să submineze procesul de globalizare.
Ca şi consecinţă, impulsul de a asigura un status quo confortabil şi
favorabil creşterii economice mondiale determină şi va determina în continuare
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guvernele să recurgă la cooperare regională ca bază pentru niveluri mai ridicate
de cooperare internaţională.
Nucleul de forţă al ”Vestului”, reprezentat de SUA, majoritatea statelor
europene, Japonia şi Canada, se confruntă cu o slăbire structurală a motoarelor
de creştere economică care ar putea construi noua ordine internaţională, pe
aceleaşi principii pe care au construit-o şi până acum – creştere economică şi
supremaţie militară.
Pe de o parte, statele din Europa sunt supuse unor constrângeri structurale
care nu permit susţinerea unei creşteri economice rapide şi prezintă o serie de
riscuri grave generate de problemele demografice (până în 2050, 30% din
populaţia europeană va fi îmbătrânită)13. Bugetele de apărare au scăzut sub
limita de 2%.14
Şomajul şi diferenţele în ratele ocupării forţei de muncă în rândul
tinerilor, femeilor şi persoanelor în vârstă reprezintă constrângeri suplimentare
asupra creşterii. La acestea se adaugă şi diferenţele semnificative în nivelul de
educaţie - în special între statele din Marea Mediterană şi nordul Europei –
acestea generează alte riscuri pentru competitivitatea economică europeană pe
plan internaţional.
Deşi SUA nu se confruntă cu aceleaşi provocări demografice, ea are
propriile probleme structurale: rata mare a şomajului şi ritmul încet de creare de
locuri de muncă, din ce în ce mai multe companii multinaţionale americane
creează mai multe locuri de muncă în exterior, mai ales pe pieţele est-asiatice
unde forţa de muncă este bine educată şi ieftină.
Japonia s-a confruntat cu două decenii de creştere într-un ritm mai lent,
cota sa din PIB-ul mondial fiind în continuă scădere.
Puterile tradiţionale experimentează o perioadă în care riscurile şi
provocările sunt atât interne, cât şi externe, iar menţinerea la cârma politicii
internaţionale devine o misiune complicată.
Lupta se dă pe mai multe fronturi, în mijlocul ascensiunii puterilor
regionale, în faţa organizaţiilor regionale, fie că se numesc ASEAN, Summit-ul
Asiei de Est, UNASUL, Uniunea Africană şi Organizaţia de Cooperare de la
Shanghai, în cadrul instituţiilor internaţionale cum ar fi ONU, FMI şi OMC,
deoarece puterile emergente urmează acum o linie mult mai independentă, iar
influenta puterilor cu economii dezvoltate scade constant. Un exemplu privind
schimbarea în sfera instituţională, un compromis de altfel inevitabil, îl reprezintă
numirea G20 drept principalul for global pentru o coordonare economică
internaţională, în locul vesticului G7.
3.2. Puterile emergente – puteri economice?
În cadrul reuniunii de la Durban, din Africa de Sud, de pe 27 martie 2013,
statele BRICS au discutat despre înfiinţarea unor instituţii financiare de tipul
13
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Băncii Mondiale şi a Fondului Monetar Internaţional. Motivul invocat de
acestea ar fi combaterea dezechilibrelor economice şi a volatilităţii valutare.
Iată încă o acţiune a blocului emergent de a înclina balanţa puterii în
favoarea sa, ameninţând în mod direct poziţia BM şi a FMI-ului. Faptul că
influenţa statelor emergente în luarea deciziilor la nivelul BM şi FMI nu este pe
măsura cerinţelor acestora a dus la iniţiativa înfiinţării unor “clone” pentru
spaţiul economiilor în dezvoltare, economii care conform statisticilor asigură
creşterea economică globală.
Statele BRICS, sau grupul BRICS, nu a fost perceput ca un bloc până
acum, dar în contextul unor astfel de acţiuni putem spune că se coagulează încă
un centru de putere, unul care are capacitatea de a fi o contrapondere la lumea
dezvoltată. Rezervele valutare cumulate ajung la cifra de 4.400 miliarde de
dolari şi totodată reprezintă 43% din populaţia lumii. Obiectivul grupului este
acela de a obţine cât mai multă influenţă în sistemul economic şi financiar
global, prin orice mijloace.
Ţările BRICS şi noile MIST (Mexic, Indonezia, Coreea de Sud, Turcia)
au realizat în 2011 aproape 3 trilioane de dolari, o forţă economică echivalentă
cu cea a Statelor Unite, cu o producţie anuală de 16 miliarde de dolari, ceea ce
semnifică 25% din producţia economică mondială. MIST reprezintă un nou grup
de state, extrase de Goldman Sach din fondul de capital N 11 ( Next 11: MIST şi
Bangladesh, Egipt, Nigeria, Pakistan, Filipine, Vietnam şi Iran).15 Jim O’Neill
de la Goldman a declarat în 2012 că a dorit să înfiinţeze acest fond de capital
pentru a-i ajuta pe investitori să beneficieze de creşterea altor state, nu doar de
cea a BRICS. 16 Înfiinţat în 2011, fondul N11 a crescut cu 12% în 2012,
comparativ cu creşterea de 1.5% a fondului BRICS, este un conglomerat de state
care se dezvoltă în umbra acestuia şi care promite o expansiune economică mai
rapidă decât s-a anticipat.
Asia rămâne în top ca şi continentul cu cele mai multe surprize de oferit.
Dacă până acum ne obişnuisem cu Tigrii Asiatici -Hong Kong, Singapore,
Coreea de Sud şi Taiwan- acum va trebui să îi cunoaştem şi pe Puii Tigrilor
Asiatici – Indonezia, Filipine, Vietnam şi Myanmar.
Într-un raport special privind pieţele emergente, MarketWatch analizează
Indonezia şi Filipine: „Având economii în creştere rapidă şi venituri în plină
ascensiune, cele două ţări sunt patria unei forţe de muncă mare şi tânără, al unei
clase de mijloc în plină expansiune şi acestea au guverne stabile, alese, care au
politici de încredere care atrag investitorii. Ele au bănci solide şi rezerve
valutare suficiente astfel încât să evite o gestionare greşită a monedelor
proprii.”17
15
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În mijlocul crizei economice globale, schimbările sunt extrem de
probabile, iar puterea statelor emergente trebuie să fie judecată în termeni
relativi, înainte de a evalua impactul potenţial asupra ordinii internaţionale. De
asemenea, trebuie reţinut că fiecare putere emergentă se confruntă cu propriile
probleme interne majore, chiar dacă atracţia lor gravitaţională economică se
consolidează.
Pentru a avea o imagine completă sunt necesare o serie de precizări
concrete despre puterile emergente .De exemplu, îmbătrânirea rapidă a
populaţiei Chinei şi lipsa unei plase de siguranţă socială stimulează
economisirea în detrimentul investiţiilor. Goana după creştere a dus la
nemulţumirea tot mai mare a unei părţi a populaţiei dezavantajată de alocarea
actuală a bogăţiei, iar Partidului Comunist îi este tot mai dificil să-şi păstreze
legitimitatea chiar dacă gestionează un set tot mai complex de dinamici
economice şi politice interne.
Chiar dacă India a atins recent un nivel de creştere economică anuală
apropiat de cel chinezesc iar unele dintre cele mai mari companii, cum ar fi Tata,
Reliance, Wipro şi Infosys, devin actori internaţionali, ea încă se luptă cu povara
nivelurilor ridicate ale sărăciei şi analfabetismului, cu corupţia politică
generalizată, cu creşterea inflaţiei, cu lipsa unei forţe de muncă calificată şi cu
blocaje în generarea de energie, în sectorul transportului şi alte aspecte ale
infrastructurii fizice.
Brazilia a devenit unul dintre exportatorii globali de produse alimentare,
în timp ce industria aerospaţială şi sectorul energetic închid decalajul faţă de
omologii occidentali. De cealaltă parte, inflaţia devine o problemă economică
serioasă, nu numai din cauza creşterii costurilor la alimente şi energie, dar şi din
cauza stratificării tot mai mari între un număr mare de oameni săraci, tineri
needucaţi şi o clasă bine educată mai mică, care devine din ce în ce mai integrată
în economia globală.
Problemele interne au un aport considerabil în frânarea avântului spre
creştere, iar riscurile nu se limitează doar la sfera naţională. Şi riscurile
geopolitice sunt de amploare şi determină un comportament de ripostă din partea
altor actori internaţionali. De exemplu pretenţiile Chinei în Marea Chinei de Sud
au determinat naţiunile sud-est asiatice să se îndrepte către SUA, în speranţa că
aceasta îşi va menţine rolul de furnizor extern de securitate şi stabilitate în
regiune.
Toate aceste aspecte subliniază că trebuie privite ambele feţe ale monezii
când ne referim la puterile emergente. Există astfel limite ale influenţei
exercitate la nivel internaţional sau regional de puterile emergente. Ceea ce le
lipseşte este elementul de "soft power", de atracţie sau de reprezentare a unui
model pentru vecinii lor sau alte ţări, aşa cum au făcut SUA şi cele mai de
succes ţări europene. Sistemele politice democratice europene şi cel american
continuă să servească drept model.
Continuând ideea, puterile emergente nu au dobândit obiceiul de a acţiona
în mod concertat în cadrul instituţiilor sau la conferinţe internaţionale. Alegerea
unui nou director executiv al FMI, în 2011, este un asemenea exemplu, puterile
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emergente au fost în imposibilitatea de a acţiona ca un grup unit şi de a propune
un candidat alternativ pentru Christine Lagarde.
De asemenea, dependenţa puterilor emergente faţă de Vest, pentru buna
funcţionare a unei economii globale deschise şi importantă pentru succesul lor
economic şi stabilitatea politică, nu trebuie omisă. UE şi SUA sunt primul şi al
doilea mare partener comercial al Chinei, şi împreună cu Japonia sunt
principalele surse de investiţii străine directe.
Astfel că în loc să apară un joc cu sumă zero pentru influenţă geopolitică
şi supremaţie economică cu Vestul, creşterea puterilor emergente adânceşte
nivelurile lor de interdependenţă cu Occidentul.
Concluzii
Puterea de astăzi va proveni în mare parte din creşterea economică
aşteptată mâine.
Puterea economică se schimbă în funcţie de schimbarea circumstanţelor
economice şi non-economice. Încă nu a fost pe deplin stabilit cât de mari sunt
schimbările de regim şi de putere în curs de desfăşurare la nivel global şi cât de
mult trece puterea de la statele OCDE la cele non-OCDE, de la est la vest, de la
economii dezvoltate la economii emergente şi dacă acest transfer de putere se va
accelera în viitor. Dar impactul aşteptărilor şi schimbările rapide sugerează că
puterea economică mondială este rapid dobândită de ţările în curs de dezvoltare.
Mulţi economişti au declarat că acum există un al treilea val de
globalizare.18 În timp ce primele valuri au fost generate şi dominate de forţele
anglo-saxone, britanice şi americane, criza economică prezentă şi continua
creştere a statelor BRICS au dus la schimbarea echilibrului de putere economică.
Spre deosebire de cele două valuri anterioare ale globalizării, cel de-al
"treilea val" nu este caracterizat de o singură paradigmă economică sau de o
singură ţară dominantă. Lumea este din ce în ce mai diversă în abordările sale
privind politicile economice.
Interdependenţa economică în creştere între puterile dezvoltate şi puterile
emergente va fi probabil trăsătura definitorie a noii ordini internaţionale. Având
în vedere puterea reziduală a Vestului şi vulnerabilităţile continue ale puterilor
emergente, o reechilibrare a puterii cu sumă zero în favoarea Estului şi o
schimbare fundamentală în ordinea internaţională devin puţin probabile. O sursă
principală de potenţial conflict între state în următorii ani va fi competiţia pentru
resurse naturale care însoţeşte creşterea economică globală rapidă şi
îmbunătăţirea nivelului de venit personal.
În primul rând, interdependenţa economică aduce cu sine propriul set de
vulnerabilităţi pentru societăţi. Dezastrele naturale au acum efecte la nivel
global, modificările climatice semnificative au riscul de a avea efecte în cascadă.
Interdependenţa sporeşte de asemenea vulnerabilitatea societăţilor din întreaga
18

Stéphane GARELLI, New waves in globalization and competitiveness. The shifting roles, 2008, consultat
online la 24 septembrie 2013 la http://www.imd.org/research/challenges/TC057-08.cfm .

24

lume faţă de acţiunile perturbatoare extremiste, anarhiste sau grupuri criminale
şi persoane fizice.
Principala provocare a ordinii internaţionale constă în faptul că guvernele,
companiile şi societăţile din Est şi Vest, Sud şi Nord, nu reuşesc să înţeleagă
nivelul lor de interdependenţă şi nu aprofundează sau nu construiesc, prin
urmare, norme comune, reguli şi instituţii care să ridice nivelurile de rezistenţă
şi capacitatea de a gestiona impactul unor astfel de evoluţii. Adaptarea
instituţiilor internaţionale existente pentru a gestiona aceste riscuri va dura o
lungă perioadă de timp, având în vedere abordarea bazată pe stabilirea unor noi
acorduri multilaterale.
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VALENŢELE INSURGENŢEI
Dr. Virgil BĂLĂCEANU

*

Cazuistica istorică privind insurgenţa este bogată şi cuprinzătoare, bucurându-se de o
tratare istoriografică destul de amplă. Referitor la rolul şi manifestarea în timp, se acceptă
realitatea că formele şi metodele acţionale au corespuns ciclului acţiune/reacţiune pe spaţii
bine definite. Dimensiunea actuală a gândirii militare şi de securitate are în vedere
poziţionarea fenomenului terorist în cadrul insurgenţei, sporind gradul de afectare a cadrului
geopolitic ţintă. În cadrul operaţiei de contrainsurgenţă este situat în acelaşi plan
combaterea terorismului şi a insurgentei, cele două fenomene regăsindu-se într-o simbioză
operaţională certă. În analiza insurgenţei, se cuvin a fi evaluate valenţele definitorii ale
insurgenţei, precum continuitatea, dimensiunea socială, suportul ideologic, aspectul
asimetric al confruntării, caracterul organizat şi sistemic. Pentru furnizarea unor elemente în
plus, mai pot fi detaliate aspecte de ordin tehnologic, geografic, religios, cât şi aspecte ce ţin
de specificul local al confruntării.
Cuvinte-cheie: insurgenţă, contrainsurgenţă, terorism, acţiuni asimetrice, grupuri
ţintă.

1. Consideraţii generale
Turbulenţele specifice cadrului actual de securitate impune ca instituţiile
guvernamentale şi nonguvernamentale să coopereze în direcţia elaborării unei
strategii cuprinzătoare destinată contracarării eficiente a ameninţărilor asimetrice
la adresa securităţii statelor şi a lumii. Solicitarea respectivă succede perioadei
încheierii Războiului Rece, în care statele occidentale erau angajate în tentativa
de contracarare a ameninţărilor venite din partea ţărilor comuniste. Relativ de
dată recentă, atacul terorist de la 9/11 adresat Statelor Unite a condus la o
veritabilă schimbarea de paradigmă privind modalităţile de prezervare a
securităţii naţionale, cât şi privind ducerea conflictelor asimetrice. Atacul
respectiv a promovat abrupt un factor redutabil de agresiune globală, manifestat
îndeosebi la adresa Statelor Unite – terorismul. Recenta provocare teroristă,
alături de alta mult mai dificilă – insurgenţa, presupun eforturi majore privind
contracararea, realizate în gama “soft” şi “hard power”, desfăşurate de instituţii
multiple, circumscrise efortului pe termen lung în ecuaţia succesului.
Aspectele privind insurgenţa ,reprezintă preocupări relative recente, cu
toate că subiectul respectiv cunoaşte o suficientă întindere în timp. Astfel,
publicaţiile americane au în vedere aspecte punctuale în care se admite că
“Satele Unite ale Americii trebuie să fie pregătite pentru a purta şi învinge
deopotrivă războaie convenţionale şi asimetrice. Strategia interacţiunii
demonstrează de ce aceste două misiuni cer două tipuri de forţe armate: una care
apără interesele SUA în războaie convenţionale şi cealaltă apărându-le într-un
război asimetric. Dacă Statele Unite, cu alte cuvinte, trebuie să învingă într-un
*
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război asimetric împotriva unui oponent mai slab, dar care utilizează propria
versiune de rezistenţă, aceasta va necesita deopotrivă mai multă initiaţivă decât
disciplină şi mai multă rezistenţă decât forţă de lovire”1.
De ce am utilizat acest citat pentru început? Pentru că textul respectiv
reprezintă chintesenţa aspectelor ce vor fi detaliate ulterior, având legătură
directă cu “obsedanta provocare” a începutului de secol, cât şi esenţa
conflictului asimetric, căruia încercăm să-i oferim o definiţie, conflictul dintre
cel puternic şi cel slab operaţional. Confruntare în care cel ce dispune de un
potenţial operaţional mai redus, de regulă câştigă. Şi de ce implică SUA? Pentru
că SUA reprezintă invariabilul laborator ce consacră, sacralizează şi
desacralizează doctrine, principii, tactici, tehnici şi metode de ducere a
războiului şi de gestionare a conflictelor.
Se are în vedere realitatea că implicarea unei mari puteri militare în ducerea
unui conflict asimetric presupune luarea în considerare a două elemente de
interes: pregătirea publicului avut în atenţie pentru o confruntare îndelungată în
ciuda avantajelor tehnologice şi în echipamente, cât şi utilizarea unor Forţe
pentru operaţii speciale, echipate şi antrenate distinct pentru ducerea unor
confruntări decisive din spectrul contrainsurgenţei 2.Totodată se ia în
considerare şi vulnerabilitatea multiplă a unei mari puteri într-un conflict
asimetric, atunci când lipseşte consensul naţional necesar declanşării
beligeranţei. În lipsa unor Forţe pentru operaţii speciale, vor fi obligate forţele
convenţionale, să fie în măsură să planifice şi implementeze ducerea unei
strategii contrainsurgente. Implicarea forţelor convenţionale poate conduce la
escaladarea conflictului şi la implicarea pe scară largă a grupurilor ţintă,
obligând la implicarea întregii populaţii în conflict 3.
În situaţia analizei cerinţelor dictate de pregătirea, orientarea doctrinară şi
acţională a forţelor militare americane, ţinând seama de postulatul anterior,
putem afirma că solicitările respective au fost fie eludate, fie îndeplinite parţial.
Drept consecinţă , într-o confruntare aparent inegală din Afganistan, cel mai
fierbinte teatru de operaţii la ora actuală, cel “slab” operaţional este pe cale să-şi
atingă scopurile politico-militare. Acestea se realizează diferit, dacă nu la nivel
tactic unde lucrurile sunt discutabile, ele vor fi reliefate la nivel strategic în mod
cert. Cu siguranţă nu pot fi atribuite verdicte privind “vietnamizarea”
Afganistanului dar nu se poate să nu fie luat în considerare aspectul că
“afganizarea”, dacă nu “talibanizarea” pot reprezenta certitudini îndeplinire şi
variante serioase de luat în analiza de ansamblu a conflictului multiplu.
Indiferent dacă se doreşte sau nu, trebuie găsit un răspuns la întrebarea: este
pe cale Afganistanul să devină un eşec? Nu se poate oferi un răspuns tranşant.
Considerăm necesar un răspuns nuanţat, luând în discuţie aspecte privind
securitatea internă în toate componentele sale, democratizarea “in nuce” pe
principii/valori/precepte occidentale şi prosperitatea, mai degrabă indicatorii
1

Ivan ARREGUÍN-TOFT, How the Weak win Wars, A Theory of Asymmetric Conflict, 2005,p. 31.
Stanley HOFFMAN, Samuel P. HUNTIGTON, Ernest R MAY, Richard N. NEUSTADT, Thomas C.
SHELLING, Vietnam Reappreised,1981, pp. 8-10.
3
Michael WALZER, Just und Unjust War, 1977, p.187.
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traiului decent, dincolo de limita supravieţuirii populaţiei. În funcţie de unghiul
de analiză şi de interese, poate fi constatat un evident “failure” sau atingerea
unor scopuri parţiale. În mod îndreptăţit ne adresăm întrebări referitoare la
greşelile comise, conţinutul lecţiilor identificate şi asupra măsurii în care acestea
vor deveni în viitor realmente lecţii învăţate, lecţii învăţate ale istoriei militare şi
artei militare, cât şi învăţăminte ale geostrategiei şi geopoliticii.
Dacă luăm ca studiu de caz Teatrul de operaţii Afganistan, putem aprecia că
beligeranţa din spaţiul afgan s-a înscris plenar în aşa numitul război împotriva
terorismului, obiectivul războiului constând în exercitarea controlului sau în
eliminarea ameninţării numărul unu a lumii libere – terorismul. Dar, războiul
împotriva terorismului a constat literalmente ca parte componentă a insurgenţei
manifestate pe spaţiul respectiv de beligeranţă. Deci nu înfrângerea terorismului
a fost prioritară, ci demontarea mecanismului acţional al insurgenţei.
Implantarea fenomenului terorist pe arii întinse conţine aspecte specifice de
coexistenţă. Unul dintre acestea rezidă din amplificarea efortului altor factori ce
doresc schimbarea puterii, a guvernării din statele proprii cu democraţii destul
de fragile. La modul practic, se manifestă deosebit de acut fenomenul
insurgenţei, în care terorismul are propria filozofie a luptei. Atitudinea finală
specifică ambelor fenomene este destul de previzibilă – participarea la
guvernarea statului ţintă, după trecerea unei anumite perioade de timp.
Este de înţeles că asocierea insurgenţei cu terorismul, lucru care este
omniprezent, nu numai că a creat o confuzie axiologică, dar nu a permis o tratare
distinctă a doua fenomene în care unul este cel dominant şi anume insurgenţa,
celălalt putându-se constitui într-un fenomen subsidiar în realitate.
Lecţiile istoriei sunt dure în situaţiile în care nu sunt luate în seamă cu
simţul realităţii şi respectul acordat generării unei „grand strategy” viabile. Mai
concret, la patruzeci de ani de la încheierea neonorabilă a războiului din
Vietnam, sunt repetate aspecte ale beligeranţei şi contracarării insurgenţei ce
situează puterea militară relativ într-o dezonorantă postură privind încheierea
unui război câştigat în dimensiunea sa clasică şi încercând închiderea unui
conflict pe cale de a fi pierdut în postura pacificării grupurilor ţintă sociale la
nivel tactic. Posibil că altă viziune şi altă abordare sunt imperios necesare
analizei artei beligeranţei. Perioada post-Afganistan vor oferi exegeţilor artei
militare a conflictelor asimetrice suficiente posibilităţi analitice.
2. Modalităţi de materializare a ameninţării
Obiectivele de securitate ale statelor occidentale sunt acerb contestate sub
ideea aşa-zisului “colonialism economic”, ca efect al globalizării. În mod
practic, statele slab industrializate, cu democraţii neconsolidate, acuză
multitudinea de pârghii economice, diplomatice şi financiare utilizate de
democraţiile vestice pentru controlul situaţiei strategice în zonele de risc
geopolitic. Spre exemplu, dezvoltarea de armamente nucleare de către Iran şi
Coreea de Nord contribuie la proliferarea destabilizării în zonă, oferind actorilor
non-statali locali posibilitatea de afirmare a hegemoniei regionale şi locale.
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În rândul actorilor regionali non-statali, pot fi incluse organizaţii precum Al
Queda, Hamas, Hezbollah, Jihadul Islamic Palestinian, Forţele Armate din
Columbia, alte organizaţii extremiste. La factorul respectiv de ameninţare
trebuie adăugate circa 20 noi oraşe medii cu peste 1 milion de locuitori, ce au
apărut în peisajul geopolitic actual în lumea în curs de dezvoltare. Aşezările
respective sunt generatoare de instabilitate, adevărate incubatoare de
nemulţumire. Factorii de nemulţumire se propagă la nivele strategice,
alimentând turbulenţele sociale globale. Statele ce adăpostesc teroriştii şi
nucleele insurgenţei au mari probleme privind calitatea vieţii, deprecierea
mediului, sărăcia endemică. Deficitele majore în domeniile asigurării resurselor
primare: de energie, apă, alimente sunt folosite pentru îndoctrinarea maselor în
sensuri dorite de liderii locali. Respectivele probleme vin să potenţeze starea
generală de nivelul insecurităţii create, dar aspectele pot fi mai uşor folosite prin
manipularea meselor. Îndoctrinarea socială tactică este utilizată îndeosebi în
societăţile islamice, în care factorul educaţie este de nivel scăzut.
Pot fi avute în vedere mişcările naţionalist-sociale şi etnico-religioase,
caracteristice mai ales secolului trecut şi începutului acestui secol, dar
actualmente dimensiunea cultural-religioasă este cea care dă tonul în apariţia şi
dezvoltarea unor fenomene ce ţin de exprimarea violenţei într-o diversitate de
planuri şi care pot duce la o faliere şi mai abruptă a lumii în care trăim sau vrem
să trăim cu toţii.
De departe, Hungtinton ne dă fiori şi alimentează destule controverse , dar
ne face mai responsabili asupra unei lumi ce poate tinde spre stabilitate sau haos,
modul în care concepem şi ne situăm modul de percepţie a valorilor democratice
în această lume fiind esenţial. Afganistanul face prezentă expresia acestei mari
insatisfacţii sociale, a nereuşitei de a construi împreună societatea democratică a
viitorului, pentru binele comun. Afganistanul ne spune că încă trăim în două
lumi ce se exprimă diferit şi fiecare din ele caută să-şi apere interesele şi valorile
proprii. Aceasta este şi cauza, aici trebuie căutate şi analizate rădăcinile
războiului de insurgenţă, războiul de gherilă al secolului al XXI-lea.
3. Combaterea ameninţării asimetrice
Pentru creşterea eficienţei acţiunii de zădărnicire, trebuie realizată o
înţelegere adecvată a modalităţii de promovare a obiectivelor proprii fiecărei
grupări. Pe de o parte, asistăm la tentativa de promovare a stabilităţii globale,
realizate prin buna
Guvernare, funcţionarea pârghiilor economiei de piaţă, edificarea
modalităţilor destinate întăririi securităţii, reunite sub sintagma stabilităţii. Pe de
altă parte, se manifestă acut cauze ale insurgenţei, altoite pe factori interni,
precum slaba sau inexistenţa guvernării, instabilitatea în protejarea cetăţenilor,
economia la comandă şi sărăcia endemică. În mod evident, toate aceste racile
trebuie radical îndepărtate.
Modalitatea de îndepărtare este dată de constituirea unei noi Strategii
adecvate care să combată eficient ameninţările asimetrice prezente în societăţi
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afectate. Deoarece la nivelul factorilor de ameninţare asistăm la o
întrepătrundere între factorii soft şi hard (cinetici), la nivelul de reacţie trebuie
să găsim soluţii asemănătoare. Aşadar, simbioza factorilor hard şi soft trebuie să
ofere soluţii integratoare de combatere a factorilor respectivi de afectare dispuşi
în plan geopolitic. Se impune o precizare. Deoarece factorii respectivi de
ameninţare sunt generaţi în plan intern, Strategia de combatere trebuie să
prevadă acelaşi efort intern. O strategie de combatere a insurgenţei trebuie să
plece de la cunoaşterea acesteia, mai precis de la acceptarea şi evidenţierea
valenţelor acesteia, pentru că numai cunoscând recunoscând valoarea şi
semnificaţia insurgenţei, ne putem pregăti şi putem avea şanse mai mari în
desfăşurarea operaţiilor de contra-insurgenţă
4. Aspecte referitoare la valenţele insurgenţei
Întemeierea socială a insurgenţei este şi măsura în care continuitatea
istorică creează determinismul fără de care nu am putea avea o perspectivă atotcuprinzătoare. In plan social regăsim multe din obiective, toate subscrise
politicului, pe care asemenea mişcări vor să le ducă la bun sfârşit şi care se
centrează, în cvasi-majoritatea cazurilor, pe cucerirea puterii, sub toate aspectele
sale, sau ale unor drepturi/privilegii legate de putere.

Figura 1. Promovarea stabilităţii versus eliminarea terorismului şi insurgenţei4

Componenta socială se regăseşte în programele politice pe care mişcările de
insurgenţa le promovează şi pentru care caută realizarea unei baze de masă.
4

După CACI International Inc, 2008.
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Baza de masă este un factor care diferenţiază mişcarea de insurgenţă de alte
forme ale ripostei violente, fie el chiar terorismul, baza de masă neînsemnând
neapărat participarea masivă la acţiunile insurgente ci, mai ales, simpatia şi
sprijinul care este căutat în populaţie ca grup-ţintă masiv, condiţie sine qua non
a existenţei şi perpetuării mişcării. La fel, una dintre provocările cele mai
semnificative pentru forţele de contra-insurgenţă este de a „distinge” între
luptătorul militant şi cetăţeanul obişnuit care sprijină sau cel puţin agreează
acest tip de rezistenţă. De altfel, o asemenea particularitate face ca mişcarea să
aibă un caracter continuu, dar extrem de divers ca spaţiu geografic, referitor la
comunităţile umane şi zonele administrative. Este de remarcat că nu existenţa
caracterului de masă este cel mai în măsură, nu numai să protejeze mişcarea de
rezistenţă, dar să-i dea şi aparenta legitimitate, în numele căreia orice act, fie el
şi de natură teroristă, să fie justificat şi justificabil. Apropierea de un spectru larg
al populaţiei creează şi premise favorabile unei baze permanente de selecţie şi de
recrutare, asigurând continuitatea, dincolo de pierderile produse de forţele de
contra-insurgenţă. Trebuie subliniat aspectul, că acest caracter de masă îşi are
izvoarele în tipul de ideologie pe care mişcarea de insurgenţa îl îmbrăţişează. De
aceea, Afganistanul reprezintă acum nu sanctuarul teroriştilor ci zona de clivaj
între fundamentalismul religios al facţiunilor insurgente şi valorile occidentale
promovate de Coaliţie. Ideologia este mecanismul prin care se realizează într-un
timp scurt îndoctrinarea luptătorilor, se amplifică şi se foloseşte spiritul de
sacrificiu dus până la martiraj.
Ideologia forţelor de opoziţie îngreunează considerabil efectele campaniilor
în raport cu „cucerirea inimilor si sufletelor“ populaţiei locale, de regula
ideologia fiind un reflex, fie al tradiţionalismului adânc înrădăcinat, fie al unor
probleme sociale cu care se confruntă populaţia respectivă.
Insurgenţa este caracteristica conflictelor de lungă durată, războiul de uzură
devenind o consecinţă în planul temporal a valenţelor anterioare, dar şi în scopul
pe care îl urmăreşte mişcarea de insurgenţă, ca prin dimensiunea temporală a
conflictului să obţină succesul, chiar şi în condiţiile unei remize. O statistică de
ultimă oră, arăta o medie de peste 25 de ani a duratei unui conflict în care
mişcarea de insurgenţă a urmărit scopuri cu puternice conotaţii naţionaliste.
Şi atunci se naşte întrebarea: este lumea occidentală pregătită să accepte un
război de uzură sau vom aplica regula să determinăm clar când începem şi cum
începem o operaţie militară fără a şti care pot fi consecinţele, mai ales în timp,
faţă de care adoptam o strategie de cele mai multe ori fluctuantă şi nu flexibilă
(vezi „urge operations”). Se pare că tendinţa actuală este de a scurta perioada de
decizie a „ieşirii’ şi cei 25 de ani ajung să fie înjumătăţiţi, vezi Afganistanul
2002-2014. Deschiderea unui teatru de operaţii într-o zonă în care condiţiile de
apariţie şi dezvoltare a mişcării de rezistenţă sunt favorabile impune aşadar
luarea în calcul a capacităţii de a gestiona un conflict, a cărui extindere
temporală se situează între una şi mai multe decade. Surprinzător pentru secolul
nostru, dar tot atât de adevărat.
O altă valenţă este dată de caracterul „organizat şi sistemic”, organizare ce
este impusă de un anumit lanţ ierarhic, dincolo de evidente şi pregnante trăsături
33

ale descentralizării. În fapt, se apreciază că pornind de la o baza ideologică
comună, structurile organizatorice ale formaţiunilor de insurgenţă acţionează
masiv pe principiul descentralizării, ceea ce creează în primul rând surprinderea
forţelor de contrainsurgenţă, si în al doilea rând, greutăţi insurmontabile în
concentrarea efortului aceloraşi forţe, oferind însă o mare libertate de acţiune
formaţiunilor de insurgenţă. Dar nu putem vorbi de o difuziune a acestor
formaţiuni şi o acţiune cu totul individuală, pentru că în toate situaţiile avem de
a face şi cu un lanţ ierarhic, un lanţ de comandă, a cărui destructurare ridică
probleme dintre cele mai dificile. Orice reuşită va aduce beneficii dintre cele
mai considerabile, afectând nu numai moralul insurgenţilor, dar şi iniţiativa,
planificarea şi programarea loviturilor dintr-o perspectiva sistemică şi atingerea
obiectivelor politice, esenţiale pentru consecvenţa şi credibilitatea mişcării.
Există şi o remarcabilă capacitate de autoreglare sistemică, acţiunea în
reţea, îndeobşte, a formaţiunilor de insurgenţă având valoarea intrinsecă a unui
sistem a cărui structurare şi restructurare continuă, salvează existenţa sistemului
chiar şi in cele mai vitregi condiţii.
Succesul în combaterea şi eliminarea rădăcinilor terorismului şi insurgenţei
este condiţionat de greutăţile inerente mediului social complex, ce generează
împotrivire şi negarea schimbării. Efortul de contracarare trebuie dus în multiple
planuri. Insurgenţa se bucură, în primul rând, de continuitate, regăsindu-se delungul întregii istorii militare, dacă o înţelegem ca luptă de rezistenţă asociată sau
neasociată luptei armate pentru îndeplinirea unor obiective ce ţin de apărarea
drepturilor asumate, spaţiului de manifestare şi a identităţii culturale şi religioase.
Sigur că formele în care aceasta s-a manifestat diferă de la o epoca la alta. Afirmăm
acest lucru, fie că vorbim de răscoalele din epoca sclavagistă, de marile mişcări
ţărăneşti ale Evului Mediu, de mişcările pentru independenţă ale secolului al XIXlea, de cele de partizani din cel de al Doilea Război Mondial, de mişcarea anticolonialistă a anilor 60 sau de cea prefigurată prin separatism etnico-naţionalist, fie
ca abordăm mişcarea de insurgenţă din Irak sau cea din Afganistan, ne situăm în
aceeaşi subscriere a valenţei continuităţii ca fenomen istoric.
Strategia de apărare şi securitate trebuie să abordeze ameninţările actuale
multiple, între care trebuie citaţi factorii interni generatori de insurgenţă,
terorismul fundamentalist, extremismul, bioterorismul, altele. Abordări multiple
trebuie să polarizeze efortul coaliţiei de state spre a oferi garanţii de succes.
Deopotrivă liderii politici, cât şi specialiştii trebuie să utilizeze un set comun de
resortul strategiilor, tacticilor, conceptelor şi metodelor operaţionale.
Dimensiunea economică va lua în considerare realităţile economice şi
obiectivele din următorul secol, ce pot servi la stabilizarea pe termen lung a unor
zone de insecuritate. Importantă este securitatea economică, care să admită
protecţia şi promovarea intereselor comerciale pe piaţa internă a focarelor de
instabilitate.
Dimensiunea diplomatică trebuie să ia in considerare eforturile distincte
pentru promovarea intereselor în diferite şi multiple arii a relaţiilor interstatale şi
cu organizaţiile internaţionale. Statele aflate în fruntea unor coaliţii trebuie să
convingă partenerii de efort privind priorităţile şi necesitatea unei abordări
unificate în zonele de interes.
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Dimensiunea de comunicare se referă la îmbunătăţirea modului de
transmitere a cunoştinţelor şi de a se face înţeleşi în cadrul coaliţiilor şi în
mediile de nesiguranţă. Este deosebit de importantă înţelegerea şi acceptarea
demersului realizat pentru stabilizarea unor zone de securitate.
Dimensiunea combat - sunt de dorit forme de pregătire a structurilor interne
a statelor ţintă privind asigurarea securităţii domestice şi de funcţionare a
propriei guvernării. Implicarea directă în atenuarea factorilor de ameninţare nu
este de dorit, fiind necesare forme de consiliere şi sprijin în pregătirea şi
operaţionalizarea forţelor de securitate.
Dimensiunea religioasă este redutabilă în societăţile islamice, caracterizate
de un nivel scăzut al educaţiei individului. Aspectele religioase sunt prevalente
celor democratice, substituind puterea organelor administrative autorităţii reale
deţinute de liderii religioşi.
În mod evident, ca valenţe ale insurgenţei vor fi luate în calcul şi alte
aspecte, precum continuitatea pe spaţii, caracterul subtehnologic, dimensiunea
psihologică, aspectul cultural, implicarea suportului partizan al unor state şi
multe altele. Respectivele aspecte amplifică diversitatea de valenţe ce sporesc
şansele de succes al facţiunilor implicate în destabilizare şi îngreunează şansele
de contracarare.
Concluzii
Ameninţările asimetrice sunt prezenţa acestei lumi. Vor continua să conţină
şi alimenteze simbioza dintre insurgenţă şi terorism în societăţile slab dezvoltate
democratic. Ambele forme se împletesc în existenţă şi manifestare pe spaţii
geopolitice, alimentând instabilitatea societăţilor şi afectând dezvoltarea
democratică. Posibilitatea de contracarare a fenomenelor respective constă în
găsirea de suficientă voinţă politică, în măsură să polarizeze eforturile
sincronizate la niveluri multiple pentru finalitatea dorită. Aspectele de
contrainsurgenţă vin să soluţioneze deopotrivă insurgenţa, cât şi terorismul, prin
eforturi asidue, complexe.
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SUA ŞI UNELE ASPECTE ALE ŞCOLII REALISTE PRIVIND
DINAMICA SECURITĂŢII ÎN ORIENTUL MIJLOCIU
Eugen LUNGU*
La peste două decenii de la terminarea Războiului Rece, SUA continuă să fie cel mai
bine plasat actor extra-regional în geopolitica Orientului Mijlociu. Având o importanţă
strategică pentru economia globală, Orientul Mijlociu reprezintă şi în prezent o prioritate în
politica externă a SUA, având în vedere că în această regiune interesele legate de energie se
intersectează cu interesele altor actori statali extra-regionali. Politica de securitate a SUA în
regiune este încă dominată de abordări realiste şi menţinerea balanţei de putere va reprezenta
şi în viitor un obiectiv-cheie al politicii americane în Orientul Mijlociu.
Cuvinte-cheie: actor extra-regional, putere globală, securitatea SUA, Orientul
Mijlociu, ţările arabe.

Introducere
Începând cu primul Război din Golf (1991) şi ajungând, până astăzi, la
conflictul intra-statal din Siria, se poate spune că în cele peste două decenii
Orientul Mijlociu a înregistrat o dinamică accentuată a securităţii regionale. În
afara statelor arabe şi nearabe care fac parte din această arie geopolitică, o
perspectivă realistă a jocurilor de putere în Orientul Mijlociu recomandă SUA
drept principalul actor extraregional care a avut şi care continuă să aibă un rol
decisiv în configurarea balanţei de putere în plan regional. Astfel, alături de o
serie de actori statali puternici ai lumii occidentale (Marea Britanie, Franţa,
Germania, etc), dar în opoziţie cu alţi importanţi actori extraregionali (Federaţia
Rusă, China, etc) care îşi promovează interesele în Orientul Mijlociu, SUA
continuă să-şi păstreze poziţia dominantă în sistemul de relaţii internaţionale şi
să exercite o influenţă semnificativă în geopolitica lumii arabe. În continuare,
vom încerca o scurtă prezentare, din perspectiva unor principii ale realismului
politic, a rolului pe care SUA, ca unică putere globală, îl joacă în prezent în
contextul dinamicii securităţii Orientului Mijlociu.
1. Realismul actorilor statali extraregionali - o constantă a raporturilor
geopolitice în regiunea Orientului Mijlociu
Analiza dinamicii de securitate în regiunea Orientului Mijlociu din
perspectiva teoriei şcolii realiste, dincolo de cercetarea primordială a jocurilor de
putere care angajează statele acestei arii geopolitice, pune în evidenţă rolul actorilor
statali extra-regionali care au o influenţă semnificativă în plan politic şi militar.
Resursele importante de petrol şi gaze naturale deţinute de către o serie de ţări
arabe, precum şi poziţionarea strategică a Orientului Mijlociu în apropierea
*
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Europei, sunt doi dintre factorii care au determinat puterile lumii occidentale să-şi
exercite influenţa în această arie geopolitică, încă din secolul al XIX-lea. Astfel,
există numeroase opinii care evidenţiază faptul că factorul extern a jucat un rol
extrem de important în lumea arabă, în mod deosebit, după destrămarea Imperiului
Otoman. Ulterior, în perioada Războiului Rece, cele două superputeri, SUA şi
URSS, au promovat cu consecvenţă interesele economice, politice şi militare în
lumea arabă, reuşind să delimiteze anumite ”spaţii ideologice” prin atragerea
diferitelor ţări arabe în sfera lor de influenţă. Astfel, istoria ultimilor decenii despre
Orientul Mijlociu a consemnat faptul că războaiele dintre Israel şi ţările arabe din
1967 şi 1973, ca multe alte confruntări din perioada Războiului Rece, au fost de
fapt, confruntări armate între SUA şi URSS, pornind de la aspectele de culise ale
acestor războaie, pe de o parte, dar şi de la provenienţa armamentelor utilizate de
către cele două tabere, pe de altă parte.
La începutul secolului XXI se poate aprecia că a crescut interesul celor
mai importante puteri ale planetei pentru lumea arabă, datorită amplificării
nevoilor de resurse energetice pe piaţa globală, în condiţiile în care petrolul a
rămas principala sursă de energie mondială. Ca şi în epocile anterioare, în
prezent, în spaţiul geopolitic al lumii arabe se intersectează interesele de natură
politică, economică şi militară ale unor mari puteri extra-regionale, fiind trasate
adevărate „linii de falie” care, pe de o parte exprimă raportul de forţe existent în
etapa actuală în arena internaţională, iar pe de altă parte, păstrează ”ceva” din
influenţa exercitată de unele puteri externe din perioada Războiului Rece. Deşi,
din punct de vedere teroretic, se apreciază că este dificil de explicat modul în
care fiecare stat îşi defineşte interesul naţional, practica vieţii internaţionale ne
arată că statele îşi construiesc politicile externe şi acţionează în funcţie de
propriul interes naţional. Chiar dacă nu se cunosc detalii privind modalităţile
concrete prin care statele îşi ”creionează” interesul naţional, suntem de acord că
”definirea intereselor naţionale depinde în mare măsură de tipul de societate
internă şi cultura specifică statului respectiv”1. Din perspectiva realismului
clasic, aşa cum Morgenthau a înţeles că politica reprezintă o luptă pentru
acapararea puterii şi a utilizat conceptul de de interes naţional pentru analiza
acestei lupte, se poate aprecia că înţelegerea şi definirea corectă a interesului
naţional ar permite observatorilor să explice acţiunile trecute ale statelor şi să le
anticipeze pe cele viitoare2.
Din perspectiva realismului politic, se consideră că actorii statali extraregionali care îşi exercită influenţa în regiunea Orientului Mijlociu îşi definesc
interesele politice şi de securitate având în vedere balanţa de putere locală, dar în
acelaşi timp ţinând seama şi de echilibrele de putere în plan global. Dinamica de
securitate şi aranjamentele de putere din acest spaţiu geopolitic în care sunt
atrase, atât statele ”locale”, cât state puternice din sfera extra-regională, justifică
afirmaţiile diverşilor reprezentanţi ai curentelor realiste referitoare la actualitatea
1
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principiilor şi teoriilor acestei şcoli de gândire. Astfel, prin raportare la întreg
spaţiul geopolitic al Orientului Mijlociu este considerat de către reprezentanţii
diverselor curente realiste drept regiunea care are cele mai multe puncte comune
cu principiile teoretice realiste privind sfera relaţiile internaţionale. Conflictele
armate care s-au desfăşurat în Orientul Mijlociu după căderea Zidului
Berlinului-invazia Kuweitului de către Irak, cele două războaie din Golf,
confruntările dintre palestinieni şi israelieni, etc., precum şi numeroase alte
probleme de securitate grefate pe aspiraţiile actorilor statali ai lumii arabe de a
se poziţiona cât mai bine în contextul balanţei de putere locală, sunt evenimente
relevante care demonstrează viabilitatea principiilor teoretice ale realismului
clasic şi contemporan.
O privire de ansamblu asupra actorilor extra-regionali semnificativi care
îşi manifestă, în prezent, influenţa în lumea arabă pune în evidenţă două
categorii de actori relevanţi din punct de vedere al tematicii acestui studiu. Un
prim grup este reprezentat de entităţi statale puternice care acţionează
individual, conform propriilor strategii: SUA, Federaţia Rusă, China, Marea
Britanie, India, Germania, Franţa, etc., iar a doua categorie de actori este
reprezentată de uniuni (grupuri) de state: UE, BRICS. Vom prezenta, în
continuare, câteva aspecte relevante cu privire la SUA, ca lider global şi
principal actor extraregional în geopolitica şi dinamica de securitate ale regiunii
Orientului Mijlociu. Vom încerca să punem în evidenţă strategia Washingtonului faţă de Orientul Mijlociu precum şi modalitatea în care acţionează, în
contextul jocurilor de putere în plan regional, precum şi felul în care se
poziţionează, în raport cu ceilalţi actori extraregionali, din perspectiva balanţei
de putere locală şi la nivel global. Considerăm că influenţa puternică a SUA
asupra raporturilor regionale de natură politică, economică şi de securitate,
reprezintă una dintre caracteristicile importante ale sistemului de state arabe din
celor două regiuni.
2. SUA - actorul extra-regional care influenţează decisiv dinamica de
securitate în Orientul Mijlociu
SUA, unica superputere globală, reprezintă cel mai important actor extraregional care exercită o puternică influenţă în regiunea Orientului Mijlociu,
punându-şi decisiv amprenta asupra configuraţiei balanţei de putere locală. Dacă
ne raportăm la perioada Războiului Rece, având în vedere competiţia acerbă
dintre cele două superputeri, în prim-planul obiectivelor de politică externă a
SUA s-a situat promovarea intereselor americane în Orientul Mijlociu, utilizând
puterea economică şi militară a Americii pentru scopuri politice, în consens cu
interesul naţional ala acestei superputeri. Astfel, până la începutul anilor '70
Orientul Mijlociu nu a reprezentat o direcţie principală a politicii americane de
ajutor economic, însă începând cu administraţia Nixon se apreciază că a început
o nouă epocă în abordarea relaţiilor SUA cu ţările Orientului Mijlociu. În noile
condiţii geopolitice prefigurate de Washington, Israelul şi Egiptul deveneau
principalii beneficiari ai ajutorului extern american destinat pentru regiunea
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Orientului Mijlociu. Scopul strategic al SUA, din perspectiva acestor ajutoare, a
fost exprimat cu claritate de Departamentul de Stat, în acei ani-”pentru a sprijini
interesele economice, politic şi de securitate ale SUA şi pentru a promova
obiectivele politicii externe a SUA în regiune”3. De asemenea în urma acordului
de pace de la Camp David, din 1979, SUA a început să acorde Egiptului ajutor
militar pe termen lung care, împreună cu cel acordat Israelului, însuma circa 5
miliarde de dolari. Această strategie a promovării ajutorului extern, în cazul
Egiptului, ca şi în alte situaţii în care se utilizau aceleaşi mijloace, avea în vedere
influenţarea comportamentului unui stat potenţial neprietenos, facilitând
îndeplinirea obiectivelor strategice ale politicii SUA în Orientul Mijlociu. În
baza unor studii4 referitoare la sprijinului financiar american în Orientul
Mijlociu, se apreciază că în prezent Israelul, Egiptul, Iordania, Autoritatea
Naţională Palestiniană şi Libanul sunt cei mai importanţi beneficiari ai ajutorului
SUA în această regiune. Cu toate acestea, chiar dacă lumea arabă a reprezentat
permanent pentru SUA o arie de interes strategic, interesul americanilor pentru
democratizarea acestui spaţiu geopolitic a fost scăzut până la 11 septembrie
2001. Din ce cauză a manifestat Washingtonul această atitudine? Deoarece s-a
considerat că, odată cu democratizarea ţărilor arabe, intereselor geo-strategice
ale SUA în raport cu lumea arabă ar fi fost pereclitate în situaţia în care ar fi
ajuns la conducerea unor state arabe forţe politice islamiste, iar consecinţele
asupra procesului de pace dintre israelieni şi palestinieni, cu siguranţă, ar fi fost
negative5.
Conform opiniilor exprimate de de către o serie de experţi în domeniul
securităţii energetice, se susţine faptul că SUA6 şi o parte din aliaţii lor
occidentali rămân în continuare dependenţi, într-o măsură importantă, de
petrolul extras din ţările arabe ale Orientului Mijlociu. De altfel, modul în care
sunt exploatate şi gestionate rezervele de petrol din cele două regiuni
influenţează preţul petrolului la nivel mondial, având o puternică influenţă în
economia globală. Washingtonul cunoaşte foarte bine faptul că orice problemă
care ar afecta producţia şi transportul petrolului din Orientul Mijlociu, cum este
cazul blocării Strâmtorii Hormuz7 prin care trece aproximativ 20% din necesarul
zilnic de petrol al planetei, ar avea consecinţe dezastroase, atât în planul
3
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economiei globale cât şi în mediul internaţional de securitate. Aceste aspecte,
care privesc producţia, dar mai ales transportul şi securitatea mijloacelor şi a
infrastructurii de transport a petrolului din ţările lumii arabe, având în vedere
consecinţele pentru economia globală, sunt teme care se circumscriu intereselor
strategice de securitate ale SUA în spaţiul geopolitic al Orientului Mijlociu.
După atacurile teroriste asupra SUA din, 11 septembrie 2001, strategia
SUA faţă de lumea arabo-musulmană a suferit transformări importante,
comparativ cu cei zece ani care trecuseră după încheierea Războiului Rece. Dacă
până la atacurile teroriste ale reţelei Al-Qaida, SUA nu a avut niciun interes
pentru a genera o schimbare politică în lumea arabă, ulterior conceptul de
promovare a democraţiei în ţările arabe a devenit o prioritate pe ordinea de zi a
politicii externe americane în ţările arabe ale Orientului Mijlociu. Numeroşi
autori au criticat comportamentul extern al SUA, prestaţia puterii republicane
de la Casa Albă, în perioada ambelor mandate ale preşedintelui George W.
Bush, afirmând faptul că neoconservatorismul american a avut o influenţă
crucială asupra domeniilor politicii externe şi de securitate ale celui mai puternic
stat din lume. Astfel, gândirea neoconsevatoare a fundamentat deciziile majore
ale acţiunii SUA în calitate de unică putere a sistemului relaţiilor internaţionale,
şi în mod deosebit cele ale administraţiei americane cu privire la menţinerea
securităţii în plan global8. În spiritul orientării neoconservatoare ”administraţia
Bush a aşezat schimbarea de regim în fruntea şi în centrul politicii externe şi a
acţionat în exterior cu forţa armelor, răsturnând regimurile din Afganistan şi
Irak” 9. Acţiunile majore care au fost întreprinse pe plan extern în perioada în
care George W. Bush a fost preşedinte al SUA nu s-au abătut de la acestă regulă
impusă de neoconservatori prin care regimurile din diferite state erau privite,
analizate şi interpretate într-o viziune diferită de administraţiile anterioare.
Astfel, s-a crezut că regimurile nedemocratice sunt predispuse să adopte poziţii
potrivnice intereselor americane şi astfel securitatea SUA ar depinde de
răspândirea democraţiei în lume şi a drepturilor omului. Aşa cum apreciază Zoé
Nautré, „După 11 septembrie 2001, promovarea democraţiei în lumea arabă a
devenit o prioritate de securitate naţională de nivelul cel mai înalt pentru
SUA”10. În acest sens, neoconservatorii au fost convinşi că SUA ar trebui să-şi
exploateze calitatea de lider mondial şi să promoveze democraţia în străinătate,
pentru a răsturna regimurile nedemocratice11. De asemenea, prin răspândirea
libertăţii şi democraţiei în ţările lumii arabe, spaţiu geopolitic de unde erau
originari teroriştii care au atacat SUA în septembrie 2001, obiectivul viza
neutralizarea unor potenţiale paradisuri ale terorismului internaţional12. Astfel,
declanşarea Războiului din Irak din anul 2003 şi schimbarea regimului
8
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dictatorial condus de Saddam Hussein a fost urmată de o intensificare a
participării SUA la ”afacerile” politice, economice şi militare din lumea arabă,
prilej cu care SUA şi-a consolidat poziţia sa de actor primordial în lumea arabă.
Actualul preşedinte american Barak Obama, a încercat de la începutul
primului său mandat o altfel de abordare a politicii sale cu statele lumii arabe şi
o nouă deschidere faţă de întreaga lume musulmană, comparativ cu epoca
George W. Bush. Astfel, prima vizită în străinătate a preşedintelui Obama a fost
în Turcia, ţară musulmană situată în Orientul Mijlociu extins, transmiţând un
semnal foarte clar privind o schimbare a strategiei privind relaţiile cu lumea
arabo-musulmană. Chiar dacă actuala politică a democraţilor la Casa Albă
conţine o serie de elemente, specifice diplomaţiei politice, care diferă de cea a
fostului preşedinte republican, o serie de analişti ai problemelor lumii arabe
consideră că şi în „epoca Obama” realismul politic a fost linia dominantă a
politicii SUA în lumea arabă: „În politica externă privind ţările Orientului
Mijlociu, Obama a demonstrat continuitate, raportat la trecut, şi nu o schimbare
reală. El a acceptat în totalitate premisele de bază ale realismului politic, avizând
politica externă americană”13. Se apreciază că, pornind de la evenimentele
majore cunoscute de Orientul Mijlociu în perioada mandatelor preşedintelui
George W. Bush, America lui Barak Obama a trebuit să facă faţă unor situaţii14
extrem de complexe în Orientul Mijlociu, chiar din anii primului mandat la Casa
Albă: ameninţarea programului nuclear iranian; războiul civil din Siria şi
efectele care s-au propagat în mediul internaţional odată cu utilizarea armelor
chimice în acest conflict, precum şi fenomenul jidadist, ca parte componentă a
”problemei Siriene”; continuarea luptelor sectare în Irak şi dificultăţile privind
găsirea unei soluţii politice la o serie de probleme care privesc integritatea
teritorială a statului arab (Ex. ”problema kurdă”- Regiunea Autonomă
Kurdistanul din Irak); dezvoltarea puternică în cadrul Islamului politic din unele
state arabe a spiritului contestatar faţă de valorile politice, culturale şi morale ale
lumii occidentale; pericolul islamismului radical şi a terorismului; impasul
procesului de pace dintre israelieni şi palestinieni, în contextul pericolului
alunecării ireversibile a palestinienilor spre islamismul radical. Se apreciază că
în ciuda convingerilor sale politice Barak Obama nu a putut să realizeze o
schimbare radicală a mecanismelor politicii externe a SUA: „El a permis
realismului cinic să dicteze politica, un model care a dominat de multe ori
politica externă a SUA faţă de Orientul Mijlociu de la sfârşitul celui de-al Doilea
Război Mondial”15.
Experţii politici şi militari apreciază rolul strategic major pe care bazele
militare americane din ţările arabe îl jocă din perspectiva asigurării securităţii
militare a aliaţilor arabi ai SUA, precum şi în menţinerea unui echilibru ai
balanţei de putere locală. Concomitent cu măsurile prin care SUA şi-au sporit
prezenţa militară în jurul Mării Chinei de Sud, precum şi în zona Pacificului,
13
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conform Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) au fost lansate şi puse
în aplicare planuri16 operative prin care o parte considerabilă din trupele
americane care au părăsit Irakul, la sfârşitul anului 2011, au fost dislocate în
Kuweit. Având în vedere operaţiile militare de anvergură desfăşurate în cadrul
Războiului împotriva terorismului, se cunoaşte că, atât în cazul Afganistanului
(2001) cât şi al operaţiilor din Irak (2003) pentru conducerea diferitelor categorii
de forţe armate s-au utilizat baze ale SUA din Qatar, Kuweit precum şi din alte
state din regiunea Orientului Mijlociu17. În actualul context geopolitic în care
războiul civil sirian, prin dimensiunea sectară, generează insecuritate şi în alte
subregiuni ale lumii arabe, dar mai ales în condiţiile în care dosarul nuclear
iranian rămâne încă o problemă nerezolvată, strategii militari consideră că
prezenţa militară americană din regiunea Golfului Persic reprezintă, în raport cu
puterea militară a Teheranului, un factor de echilibru pentru prezervarea balanţei
de putere locală. Astfel, aşa cum aprecia Sun Degang în anul 2010, ”De la
sfârşitul războiului din Golf din 1991, bazele militare americane din statele
Consiliului de Cooperare al Golfului au evoluat din punct de vedere al
funcţionalităţii de la izolarea Iranului şi Irakului, la consolidarea importanţei
SUA în regiune” 18. După încheierea războiului din Irak, pe baza contactelor
oficialilor americani cu liderii arabi din regiunea Golfului, au fost dislocate
capabilităţi militare americane în Bahraian, Qatar, Emiratele Arabe Unite şi
Oman. De asemenea, CENTCOM a confirmat la începutul anului 2012
menţinerea a două portavioane americane şi a forţelor militare de sprijin în apele
din zona Golfului, iar pe ansamblu se apreciază că prezenţa militară americană
din regiunea Golfului este acum asemănătoare cu cea de la sfârşitul anilor '90:
bazele militare din Kuweit, baza navală din Bahrain şi bazele aeriene
modernizate din Qatar şi Oman. Deşi, în prezent, Washingtonul are dislocate în
Orientul Mijlociu efective militare şi mijloace de luptă destinate tuturor
categoriilor de forţe armate, având cea mai importantă prezenţă militară în
Orientul Mijlociu, sunt o serie de studii despre securitatea acestui spaţiu
geopolitic care anticipează o posibilă dezangajare a SUA în regiunea Orientului
Mijlociu. Studiile respective, încercând să argumenteze din punct de vedere
istoric o astfel de posibilitate, au remarcat retragerile altor mari puteri în ultimul
secol din regiunea Orientului Mijlociu: Imperiul Otoman (prin dezintegrare la
sfârşitul Primului Război Mondial), Marea Britanie şi Franţa (la sfârşitul celui
de-al Doilea Război Mondial), URSS (odată cu sfârşitul Războiului Rece).
Scenariile privind o posibilă retregere parţială a SUA din Orientul Mijlociu sunt
alimentate, de asemenea, de faptul că SUA ar putea, în mod treptat, să nu mai fie
dependentă din punct de vedere energetic de petrolul din lumea arabă. Se
apreciază că o retragere a SUA din regiunea Orientului Mijlociu, în următoarele
decenii, ar crea posibilitatea altor puteri, cum sunt Iranul sau China, să preia
iniţiativa în plan regional şi să reconfigureze balanţa de putere locală. În acest
16
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sens Kieran Morris are un punct de vedere care merită evidenţiat: ”Realismul
susţine că atunci când toate sau mai multe state caută să maximizeze puterea ,
stabilitatea este menţinută prin schimbarea sau reformarea alianţelor în scopul de
a restabili echilibrul de putere”19. Deşi nu împărtăşim acest punct de vedere, pus
la îndoială de relaţiile puternice dintre SUA şi Israel care vizează menţinerea
prezenţei americane în Orientul Mijlociu pe timp îndelungat, se presupune că
evoluţia/involuţia ”dispozitivului” de forţe militare americane din Orientul
Mijlociu, în următorul deceniu, pot conduce la o serie de concluzii pertinente
pentru oricine cercetează fenomenul securităţii în lumea arabă şi implicarea
actorilor extraregionali în acest spaţiu geopolitic.
Concluzii
Se apreciază de către diverşi observatori ai problematicii securităţii
Orientului Mijlociu că Primăvara Arabă, odată cu eliminarea regimurilor
autocratice din Tunisia, Egipt şi Libia, dar şi cu celelalte schimbări produse în
diferite ţări arabe, ar putea reprezenta şi apusul realpolitik-ului în relaţiile dintre
SUA şi ţările lumii arabe. Acceptarea de către Washington a unor lideri arabi
autoritari, mai multe decenii, în beneficiul menţinerii stabilităţii regionale este
prezentată de către unele studii despre geopolitica Orientului Mijlociu drept o
etapă de ”politică externă” pe care autorităţile americane actuale nu ar mai dori
să o reproducă. Deşi sunt anumite elemente ale politicii externe a SUA, după
anul 2010, care susţin această idee, considerăm totuşi că este mult prea devreme
ca să se poată vorbi de o schimbare substanţială a politicii SUA în Orientul
Mijlociu. Atât timp cât SUA vor fi interesate de această regiune pentru propria
securitate energetică, dar şi pentru securitatea unui aliat foarte apropiat-Israelul,
credem că principiile şcolii realiste vor avea întâietate în fundamentarea politicii
externe şi de securitate a Washingtonului în relaţie cu lumea arabă.
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ELEMENTE SEMNIFICATIVE ALE BALANŢEI DE PUTERE DIN
ZONA GOLFULUI PERSIC ÎN ANUL 2013
Dr. Florin DIACONU*
Studiul explorează sistematic câteva dintre cele mai importante evoluţii ale balanţei
regionale de putere în zona Golfului Persic, în special în anul 2013 (ianuarie-septembrie).
Textul focalizează în mod deosebit atenţia asupra dinamicii puterii militare a Iranului (ca şi
asupra unor elemente ale agendei de politică externă a acestui stat, în condiţiile câştigării
alegerilor prezidenţiale de către Hassan Rohani), precum şi asupra relevanţei geostrategice
şi militare a unor mari exerciţii militare multinaţionale, de stat major şi cu trupe, desfăşurate
în primele luni ale lui 201. Aceste mari aplicaţii s-au desfăşurat cu implicarea consistentă a
unor actori statali regionali din zona Golfului, ca şi cu participarea unor unităţi din cadrul
forţelor militare ale SUA aflate în subordinea CENTCOM (U.S. Central Command). Studiul
mai trece în revistă şi elemente ale dinamicii puterii naţionale şi ale priorităţilor strategice
ale Arabiei Saudite.
Cuvinte-cheie: Iran, CENTCOM (U.S. Central Command), Arabia Saudită, balanţă
(echilibru) de putere, exerciţii (aplicaţii) militare, proxy war, putere navală.

Consideraţii introductive
Aş vrea să fac, de la bun început, două precizări de natură metodologică.
Acestea permit, cred, o mai bună şi o mai nuanţată înţelegere a restului textului.
În primul rând, în principal din motive ce ţin de volumul relativ redus al lucrării
de faţă, am abandonat din start tentaţia completitudinii. Aşa de exemplu, atunci
când vorbesc despre segmentele care, însumate cumva vectorial, compun
dinamica şi complexa realitate geostrategică din Golf, nu le analizez pe toate, ci
doar trei dintre ele. În al doilea rând, doresc să precizez faptul că, în mod
constant, folosesc – de mulţi ani – paradigma realistă clasică în ceea ce priveşte
înţelegerea şi interpretarea relaţiilor internaţionale. Atunci când vorbim despre
în special despre putere militară şi / sau despre război, paradigma realistă
clasică, a lui Hans J. Morgenthau1 – una care are drept centru natural de greutate
conceptele de putere şi interes şi care, în plus, recunoaşte explicit că adesea
există o tensiune serioasă între preceptele morale şi regulile acţiunii eficiente –
este un instrument de analiză, cred, cât se poate de potrivit.
Există, în interiorul sistemului extrem de complicat şi foarte dinamic al
realităţilor cu relevanţă la nivelul strategiei şi al marii strategii din zona
Golfului Persic, trei straturi distincte care mă interesează în mod deosebit.
Acestea sunt:
a. elemente ale dinamicii agendei strategice şi de politică externă a
Iranului, ţară care pune sub semnul întrebării – şi anume în mod deloc accidental
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– actuala configuraţie a echilibrului de putere în zona Golfului, afectând astfel
interese majore ale lumii occidentale din care face parte (să nu uităm nici o clipă
aceasta) şi România (prin apartenenţa la NATO şi UE, ca şi prin parteneriatul
strategic cu SUA);
b. maniera în care SUA, aflate acum sub presiunea constrângerilor
bugetare, ca şi sub aceea a responsabilităţilor şi angajamentelor multiple de
securitate în diverse zone ale lumii (situaţie în mod constant extrem de aproape
de nivelul pe care l-am putea numi supraextindere2), ca şi sub presiunea deciziei
de a muta, progresiv dar şi suficient de rapid, spre Pacific, centrul de greutate al
politicii sale externe şi de securitate, ca şi segmente importante ale puterii sale
militare, pot acţiona, chiar dacă doar cu resurse de putere mai mici decât în
trecut, pentru menţinerea stabilităţii strategice în zona Golfului
c. elemente centrale ale dinamicii comportamentului Arabiei Saudite
(privită aici ca fiind nimic altceva decât o putere regională majoră3 cu dinamică
rapidă) pe arena internaţională. În cazul saudiţilor, am luat în calcul creşterea
puterii militare, în condiţiile îngrijorării crescânde generate de Teheran, precum
şi conflictul de tip proxy war în care este acum implicat Riadul sunnit, în
încercarea de a „îndigui” Iranul şiit.
1. Elemente ale agendei strategice a Iranului: dinamica forţelor
navale
Nu insist aici – precizez din nou, datorită volumului limitat al textului –
asupra tuturor componentelor semnificative ale agendei strategice şi de politică
externă a Iranului. Tema pe care am ales să o analizez mai detaliat în acest
segment al studiului de faţă este legată doar de dinamica şi activitatea forţelor
navale iraniene. Şi aceasta dintr-un motiv relativ simplu: în repetate ocazii în
istoria universală, o dinamică accelerată a forţelor navale a unui actor politic
statal (ca şi mărimea spaţiului geografic acoperit de misiuni de patrulare sau de
alte tipuri, efectuate de forţele navale militare) indică, foarte clar, că actorul
politic în cauză se află în pragul unei tentative de a dobândi un plus semnificativ
de influenţă pe arena internaţională4 – fie prin ameninţare cu forţa, fie printr-un
război hegemon5, fie chiar şi numai prin simpla etalare a puterii crescânde a
forţelor militare navale.
E util să facem aici şi câteva scurte consideraţii teoretice care permit o
mai bună înţelegere a subiectului tratat aici. „Căile pe apă ale lumii au oferit o
nouă mobilitate – omului însuşi, apoi produselor efortului şi priceperii sale, şi în
2
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MIROIU, Radu-Sebastian UNGUREANU (coordonatori), Manual de relaţii internaţionale, Polirom, Iaşi, 2006,
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5
Pentru conceptul de război hegemon vezi Robert GILPIN, Război şi schimbare în politica mondială, Ed.
Scrisul Românesc, Craiova, 2000, pp. 240-257

46

toate epocile ideilor sale”6, afirmă o lucrare serioasă despre puterea maritimă.
Partea finală a pasajului mai sus citat mi se pare utilă în contextul discuţiei
noastre, întrucât sugerează, între altele, că acţiunile navale sunt – până la un
punct, desigur – şi vectori ideali de propagare a unor idei politice, indiferent
care sunt acestea (inclusiv cele ale Teheranului, în cazul de faţă). Subliniem aici
şi faptul că, în întreaga istorie universală, „mările şi oceanele au fost multă
vreme un teren specific al rivalităţii şi al conflictului militar”. Acelaşi autor
accentua şi faptul că utilizarea puterii navale este de natură să genereze inclusiv
o cantitate notabilă de prestigiu, iar „prestigiul în lumea internaţională este
important nu doar” din raţiuni economice şi comerciale, dar de asemenea
„pentru relaţiile internaţionale” care, astfel, sunt bazate şi pe „puterea navală” 7.
În ultima perioadă, marina militară iraniană a întreprins mai multe
misiuni în largul Oceanului Mondial. Aşa de exemplu, la 4 martie 2013, după un
marş de 13.000 de kilometri parcurşi în 40 de zile, două nave de război iraniene
(nava port-elicopter Kharg şi distrugătorul Sabalan), reunite într-o mică grupare
tactică (numită, din raţiuni propagandistice cât se poate de evidente, Flota a 24a), au ajuns în portul chinez Zhangjiagang, transmitea Press TV, canal în limba
engleză al televiziunii iraniene. O înaltă oficialitate militară iraniană a declarat
că, în timpul marşului prin Oceanul Indian, Strâmtoarea Malacca şi mările din
sud-estul Asiei, „navele de război iraniene au interceptat cu succes 1.180 de
nave comerciale şi tancuri petroliere şi au monitorizat mai mult de 120 de
unităţi militare ale altor state, utilizând echipamente optice şi electronice”.8 La
21 martie, cele două nave de război iraniene acostau în portul Colombo din Sri
Lanka (Ceylon). Anunţul referitor la acest fapt preciza şi că „forţele armate
iraniene au făcut progrese tactice şi tehnologice în anii recenţi, şi Marina
Militară Iraniană este acum o putere navală trans-regională”9.
La jumătatea lunii martie a.c., comandantul-şef al forţelor navale iraniene,
amiralul Sayyari, anunţa că bastimentele militare iraniene „îşi vor lărgi zona de
operaţii dincolo de Oceanul Pacific” şi vor fi trimise inclusiv în Oceanul
Atlantic. O astfel de decizie corespunde, afirma Sayyari, misiunii marinei
militare iraniene, „care intenţionează să fie prezentă în apele internaţionale” din
cât mai multe regiuni ale lumii10. În septembrie 2012, tot Sayyari afirma că ţara
sa intenţionează să trimită nave militare în apele internaţionale din vecinătatea
Statelor Unite „în următorii câţiva ani”11.
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O altă faţetă a creşterii puterii navale iraniene este reprezentată de
lansarea la apă a unor noi nave de război de diverse tipuri. Aşa de exemplu, la
începutul celei de-a doua jumătăţi a lunii martie 2013, Iranul a lansat la apă, în
portul Anzali de la Marea Caspică, o navă numită de surse deschise „distrugător
înarmat cu rachete ghidate”. La eveniment a participat însuşi preşedintele
iranian de la vremea aceea, Mahmoud Ahmadinejad12. Alte nave noi s-au
adăugat, în ultima vreme, forţelor iraniene din Golf.
La începutul lui 2012, marina militară iraniană avea cam 18.000 militari
aparţinând forţelor armate regulate, precum şi alţi în jur de 20.000 în
componenta navală a Corpului Gardienilor Revoluţiei. Aceşti aproape 40.000 de
oameni aveau la dispoziţie, la momentul respectiv, câteva sute de bastimente de
luptă, între care trei submarine din clasa Kilo, cinci alte submarine mai mici, trei
fregate, două corvete, cel puţin 10 vedete rapide purtătoare de rachete, trei nave
puitoare de mine, ca şi alte aproximativ 200 de nave de luptă mai mici, de
diverse categorii, care sunt înarmate cu diferite tipuri de rachete, tunuri fără
recul şi arme automate grele, având şi capacitatea de a lansa, la nevoie, în jur de
2.000 de mine marine în întreaga zonă a Golfului13.
Presiunea considerabilă exercitată de ritmul de dezvoltare al marinei
militare iraniene, ca şi de acţiunile acesteia asupra mediului de securitate din
Golful Persic generează reacţii semnificative. În martie 2012, relatează un
articol publicat pe site-ul oficial al Pentagonului, amiralul Jonathan W. Greenert,
care era la vremea şeful Operaţiunilor Navale, afirma că flota militară a SUA
(US Navy) intenţionează să îşi consolideze capacitatea de acţiune în zona
Golfului, în special pentru a putea acţiona astfel încât să nu existe întreruperi
ale traficului naval în zona Strâmtorii Hormuz. Greenert a pus în discuţie şi
faptul că, în cel puţin o ocazie, ieşirea din Golf a unui portavion american (USS
John C. Stennis) a fost atent supravegheată de „o parte importantă a marinei
militare iraniene care ieşise în mare”. Amiralul american a afirmat şi că SUA au
nevoie, în Golf, de o creştere notabilă a numărului de bastimente de diverse
tipuri14.
O parte dintre episoadele analizate aici sunt, desigur, mai degrabă
elemente ale unei propagande politice evidente a Iranului. Dar ceea ce
întreprinde acum Iranul în domeniul dezvoltării şi folosirii forţelor militare
navale nu este doar un efort propagandistic. Numărul crescând de nave militare
de pe care le are Teheranul în Golf şi în afara Golfului poate afecta foarte grav,
credem, balanţa de putere regională.
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2. Interese şi elemente ale prezenţei SUA în Golful Persic
Există numeroase interese majore (şi, dintr-o anumită perspectivă, chiar
vitale) ale SUA în zona Golfului Persic: dintre acestea, amintesc aici în primul
rând că Washingtonul are interesul să asigure caracterul neîntrerupt al legăturilor
între zonele de extracţie ale hidrocarburilor din Golf (cam 48 % din petrolul
mondial, între altele) şi entităţi consumatoare de diverse tipuri (state şi mari
firme) din restul lumii15. Nimic excepţional aici – pentru SUA, libertatea
comerţului mondial (respectiv configurarea unei pieţe globale mari, teren pe
care economia americană, cea mai puternică din lume, poate juca în bune
condiţii din perspectiva intereselor naţionale ale SUA) constituie o prioritate
perenă, formulată clar încă din vremea preşedintelui Wilson16. Interesele strict
strategice sunt şi ele prezente, în chip masiv şi evident. Mă refer aici în special
la politica de containment17 în raport cu Iranul, stat care are o agendă strategică
şi de politică externă care cuprinde mai multe elemente extrem de îngrijorătoare.
Masivitatea şi importanţa intereselor americane legate de Golf a condus, în
trecutul relativ apropiat, la faptul că, în unele ocazii, Washingtonul a trimis în
Golful Persic chiar şi aproape 500.000 de militari18. Dar asemenea alocări de
resurse sunt puţin probabile astăzi, în condiţiile în care instrumentele de putere
ale SUA pe arena globală sunt reorientate, progresiv, către Pacific şi, în plus,
bugetul Apărării este puternic marcat de o comprimare de proporţii enorme, sub
impactul crizei economice şi financiare. În aceste condiţii, SUA se pregătesc –
cât şi cum pot – să-şi protejeze şi în continuare interesele şi aliaţii din zona
Golfului Persic, precum şi să continue politica de containment în raport cu
Iranul, chiar în condiţiile reducerii semnificative a prezenţei militare americane
în zona Golfului. Dintr-o astfel de perspectivă, e clar că SUA prospectează
acum, cu atenţie crescândă, posibilitatea de a folosi, în loc de uriaşe şi excesiv
de costisitoare cantităţi de forţă vie şi arme americane, ceea ce am putea numi
„surogate compozite” (respectiv formule de apărare şi securitate în care
majoritatea forţelor şi mijloacelor sunt oferite de aliaţi regionali, iar o cantitate
redusă de forţe militare americane joacă, la nevoie, în principal rolul de liant şi
catalizator).
Structura de comandă numită CENTCOM (U.S. Central Command) se
pregăteşte foarte intens, afirma la 10 iulie 2013 o oficialitate americană (Guy
Zero, director adjunct pentru instruire şi exerciţii în cadrul CENTCOM), pentru
15
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actuală conţine şi destule elemente expansioniste şi agresive vezi, între altele, Richard D. SOKOLSKI (editor),
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momentul în care prezenţa militară a SUA în Orientul Mijlociu va deveni una cu
mult mai puţin consistentă (în special după retragerea, până la sfârşitul lui 2014,
a majorităţii forţelor americane din Afganistan) decât este la momentul actual19.
Zona de responsabilitate a CENTCOM (AOR – Area of Responsibility) acoperă
nu mai puţin de 20 de state20, nouă dintre ele fiind în – sau aproape de – zona
Golfului. În legătură cu situaţia actuală din AOR a CENTCOM, ca şi cu
perspectivele de evoluţie în această arie geografică vastă, generalul James N.
Mattis, la vremea aceea comandantul CENTCOM (el a fost înlocuit ulterior, spre
sfârşitul lui martie 2013, de către generalul Lloyd J. Austin III), afirma, la 5
martie a.c, în faţa Comisiei pentru forţele armate a Senatului SUA (Senate
Armed Serrvices Committee), că, având în vedere faptul că „volatilitatea este o
trăsătură definitorie a regiunii”, CENTCOM trebuie să „rămână pregătit pentru a
face faţă crizelor, lucrând în acelaşi timp în tandem cu parteneri regionali”.
Mattis sublinia şi că prioritatea majoră a CENTCOM este „să protejeze
interesele” SUA „folosind mai puţine resurse militare într-o epocă de reduceri
fiscale şi de schimbări politice”. Concluzia lui Mattis este una lesne de înţeles,
având în vedere importanţa geostrategică majoră a Orientului Mijlociu Extins:
„America trebuie să rămână profund implicată în regiune şi să utilizeze din plin
toate uneltele puterii naţionale ca o forţă pentru stabilitate şi prosperitate”21.
Dintre formele de cooperare regională cu dominantă militaro-politică
evidentă, organizate cu implicarea SUA şi cu participarea unor unităţi militare
americane (precum şi în semnificativă măsură catalizate de către SUA, ca şi
aflate în clară concordanţă cu interesele strategice ale Americii) în aria de
responsabilitate a CENTCOM prezint aici, foarte pe scurt, două mari exerciţii
(aplicaţii) militare internaţionale, desfăşurate recent. Subliniem că acestea au ca
numitor comun important participarea unui număr mare de state din regiune, ca
şi a unor forţe de elită (şi de intervenţie rapidă) ale SUA.
Este vorba, mai întâi, despre exerciţiul militar multilateral anual Eagle
Resolve, întreprins cu forţe „navale, terestre şi aeriene de către SUA şi parteneri
regionali din cadrul Consiliului de Cooperare al Golfului, în diverse locaţii din
Qatar şi Emiratele Arabe Unite, între 21 aprilie şi 6 mai” 2013. „Eagle Resolve
este un eveniment multinaţional special proiectat – afirmă o sursă de presă –
pentru a sprijini cooperarea în domeniul apărării” şi acest exerciţiu militar de
mare amploare „demonstrează atenţia pe care o acordă CENTCOM partenerilor
regionali din Consiliul de Cooperare al Golfului (GCC), ca şi eforturile

19

Donna MILES, „Centcom plans for broader regional engagement post-2014”, material de presă al American
Forces Press Service publicat la data de 10 iulie 2013, accesat la adresa de Internet www.defense.gov/news/
nesarticle.aspx?id=120434
20
Pentru elementele de bază ale misiunii CENTCOM, ca şi pentru statele aflate în zona de responsabilitate a
Comandamentului vezi segmentul intitulat Mission (din secţiunea About CENTCOM), la adresa de Internet
http://www.centcom.mil/about-u-s-central-command-centcom
21
Vezi textul intitulat 2013 Posture Statement: Statement Of U.S. Marine Corps General James N. Mattis,
Commander, U.S. Central Command before the Senate Armed Services Committee on March 5, 2013 about the
posture of U.S. Central Command, la adresa de Internet http://www.centcom.mil/en/about-centcom/posturestatement/
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combinate menite să susţină securitatea şi stabilitatea regională”22. La 20 aprilie
a.c., cu doar o zi înainte de începutul oficial al acestui mare exerciţiu militar
internaţional, generalul-maior Robert Catalanotti, directorul pentru exerciţii şi
pregătire de luptă al CENTCOM, afirma că „scopul nostru este să construim
relaţii şi capabilităţi” care vor „aduce mai aproape, împreună” naţiunile din
regiune şi SUA şi care „vor consolida stabilitatea regiunii”. Sursa de presă din
care cităm aici preciza şi faptul că „scenariile de anul acesta se vor concentra pe:
apărarea integrată antiaeriană şi anti-balistică; managementul consecinţelor;
protecţia infrastructurii critice; contra-terorism; apărarea împotriva unor atacuri
cu arme chimice, biologice, radiologice şi nucleare; şi operaţiuni de interdicţie şi
protecţie a frontierei”23. Menţionăm aici, între altele, că nu sunt deloc mulţi
actorii regionali capabili, tehnic vorbind, să recurgă la un eventual atac balistic
şi cu arme de distrugere în masă. Mai precis, atât ţările arabe din Golf, cât şi
SUA manifestă o serioasă îngrijorare faţă de dinamica înaltă a programelor de
înarmare strategică ale Iranului, ca şi faţă de elemente importante ale agendei
de politică externă ale acestui stat cu potenţial hegemonic regional, ca şi cu o
puternică tradiţie imperială agresiv-expansionistă. Subliniem aici, în mod
deosebit, şi faptul că la Eagle Resolve 2013 au participat şi elemente (atât
militari cât şi tehnică de luptă) din Forţa Marină Expediţionară nr. 26 (MEU 26)
24
(26th MEU – Marine Expeditionary Unit), operând de pe nava de transport şi
luptă USS San Antonio (LPD 17).
Între 9 şi 20 iunie 2013 (adică la doar cinci săptămâni după Eagle
Resolve) a avut loc, în Iordania, a treia ediţie a exerciţiilor militare
multinaţionale Eager Lion. La această mare aplicaţie cu trupe au participat
„militari din 19 state”, precizează un text postat pe site-ul ministerului american
al Apărării25. Aceeaşi sursă precizează că, din cei „peste 8.000 de militari
participanţi la Eager Lion”, „în jur de 5.000” sunt militari americani „din toate
categoriile de forţe armate”. Notabil este faptul că structura efectivă de comandă
a exerciţiului a fost – ne spun sursele deschise pe care le avem la dispoziţie –
una furnizată nu de americani (chiar dacă aceştia au participat cu majoritatea
22

Pasaje preluate dintr-un foarte scurt text de prezentare intitulat „Exercise Eagle Resolve 2013”, pe site-ul
intitulat DVIDS – Defense Video & Imagery Distribution System, la adresa http://www.dvidshub.net/feature/
EagleResolve#.UekLLtJSjkp
23
Mae-li ALLISON (Major), „US, GCC nations begin cooperative defense exercise in Qatar”, material de presă
al U.S. Central Command Public Affairs, publicat la data de 20 aprilie 2013, accesat la adresa de Internet
http://www.dvidshub.net/news/105535/us-gcc-nations-begin-cooperative-defense-exercise-qatar#.UekpZNJSjko
24
Acronimul MEU (Marine Expeditionary Unit) desemnează o unitate de luptă din cadrul Corpului de Infanterie
Marină a SUA cu un efectiv total de aproximativ 2.200 militari. Orice MEU (există acum şapte astfel de unităţi
operaţionale în SUA) are patru componente distincte: un element de comandă (aproximativ 200 de oameni), un
element de luptă la sol (de dimensiunile unui batalion întărit, cu efectiv de 1.200 oameni, care dispune inclusiv
de tancuri şi artilerie, ca şi de subunităţi de geniu), un element de aviaţie (500 de oameni, dispunând de
elicoptere de luptă şi de transport, inclusiv unele de transport greu) şi un element de sprijin logistic (sau de
aprovizionare) cu un efectiv de 300 de militari, capabil inclusiv să producă şi să distribuie apă potabilă pentru
întreaga structură a unităţii de luptă. În mod normal, orice MEU dispune de resurse care îi asigură capacitatea de
a opera vreme de cel puţin 15 zile fără întăriri şi aprovizionare suplimentare – pentru toate acestea vezi, între
altele, textul de prezentare generală a celui de-al 26-lea MEU, 26th Marine Expeditionary Unit: a certain force
in an uncertain world, la adresa de Internet www.26meu.marines.mil/About/MEU.aspx
25
„U.S. forces, regional partners kick off ‘Eager Lion’ in Jordan”, material de presă compilat din U.S. Central
Command News Releases, publicat la 11 iunie 2013 şi accesat la http://www.defense.gov/news/
newsarticle.aspx?id=120255
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efectivelor prezente), ci de Iordania; generalul-maior american Robert
Catalanotti, directorul CENTCOM pentru exerciţii şi pregătire de luptă (şi la care
am făcut deja o scurtă referire) afirma că „toate aceste tipuri de pregătire de
luptă combinată, conduse de forţele armate iordaniene... vor întări parteneriatul
dintre cele 19 ţări şi vor duce la creşterea capacităţii naţiunilor participante de a
opera împreună în orice împrejurare” (during any contingency, în original)26.
Amintim aici şi faptul că la marea aplicaţie militară din Iordania au participat şi
„7.000 de lucrători civili din organizaţii neguvernamentale umanitare cum ar fi
Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (ICRC)”27. Acelaşi articol precizează şi
faptul că la Eager Lion au participat cu „rol major” şi elemente aflate în
subordinea structurii numite Expeditionary Strike Group 528, care include şi
unitatea numită Kearsarge Amphibious Ready Group, alcătuită din trei nave de
debarcare şi de asalt mari – USS Kearsarge, USS Carter Hall şi USS San
Antonio (la aceasta din urmă ne-am mai referit deja). La Eager Lion au
participat şi subunităţi din cadrul MEU 26 (despre care de asemenea am mai
discutat)29.
În actuala situaţie geostrategică, efortul de catalizare, consolidare şi utilizare
unor coaliţii regionale de mari dimensiuni, capabile inclusiv să susţină mari
exerciţii militare comune de tipul Eagle Resolve sau Eager Lion constituie,
pentru politica şi interesele vitale ale SUA în zona Golfului Persic (şi, în termeni
mai largi, în întreg Orientul Mijlociu Extins), un ingredient obligatoriu. Nu ştim
însă dacă acest ingredient obligatoriu se va dovedi a fi şi suficient. Altfel spus:
nu ştim, desigur, în ce măsură astfel de coaliţii se vor dovedi a fi realmente
suficient de eficiente în cazul unor crize reale majore.
3. Arabia Saudită: consolidarea statutului de putere şi proxy war cu
Iranul
Arabia Saudită este, în mod clar, cea mai importantă dintre puterile ce
compun Consiliul de Cooperare al Golfului (structură de cooperare regională
care cuprinde şase state: Arabia Saudită, Bahrainul, Emiratele Arabe Unite,
Kuweitul, Omanul şi Qatarul). În plus, Arabia Saudită are, în cadrul lumii
islamice, un avantaj cu totul excepţional, relativ lesne convertibil şi în termeni
de putere: faptul că pe teritoriul acestei ţări se află mai multe dintre locurile
sfinte ale islamului. Acest fapt oferă Arabiei Saudite o importantă fereastră de
oportunitate, dar plasează, concomitent, pe umerii decidenţilor de la Riad o
26

Ibidem
Ibidem, partea a doua a textului
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Structura numită Expeditionary Strike Group 5 operează în cadrul Flotei a 5-a a SUA, cu baza la Manama, în
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on standby for conflict zones across Gulf”, în publicaţia The National, 12 noiembrie 2009, la adresa de Internet
http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/strike-force-on-standby-for-conflict-zones-across-gulf
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enormă responsabilitate. În contextul tensiunilor majore care constituie o
dominantă deja cronicizată a relaţiilor dintre Arabia Saudită şi Iran, saudiţii
(sunniţi) sunt, în chip firesc, preocupaţi să nu îngăduie Iranului şiit să capete un
plus prea consistent de putere în zona Golfului Persic, precum şi în general în
Orientul Mijlociu. Forţele militare saudite sunt, cantitativ şi calitativ, deloc
neglijabile. Conform unor surse deschise, se estimează că edificiul militar saudit
este susţinut de al patrulea buget al industriei militare – în ordinea
descrescătoare a mărimii – din întreaga lume, după acelea ale Statelor Unite,
Chinei şi Rusiei. Cheltuielile Arabiei Saudite în domeniul apărării sunt extrem
de consistente: cam 52,9 miliarde USD în 2013, iar prognozele economice şi
strategice indică faptul că această sumă ar putea creşte mult în perioada
următoare, atingând, cu un ritm al creşterii anuale de aproape 7,92 %, o mărime
totală de 77,3 miliarde USD în anul 201830.
În timpul Războiului din Golf din 1991, în urma căruia forţele militare ale
lui Saddam Hussein au fost înfrânte şi obligate să se retragă din Kuweit, Arabia
Saudită a mobilizat efective numeroase, bine echipate şi bine înarmate: o lucrare
românească publicată la scurtă vreme după încheierea operaţiunilor militare
vorbeşte despre faptul că saudiţii aveau la vremea aceea două brigăzi de tancuri,
patru brigăzi mecanizate, o brigadă de infanterie cu un grad de mobilitate ceva
mai scăzut, o brigadă de desant aerian, o brigadă de gardă, iar forţele lor aeriene
puteau alinia 14 escadrile cu efective complete. În total, Arabia Saudită avea la
vremea aceea 67.500 de militari, 800 de tancuri mijlocii, 200 de maşini de luptă
blindate, 1.044 piese de artilerie de diverse tipuri, 30 de sisteme de lansare a
rachetelor, 120 de avioane (din care 60 de tipul F-15 şi 24 Tornado), 62 de
elicoptere, precum şi peste 50 de nave de luptă de diverse tipuri31.
Vreme de câţiva ani după succesul năucitor al operaţiunii Desert Storm,
Arabia Saudită nu a mai considerat chestiunile legate de apărare ca având
aceeaşi importanţă ca şi înainte de înfrângerea lui Saddam Hussein. Acesta nu
mai putea constitui o ameninţare majoră şi iminentă, dar era încă suficient de
puternic pentru a funcţiona, din perspectiva intereselor saudite, ca un spaţiutampon apt să absoarbă (şi eventual să oprească – sau măcar să încetinească şi să
slăbească semnificativ – şocul unui eventual atac iranian. În această situaţie, deşi
forţele saudite au crescut, în termeni cantitativi (în primii ani ai secolului al
XXI-lea, Arabia Saudită îşi mărise, de exemplu, numărul de avioane americane
moderne de tip F-15 la 160 şi achiziţionase, între altele, şi câteva sute de tancuri
grele M1A1 Abrams, fabricate în SUA), pregătirea de luptă a forţelor sale armate
a fost, o vreme, semnificativ mai puţin bună decât la începutul anilor ’9032.
Acest interval dintre înfrângerea lui Saddam, în 1991, şi prăbuşirea regimului
Saddam, în 2003, ca urmare a unei noi intervenţii militare a SUA este
caracterizat, între altele, de o plafonare evidentă a bugetelor militare saudite la o
cifră anuală apropiată de 20-25 miliarde USD33.
30
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Ulterior, în special după ce forţele militare irakiene au încetat să
reprezinte o stavilă eficientă (sau un factor credibil de descurajare) contra
elementelor expansionist-agresive ale agendei strategice şi de politică externă a
Iranului, Arabia Saudită şi-a dezvoltat mult – şi extrem de rapid, în directă
relaţie cu mărimea resurselor financiare obţinute din exploatarea şi vânzarea
hidrocarburilor – puterea armată proprie. Apărării i s-au alocat bugete tot mai
consistente (începând din 200534). De asemenea, Arabia Saudită s-a implicat,
direct sau indirect, din raţiuni geostrategice evidente, în mai multe conflicte în
zonă, încercând să oprească (sau măcar să limiteze) expansionismul şiit. Saudiţii
au fost, de exemplu, constant preocupaţi să pună capăt rebeliunii comunităţii
Houthi din Yemen, direct catalizată şi întreţinută – inclusiv prin furnizarea de
arme35 – de către Iran.
Mai recent, Arabia Saudită, stat sunnit, s-a arătat a fi extrem de
preocupată de conflictul din Siria, în condiţiile în care regimul lui Bashar alAssad este masiv şi constant susţinut de către Iranul şiit (şi, subliniez în mod
special aceasta, nu este vorba doar despre susţinere la nivelul discursului politic,
ci şi – susţin numeroase surse deschise, ca şi destule oficialităţi occidentale –
despre prezenţa în Siria a unor efective militare iraniene, ca şi a unor cantităţi
notabile de armament şi de echipament militar trimise lui Assad de către
Teheran), iar forţele de opoziţie sunt, în marea lor majoritate, sunnite.
Intensitatea conflictului dintre saudiţi şi iranieni a atins deja nivelul şi relevanţa
pe care le putem numi folosind termenul proxy war. Spre sfârşitul lui august
a.c., presa internaţională a prezentat informaţii legate de o propunere făcută de
saudiţi Rusiei, în secret: prinţul Bandar bin Sultan, fost ambasador în SUA şi
actualmente şef al serviciilor secrete saudite, i-ar fi spus preşedintelui Putin că
Riadul e gata să coopereze cu Moscova (şi chiar să facă importante concesii) în
domeniul comerţului cu petrol pe piaţa mondială, precum şi să cumpere arme
ruseşti de peste 15 miliarde de dolari, cerând în schimb ca Rusia să nu-l mai
sprijine pe Bashar al Assad. Demnitarul saudit a amintit, afirmă surse deschise,
şi că Riadul îi controlează pe luptătorii ceceni ce luptă acum în Siria contra
regimului Assad (şi, indirect, contra extinderii influenţei Iranului şiit), dând de
înţeles şi că Arabia Saudită îi poate determina pe ceceni să nu recurgă la atacuri
teroriste contra Olimpiadei de la Soci, dar asta doar dacă Rusia încetează să-l
sprijine pe Assad36 (care este acum cel mai important aliat regional al
Teheranului).
Şi mai recent, Washington Post a publicat un articol ce prezintă
dezamăgirea şi iritarea serioasă a saudiţilor, în rapidă creştere după ce
Washingtonul a dat semne, la jumătatea lui septembrie a.c., că ar putea accepta
34
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propunea Rusiei de a plasa arsenalul chimic sirian sub control internaţional, ceea
ar putea menţine la putere regimul Assad. Articolul subliniază că „saudiţii sunt
vârful de lance al celor ce susţin sprijinirea militară a rebelilor din Siria”,
precum şi că „pentru statele din Golf, inclusiv Arabia Saudită… lupta ce are ca
obiectiv înlăturarea lui Assad are un rol într-un efort regional mai larg, îndreptat
împotriva influenţei Iranului şiit”37.
4. Scurte concluzii
Configuraţia generală a balanţei regionale de putere în zona Golfului Persic este
influenţată acum, în mod direct, de trei tendinţe majore. Acestea sunt: încercarea
SUA de a folosi mijloace militare şi diplomatice pentru a consolida capacitatea
statelor arabe din zonă de a rezista în faţa presiunii crescânde exercitate de Iran;
o politică externă iraniană ce are o tot mai clară preocupare pentru dobândirea
hegemoniei regionale, inclusiv prin creşterea rapidă a puterii navale; şi o
dinamică înaltă a dimensiunii militare a puterii naţionale a Arabiei Saudite, cel
mai puternic stat sunnit ce se opune, în zonă, expansiunii şiismului iranian. În
viitorul previzbil, aceste trei tendinţe, ca şi însumarea lor vectorială, vor
continua – cel mai probabil – să fie factori geostrategici majori ai dinamicii
balanţei de putere în zona Golfului Persic (precum şi în restul Orientului
Mijlociu Extins).
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PERSPECTIVE ALE POLITICII EXTERNE ŞI DE SECURITATE
COMUNĂ A UNIUNII EUROPENE DUPĂ TRATATUL
DE LA LISABONA DIN 2010
Alexandru CRISTIAN *

Tratatul de la Lisabona a pregătit dezvoltarea şi afirmarea Uniunii Europene pe
scena internaţională. Prevederile acestui tratat sunt orientate către creşterea importanţei şi
rolului Uniunii Europene în lume. Pe noua scenă mondială, Uniunea Europeană îşi măreşte
poziţia prin adoptarea unui tratat integraţionist cu o abordare funcţionalistă.
Succesul construcţiei europene va consta în acceptarea ireversibilă a schimbărilor
aduse de Tratatul de la Lisabona şi redimensionarea politicii externe şi de securitate comună
într-un instrument activ, eficient şi dinamic. O altă trăsătură a succesului va fi dată de gradul
de încredere în această construcţie şi voinţa de a continua visul european al părinţilor
Europei.
Cuvinte-cheie: PESC, PESA, PSAC, UE, pilon, apărare, securitate, state europene,
suveranitate.

Introducere
Uniunea Europeană este o uniune de state fondată pe principii
democratice imuabile. Mediul internaţional de securitate este nesigur, scena
internaţională este neguvernabilă dar Uniunea Europeană trebuie să rămână
spaţiul democraţiei, păcii şi securităţii. De aceea, trebuie să-şi adapteze
securitatea la noile provocări globale. Acest lucru l-a încercat şi prin
transformările succesive ale politicii sale de securitate comună, cele mai
importante, considerăm noi, fiind acelea realizate prin Tratatul de la Lisabona,
din 2010.
1. Apariţia Politicii Externe şi de Securitate Comună (PESC)
După sfârşitul celei de a doua mari conflagraţii mondiale, Europa era în
ruină şi dezastru economico-social. Ajutorul dat de americani în reconstrucţia
statelor europene a fost ca o gură de oxigen. În anul 1948, cinci state (Franţa,
Marea Britanie, Belgia, Ţările de Jos şi Luxemburg) semnează Tratatul de
Cooperare Culturală, Socială, Economică şi Apărare Colectivă, pe scurt Tratatul
de la Bruxelles. Acest tratat va fi ulterior inclus în NATO după numirea
generalului Dwight Eisenhower în funcţia de comandant suprem aliat în Europa.
Nevoia de apărare împotriva ameninţării sovietice este exprimată mai vizibil în
*
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propunerea ministrului de externe francez Réne Pléven. Planul Pleven, propus în
anul 1952, viza constituirea unei Comunităţi Europene a Apărării dar şi a unei
Comunităţi Politice Europene. Planul nu a fost votat de către Adunarea Franceză
în anul 1954. Eşecul acestei iniţiative se datorează lipsei de viziune a liderilor
europeni. O altă piedică în adoptarea acestui plan a fost teama de posibila
federalizare a Europei.
Tratatul de la Bruxelles a devenit, în anul 1954, Uniunea Europei
Occidentale (UEO). Principalele obiective ale Uniunii Europei Occidentale au
fost crearea unei baze economice solide, instituirea unei asistenţe reciproce în
caz de agresiune şi restabilirea încrederii între statele vest-europene prin
controlul producţiei de armamente. UEO a servit ca placă turnantă între Uniunea
Europeană şi Alianţa Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).
În primii ani ai Uniunii Europene, protecţia acestui spaţiu era asigurată de
Statele Unite ale Americii. Odată cu destinderea şi cu relaxarea politică dintre
cele două mari superputeri, Uniunea Europeană a înţeles că nu se poate baza în
permanenţă pe capabilităţile americane sau ale NATO. În cadrul Uniunii
Europei Occidentale, s-a născut conceptul de Identitate Europeană de Securitate
şi Apărare. Conceptul, apărut în decembrie 1973 la Copenhaga, a permis statelor
europene să-şi dezvolte singure capacităţi separate de NATO şi SUA. Europa nu
mai poate să se bazeze exclusiv pe ajutor extern astfel încât trebuie să-şi
dezvolte propria capacitate de apărare.
La iniţiativa Franţei şi Belgiei, în octombrie 1984, la Summit-ul UEO de
la Roma, miniştrii de externe şi de apărare ai UEO definesc identitatea
europeană de securitate şi apărare ca o armonizare graduală a politicilor de
apărare a statelor membre. În octombrie 1987, la Haga, se lansează Platforma
asupra intereselor de securitate europene. Platforma de la Haga stipula
indivizibilitatea NATO. Integritatea Europei este dependentă de securitate şi
apărare şi de iniţierea unui pilon european în cadrul NATO. Un model de succes
al acestei iniţiative este reprezentat de fondarea în anul 1987 a brigăzii francogermane, care îşi are originea istorică în Tratatul de Prietenie semnat de Franţa
şi Republica Federală Germană în 1963 la Elysé.
După Tratatul de la Maastricht, UEO devine parte integrantă a dezvoltării
UE şi principalul instrument de aplicare a deciziilor şi acţiunilor cu implicaţii în
domeniul apărării. PESC va deveni Pilonul al II-lea al organizaţiei şi, astfel,
securitatea şi apărarea vor deveni o parte importantă în construcţia europeană.
În anul 1992, Declaraţia de la Petersberg defineşte gama misiunilor
conduse de Uniunea Europei Occidentale: umanitare, de salvare şi căutare, de
menţinere a păcii şi operaţii de management al crizelor. Creşterea importanţei
UEO s-a datorat impulsului francez. Ulterior, creşterea importanţei organizaţiei
a dus la intensificarea prezenţei europene în NATO.
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După Tratatul de la Maastricht componenta de securitate şi apărare a
Europei va evolua şi se va transforma într-un veritabil instrument de impunere a
valorilor europene peste tot în lume.
2. Metamorfozele PESC de la Amsterdam la Lisabona
Tratatul de la Amsterdam modifică substanţial Politica Externă de
Securitate Comună a Europei. Cinci obiective majore sunt trasate acestei politici
de către tratat. Primul obiectiv este apărarea valorilor comune, a intereselor
fundamentale, a integrităţii şi independenţei Uniunii conform principiilor Cartei
ONU. Al doilea obiectiv este consolidarea securităţii Uniunii prin toate
mijloacele. Al treilea obiectiv este reprezentat de menţinerea păcii şi
consolidarea securităţii internaţionale. Al patrulea obiectiv îl constituie
promovarea cooperării internaţionale, iar, ultimul obiectiv este cel al dezvoltării
şi consolidării democraţiei şi statului de drept, precum şi respectarea drepturilor
omului.
Consiliul European de la Köln a mărit rolul Uniunii Europene în
detrimentul Uniunii Europei Occidentale în domeniul securităţii şi apărării.
Summit-ul de la Saint-Malo din 1998 a instaurat cooperarea militară francoengleză la nivel european. Consiliul European de la Köln fondează Politica
Europeană de Securitate şi Apărare. PESA este un proces interguvernamental ce
permite desfăşurarea de operaţiuni militare sub autoritate Uniunii Europene cu
capabilităţi NATO. PESA este parte integrantă a PESC. Tot la Köln s-a decis
stabilirea unui obiectiv global, denumit Helsinki Headline Goal 2003. Acesta
consta în crearea unei Forţe de Reacţie Rapidă de 50-60.000 de oameni, cu
capacitatea de autosusţinere în teatrul de operaţii pentru 60 de zile şi pentru 12
luni în afara teatrului. Această forţă de reacţie trebuia să execute misiuni de tip
Petersberg. Tot în cadrul Helsinki Headline Goal 2003 mai era prevăzută
înfiinţarea unor instituţii politico-militare ca Statul Major Militar European,
Comitetul Politic şi de Securitate, Comitetul Militar.
Comitetul Politic şi de Securitate, înfiinţat prin Tratatul de la Nisa,
evaluează mediul internaţional de securitate, defineşte politicile Uniunii
Europene, sprijină dezvoltarea capabilităţilor militare şi formează linii directoare
politico-strategice. Din anul 2005, în Comitetul Politic şi de Securitate, fiecare
stat va avea un singur reprezentant. Statul Major Militar al Uniunii Europene
este condus de un general de 4 stele, propus de către statul major reunit cu un
mandat de 3 ani. Principalele atribuţii ale statului major european sunt în
domeniile: politici de planificare, informaţii, operaţii şi exerciţii, logistică şi
resurse, sisteme de comunicaţii şi informaţii, celulă de cooperare civil-militară.
Misiunile Uniunii Europene sunt conduse operaţional de către locţiitorul
comandantului suprem aliat în Europa care este un general european. Celula UE
la Comandamentul Suprem Aliat în Europa are ca rol interoperabilitatea cu
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NATO şi eficientizarea operaţiunilor. Operaţiunilor UE cu resurse şi capacităţi
NATO se numesc Berlin Plus. Anterior acestei denumiri, operaţiunile Berlin
desemnau comanda UEO şi capabilităţile NATO.
În cadrul Consiliului European, conform Tratatului de la Amsterdam, sunt
prezente şi Direcţia Generală de Relaţii Externe şi Direcţia Generală de Apărare.
Înaltul Reprezentant al PESC conduce şi Centrul de Situaţii care monitorizează
mediul internaţional, culege informaţii, analizează problemele geostrategice,
previne situaţiile critice prin mecanismul de avertizare timpurie.
În decembrie 2002, la Copenhaga s-a semnat acordul NATO-UE privind
accesul UE la mijloacele şi capabilităţile NATO, astfel Acordul Berlin Plus intră
în vigoare. Operaţiunile UE vor fi efectuate cu resursele alianţei nu cu resurse
naţionale.
Summit-ul de la Washington din anul 1999 a hotărât ca Uniunea
Europeană să conducă operaţii de management al crizelor cu capacităţi NATO,
iar la Consiliul European de la Bruxelles din anul 2002 s-a semnat acordul
NATO-UE privind PSAC. Aceste hotărâri au întărit rolul Uniunii Europene în
interiorul NATO, ca urmare statele membre UE au un cuvânt mai clar şi mai
puternic în Alianţa nord-atlantică.
În anul 2003, apare Strategia de Securitate sau Documentul Solana. La
Salonic, Javier Solana, Înaltul Reprezentant al PESC, va citi documentul „O
Europă mai sigură într-o lume mai bună”. Această strategie are trei obiective
fundamentale1: stabilitatea în graniţele Uniunii Europene şi buna guvernare în
vecinătatea imediată, o ordine internaţională bazată pe un multilateralism eficace
şi un răspuns adecvat vechilor şi noilor ameninţări.
Un alt moment-cheie în transformarea PESC este apariţia Agenţiei
Europene de Apărare. Scopul principal al acestei agenţii este o politică
europeană coerentă în domeniul dezvoltării capacităţilor de apărare, cercetări şi
armamentelor.
Tratatul de la Nisa va aduce ca principală transformare operaţionalizare
PESC prin intermediul Politicii de Securitate şi Apărare Comună. Politica
Europeană de Securitate şi Apărare a plecat din PESC şi dus la punerea în
practică a operaţiunilor UE Astfel UEO a devenit parte integrantă a dezvoltării
Uniunii Europene. Consiliul European este forul suprem de luare a deciziilor
referitor la probleme de securitate şi apărare. Obiectivele generale ale Uniunii
Europene sunt fixate în acest for, preşedinţia Consiliului poate să convoace de
urgenţă Consiliul. O altă decizie importantă este înfiinţarea Comitetului Politic
şi de Securitate subordonat direct Consiliului.
Prima misiune PESA - PSAC a fost ARTEMIS în Republica Democratică
Congo, o misiune de stabilizare a regiunii Bunia din această ţară. Altele misiuni
care au fost conduse de către statele europene pe continentul african sunt
1

European Security Strategy “A Secure Europe in a Better World”, Brussels, 12 December 2003, p. 11, Vezi:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf.
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misiunile din Congo în anul 2005, Guineea-Bissau în 2008, Ciad în anul 2009.
Misiunile PSAC respectă drepturile omului, principiul nediscriminării femeilor
şi copiilor, integritatea morală şi fizică a colateralilor în conflict.
În anul 2004, s-a dezvoltat mecanismul de cooperare specific „Atena” ce
prevede ca statele membre să suporte cheltuielile misiunilor PSAC. De exemplu,
bugetul PESC a crescut gradual de la an la an. În anul 2006, bugetul era de 102
milioane de euro, în anul 2010, de 280 de milioane de euro iar în anul 2012, de
9,4 miliarde de euro. Creşterea bugetului reprezintă dorinţa unei reprezentări
mai active a Uniunii Europene în plan global.
3. Tratatul de la Lisabona şi dispariţia celui de-al doilea pilon al
Uniunii Europene
Tratatul de la Lisabona este numele generic pentru două tratate intrate în
vigoare la data de 1 decembrie 2009, Tratatul privind Uniunea Europeană şi
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Acest tratat este considerat unul
federalist şi integraţionist. Criticii acestuia susţin că Uniunea Europeană caută
să-şi legitimeze vocaţia federalistă prin acest tratat.
Uniunea Europeană a adoptat viziunea funcţionalistă, o integrare treptată,
graduală a statelor europene fără afectarea suveranităţii. Suveranitatea este un
element central în existenţa unui stat. Trunchierea, partajarea sau atingerea
acestui atribut fundamental statal este un atac direct asupra existenţei acestui
stat. Statele s-au luptat secole pentru dobândirea acestui atribut. În prezent, o
mare parte din statele europene şi-au cedat treptat şi voit suveranitatea în
favoarea Uniunii Europene. Conform normelor juridice, statele membre UE nu
mai au exclusivitatea, supremaţia şi independenţa în hotărârile pe care trebuie să
le ia privind teritoriul şi populaţia lor. Suveranitatea internă şi externă a statelor
nu mai este absolută. Această viziune este împărtăşită de criticii Tratatului de la
Lisabona.
Apărătorii acestui tratat exprimă convingerea că statele membre ale
Uniunii Europene şi-au cedat o parte din suveranitate în mod voit şi că scopul
acestora este o convergenţă deplină a politicilor interne sau externe. Statele
membre îşi cedează voit suveranitatea pentru a confirma dorinţa federalistă a
conducătorilor şi popoarelor lor.
Politica externă şi de securitate comună este domeniul cel mai tensionat în
ceea ce priveşte teoria suveranităţii statale. Există cercetători care susţin că
fracturile logico-juridice din tratat stimulează uniunea să devină o entitate
politică cu competenţe supranaţionale şi federale. Alţii afirmă că niciun stat
european nu şi-a cedat o parte din suveranitate în mod voit.
Statele Uniunii Europene sunt subiecte suverane de drept internaţional şi
conform principiului westphalian ele îşi pot contura singure şi independent
politica externă. Tratatul de la Lisabona subliniază că Politica Externă şi de
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Securitate Comună are un caracter interguvernamental. Toate statele membre
colaborează pentru a îndeplini interesul Uniunii şi al lor.
În Tratatul privind Uniunea Europeană se stipulează2: competenţa Uniunii
în materie de politică externă şi de securitate comună include toate domeniile
politicii externe. Uniunea Europeană are o competenţă specială în toate
domeniile politicii externe. Cu alte cuvinte, Uniunea este ca o umbrelă juridică
deasupra statelor europene. Tot acelaşi articol ne spune că Uniunea doreşte o
definire treptată a unei politici de apărare comună care poate conduce la o
apărare comună. Observăm că teza integraţionistă asupra Europei are câştig de
cauză. Tot din articol reiese că Uniunea are competenţe speciale în domeniul
securităţii Uniunii, deci, se confirmă că Uniunea are personalitate juridică, lucru
stipulat în articolul 46 în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
Uniunea are o independenţă în ceea ce priveşte probleme securităţii pe care le
consideră ea, statele şi-au cedat prerogativa prezervării păstrării securităţii către
Uniunea Europeană. Securitatea Uniunii înseamnă automat securitatea oricărui
stat membru.
Politica externă şi de Securitate Comună este o afectare a suveranităţii,
interne şi externe, a tuturor statelor membre în favoarea Uniunii ca entitate
juridică distinctă. Statele membre, prin semnarea Tratatului de la Lisabona, îşi
doresc convergenţa politicilor externe pentru a promova interesele şi valorile
Uniunii pe scena internaţională.
Promovarea intereselor Uniunii pe scena internaţională poate afecta
promovarea intereselor naţionale pe scena internaţională. Ambiguitatea rolului
PESC rezultă din faptul că nu este stabilită competenţa Uniunii Europene şi nici
competenţele statelor în domeniul PESC. Deşi statele nu au competenţe partajate
cu Uniunea în acest domeniu, pentru că articolul 4, aliniatul 2 ne stipulează că
securitatea naţională este responsabilitatea exclusivă a statelor.
Aliniatul 2 din articolul 10 din Tratatul privind Uniunea Europeană
relativizează principiul suveranităţii statelor - statele membre ale Uniunii
Europene nu îşi mai pot elabora şi aplica politicile externe de sine stătător.
Tratatul recunoaşte suveranitatea acestor state. Întrebarea se naşte atunci când
PESC are un rol ce prevalează statului deoarece articolul 24, aliniatul 2, ne
precizează că Uniunea pune în aplicare PESC prin principiul solidarităţii statale
şi creează convergenţa acţiunilor statelor membre. Statele membre îşi cedează în
mod voit suveranitatea. Convergenţa statală duce până la eliminarea voinţei
statale suverane şi la îndeplinirea voinţei uniunii.
Suveranitatea unui stat nu poate fi redusă la nivelul unei competenţe, ea
este unică, indivizibilă şi plenară. Uniunea Europeană este considerată de mulţi
jurişti o anomalie prin faptul că un organism cu atribute suprastatale produce o
deteriorare a suveranităţii statelor componente. Politica Externă şi de Securitate
2

Art. 24, Tratatul privind Uniunea Europeană (versiune consolidată), Bruxelles, 2009, p. 19, Vezi: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0013:0046:RO:PDF.
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Comună este cel mai disputat domeniu din noul tratat. Este un domeniu în care
convergenţa şi sinergia trebuie armonizate. O armonizare treptată a intereselor
statale este cheia unui succes din punct de vedere politic al Uniunii Europene.
Statele Europei s-au unit pentru a fi mai puternice şi pentru a evita conflictele. O
afectare mică a suveranităţii este produsă atunci când nu eşti singur pe scena
lumii.
Teoria competenţei susţine că noţiunea de suveranitatea trebuie înlocuită
cu cea de competenţă, competenţa este definită ca fiind o putere atribuită unui
subiect de drept superior constituindu-se ca o împuternicire în numele
suveranităţii; statele Uniunii o împuternicesc pentru ca aceasta să exercite
suveranitatea în numele lor. Competenţa este o delegare voită a suveranităţii, un
stat membru acceptă ca Uniunea să încheie un acord internaţional în locul lui.
Ambiguitatea PESC este voită deoarece statele nu pot renunţa brusc la
suveranitate. În ciuda tuturor criticilor, statele europene îşi menţin teza
funcţionalistă, ce se referă la o integrare graduală, o federalizare treptată, o
armonizare de comun acord a tuturor politicilor, o convergenţă independentă şi
nu impusă.
În secolul XXI, Uniunea Europeană va avea de înfruntat provocări mari.
Europa este o lume post-modernă unde conflictele majore au dispărut. O
integrare deplină a statelor va fi benefică pentru promovarea acestui colţ de rai
democratic.
4. Politica Externă şi de Securitate comună şi noua arhitectură
globală
Arhitectura globală este încă în formare după sfârşitului erei bipolare.
Statele Unite ale Americii rămân în continuare prima mare putere, lumea unimultipolară a lui Huntington este prezentul pe care îl trăim. Noile centre de
putere care se nasc nu ştirbesc din puterea SUA, ci îşi cresc puterea într-o relaţie
de interdependenţă. Giovanni Grevi spunea că trăim într-o lume multipolară şi
interdependentă, trăim o eră interpolară.
În prezent, în lume, avem o superputere unică, Statele Unite ale Americii
şi patru state competitoare: India, China, Rusia şi Brazilia la care se adaugă o
uniune de state - Uniunea Europeană. O lume multipolară, echilibrată şi care
controlează lumea internaţională. Din cele patru mari puteri competitoare, India
şi Brazilia nu fac parte din Consiliul de Securitate ale Organizaţiei Naţiunilor
Unite, acest lucru poate naşte frustrări pe termen lung şi accentuări ale
competiţiei. Competiţia pentru putere este o competiţie pentru recunoaştere.
În prezent, la o primă vedere, evoluţia lumii este plină de incertitudine. La
o analiză mai profundă, observăm cum centrul economiei mondiale se mută din
Atlantic în Pacific. Pacificul va fi noua placă turnantă a economiei viitoare. Aici
se întâlnesc trei mari puteri şi două state candidate la statutul de mari puteri.
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Cele trei state sunt SUA, China şi Rusia. Celelalte două sunt Mexic ş Indonezia.
Zbigniew Brzezinski şi-a imaginat această lume ca fiind o tablă de şah disputată
de trei mari puteri - SUA, China şi Rusia. Acestor state li se adaugă Uniunea
Europeană recunoscută ca o putere soft prin excelenţă, o putere economicoculturală, dar nu şi militară. Viitorul Europei va fi în funcţie de ce drum va
alege. Uniunea Europeană are în viitor trei mari direcţii, o alianţă de state, un
forum de cooperare statal sau o federaţie. Incertitudinea viitorului lumii este şi
incertitudinea Europei.
Problemele actuale globale de securitate sunt extrem de complexe şi de
diferite. O legătură puternică s-a creat între ameninţările asimetrice. Actualul
mediu global este caracterizat prin câteva tendinţe şi evoluţii. Prima tendinţă
este către un mediu global complex şi dinamic. Un mediu complex, plin de
incertitudini şi de sincope astfel încât gândirea strategică nu îl poate aborda în
mod eficient. Această neputinţă ne duce la o a doua tendinţă a mediului global şi
anume lipsa unui consens privind abordarea securităţii internaţionale. O
securitate internaţională care este greu de definit şi de conceptualizat datorită
inflaţiei de concepte. O a treia tendinţă ce a devenit o caracteristică a mediului
actual de securitate este efectul CNN; toate evenimentele se întâmplă în direct,
acest lucru poate duce la incapacitatea luării unor decizii profunde şi de
substanţă. O a patra tendinţă este fragmentarea în gândirea analitică a
instituţiilor la nivel internaţional şi naţional. O ultimă tendinţă este absenţa unui
model de securitate, un model ad-hoc neputând fi instaurat.
În viitoarea arhitectură globală, o mare provocare va fi permeabilizarea
graniţelor. Acest lucru va avea ca efect creşterea ameninţărilor la adresa
securităţii naţionale. Graniţele vor putea fi străpunse de orice ameninţare, nu va
mai exista un control care să prevină un pericol iminent asupra securităţii
naţionale.
Uniunea Europeană va trebui să-şi aleagă o abordare proprie privind
viitorul scenei internaţionale. Într-o lume globală, în care competiţia pentru
putere va fi acerbă, Uniunea va trebui să găsească soluţii şi resurse pentru a-şi
menţine poziţia. Deşi se confruntă cu probleme, Uniunea Europeană este un
model de succes al istoriei lumii şi valorile pe care s-a fondat o vor ajuta să
reziste tuturor provocărilor în noua lume. Rolul Uniunii Europene va fi de
entitate politică liant între marile puteri, reprezentând o putere economică ce va
servi ca model economic şi civilizaţional tuturor marilor puteri în ascensiune.
Politica Externă şi de Securitate Comună va trebui să fie un vector
veritabil al puterii europene. Proiecţia puterii unui stat se realizează prin
intermediul politicii externe. PESC se va adapta tuturor metamorfozelor globale
şi tuturor tendinţelor globale. Acest proces va trebui să se întâmple. Dacă nu se
va întâmpla, PESC va eşua în a deveni vector principal de proiectare al
intereselor Uniunii şi astfel UE îşi va pierde din prestigiu şi va deveni nu un
jucător la scară planetară, ci un for de state democratice fără substanţă.
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5. Dezvoltarea componentei de securitate şi apărare în contextul unei
noi paradigme de securitate
Noul mediu de securitate a fost definit de Robert Cooper ca fiind un
mediu complex în care se intersectează mai multe ere istorice. Era premodernă
este cea a conflictelor şi insecurităţii, era modernă este a conflictului clasic şi a
unei securităţi relative a individului iar cea post-modernă este reprezentată de
absenţa ameninţărilor de factură militară şi un grad mare de securitate umană.
Într-o astfel de lume, ameninţările nu diferă, dar sunt complexe şi diverse.
Ameninţările asimetrice sunt un pericol ce pândeşte la fiecare pas, de aceea
statele trebuie să-şi dezvolte o componentă solidă de apărare şi securitate.
Termenul de hard power desemnează o putere militar-economică prin
excelenţă, iar termenul de soft power – o putere culturală ce poate influenţa prin
persuasiune. Noile puteri ale secolului XXI vor fi smart power, vor fi state ce
vor mixa aceste puteri pentru a ajunge la rezultate dorite. Uniunea Europeană
trebuie să devină o smart power, o entitate ce deţine un mix preţios al resurselor
de putere.
În secolul XXI, va fi dezvoltată o nouă paradigmă de securitate.
Securitatea politico-militară sau tradiţională va evolua spre o securitate
informaţională şi economică. Ameninţările nu vor mai fi clasice, ele vor veni cu
predilecţie din domeniul virtual. Deşi surse de ameninţare clasică se mai
întâlnesc în statele în curs de dezvoltare, statele dezvoltate vor avea parte de noi
ameninţări. De aceea, trebuie să se ia în calcul schimbarea paradigmei de
securitate.
Noua paradigmă de securitate se orientează spre securitatea informatică,
securitatea economică şi cea urban-societală. Va fi o securitate post-modernă
care se va adapta lumii post-moderne în care va apărea. Securitatea clasică va fi
transformată de această nouă paradigmă de securitate.
Concluzii
Mediul internaţional de securitate va rămâne complex, dinamic şi
evolutiv. Transformările pe care le va suferi vor fi atât de fond, de substanţă, cât
şi de formă. În locul clasicei ameninţări nucleare, va apărea ameninţarea
viruşilor informatici. În locul iernii nucleare, va fi noaptea informatică.
Distrugerea sistematică şi iremediabilă produsă de armele nucleare va fi
înlocuită de paralizia globală a sistemelor informaţionale.
Noua paradigmă de securitate va trebui să fie acceptată de către toate
puterile lumii. Uniunea Europeană va trebui să se adapteze prin dezvoltarea unei
componente de securitate şi apărare conformă cu această nouă paradigmă
complexă, dinamică şi revoluţionară.
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În acest cadru nou creat, este necesară eficientizarea instituţiilor europene
pentru ca Uniunea Europeană să devină un partener vizibil şi puternic în scena
internaţională. În acest sens, principala schimbare adusă de Tratatul de la
Lisabona din 2010 este dispariţia pilonilor europeni: Comunităţile Europene,
Politica externă şi de securitate comună şi cooperarea poliţienească şi judiciară
în materie penală. Suprimarea pilonilor a avut ca prim efect acordarea
personalităţii juridice a Uniunii Europene şi reprezentarea la nivel internaţional.
De acum înainte, Uniunea va putea încheia acorduri şi tratate internaţionale.
Pentru o mai bună reprezentare externă şi pentru creionarea unei politici
externe coerente şi unite, instituţiile europene şi-au sporit puterile în domeniul
politicii externe. Parlamentul European a căpătat o putere permanentă de codecizie împreună cu Consiliul European şi Consiliul de Miniştrii, co-decizie în
materie de justiţie internă, legislaţie agricolă şi reprezentare externă a Uniunii.
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APĂRAREA COMUNĂ EUROPEANĂ – O NECESITATE
POLITICĂ ŞI ECONOMICĂ. ROLUL PE CARE O ARMATĂ COMUNĂ
EUROPEANĂ ÎL POATE OCUPA ÎN PROMOVAREA ŞI APĂRAREA
INTERESELOR UNIUNII EUROPENE
Raul-Ciprian DĂNCUŢĂ*

Lucrarea îşi propune să prezinte modul în care înfiinţarea unei Armate Comune
Europene (ACE) poate contribui la o integrare politică mai profundă şi mai accelerată a
ţărilor membre ale Uniunii Europene.
Perspectiva din care este analizat acest lucru este generată de problematica crizei
economice prin care trec parte a statelor UE, fapt ce determină scăderi importante ale
bugetelor pentru apărare şi duce atât la creşterea decalajului militar faţă de SUA, cât şi la
menţinerea dependenţei în planul securităţii faţă de acestea. Apariţia unor state puternice din
perspectivă militară în zona emergentă, China, India, Brazilia, alături de Rusia, poate duce
la scăderea rolului pe care UE şi statele-lider ale acesteia îl joacă în ansamblul relaţiilor
internaţionale şi afectarea gravă a interselor acesteia.
Demersul ştinţific se structurează pe parcursul a trei capitole. În primele două se
încercă o analiză geopolitică a mediului internaţional de securitate şi posibile evoluţii în
acest plan şi o analiză asupra instituţiilor europene responsabile cu implementarea
PESC/PSAC. În capitolul al treilea sunt făcute o serie de aprecieri privitoare la rolul unei
ACE în promovarea şi apărarea intereselor UE.
În concluzie, încercăm să răspundem ipotezei de cercetare conform căreia înfiinţarea
unei Armate Comună Europeană va permite UE să continue să fie un actor de primă mărime
pe scena internaţională.
Cuvinte-cheie: Armata Comună Europeană, PESC, PSAC, apărare comună,
securitate, UE.

Introducere
În contextul prelungirii crizei economice internaţionale şi în special a
celei a datoriei suverane a statelor, specifice ţărilor membre Uniunii Europene
(UE), contrar previziunilor euroscepticilor, leadership-ul european a insistat pe
măsuri de integrare politică şi economică mai accentuată. Tratatul privind
stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul Uniunii economice şi monetare1
şi crearea Mecanismului european de stabilizare financiară (MESF)2 le consider
a fi precursoarele unor măsuri care vor deschide Uniunea spre o integrare mai
accentuată.
Chiar dacă drumul spre o entitate confederativă de tipul Statelor Unite ale
Europei este încă lung iar direcţia acestuia destul de imprevizibilă, sunt semne
*
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2
***, Consiliul Uniunii Europene, Mecanismul European de Stabilitate Financiară, www.consilium.europa.eu,
http://www.consilium.europa.eu/homepage/showfocus?focusName=the-european-stability-mechanism%28esm%29-inaugurated&lang=ro

66

clare că integrarea politică şi economică mai accentuată va fi singurul mod prin
care interesele geopolitice ale Europei în lume vor putea fi asigurate. Înfiinţarea
Preşedinţiei permanente a Consiliului European3, dar mai ales a Serviciului
European de Acţiune Externă (SEAE)4 a apropiat UE de crearea unor instituţii
fundamentale: Preşedinţia permanentă, un minister de externe şi chiar a unui
minister al apărării.
În acest context, înfiinţarea unei Armate Comune Europene (ACE) poate avea pe
lângă rolul de apărare colectivă şi de impunere a intereselor europene, şi acela de
consolidare a unităţii europene şi de creare a unei identităţi europene. Consider că
acest demers devine esenţial pentru salvarea UE ca actor internaţional de primă
mărime şi se impune ca o necesitate geopolitică pentru UE.
1. Analiză geopolitică asupra mediului de securitate internaţional
1.1. Evaluare geopolitică a principalilor actori internaţionali
Pentru a obţine o imagine de ansamblu asupra relaţiilor dintre actorii
internaţionali, atât la momentul actual cât şi în perspectivă, este de preferat a
folosi instrumentarul ştiinţific furnizat de geopolitică. Aceasta ne oferă o
imagine de ansamblu asupra hărţii politice a lumii folosind instrumente de
integrare a faptelor, a evenimentelor locale şi regionale într-o viziune globală.5
Astfel, contextul geopolitic internaţional actual este marcat de încercările SUA
de a-şi menţine hegemonia mondială. Ca urmare, e firească întrebarea dacă
există o putere sau o alianţă capabilă a se opune SUA sau să-şi asume rolul de
challenger al puterii acestora.
Explorând din perspectivă geopolitică mediul internaţional putem afirma
că în prezent puterile care joacă rolul de state pivot şi sunt sau pot deveni lideri
regionali semnificativi sunt: China, Federaţia Rusă, Japonia, India, Brazilia şi
statele lider ale UE Franţa, Germania şi Marea Britanie. Poate părea
surprinzător, dar perspectiva viitorului statelor europene, pe termen mediu sau
lung, depinde de modul cum acestea trei vor fi în măsură să-şi modeleze
interesele astfel încât să poată lucra împreună pentru o reuşită comună6.
China, a doua putere economică a lumii cu un PIB de 8.227 mld $ în
2012, cu o populaţie de 1,3 miliarde (spor natural negativ), va ajunge la un PIB
estimat de Fondul Monetar Internaţional în 2018 de 15.000 mld $7 şi, potrivit
unor estimări, în 2025 la 22% din economia mondială8. Dacă evaluăm şi bugetul
pentru apărare avut în 2012 de 166 mld $ (2% din PIB), dar cheltuieli totale
3 Versiunile consolidate ale Tratatului privind Uniunea Europeană şi Tratatului privind funcţionarea Uniunii
Europene Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 15 pp. 30-31. http://register.consilium.
europa.eu/pdf/ro/08/st06/st06655-re07.ro08.pdf
4 Oficial Journal of the European Union, Council decision od 26 July 2010, establishing the organisation and
functioning of the European External Action Service, (2010/427/EU) , http://www.eeas.europa.eu/
background/docs/eeas_decision_en.pdf
5 Paul Dobrescu, Geopolitica, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2003, p. 11.
6 Se vor folosi date furnizate de Fondul Monetar Internaţional, Central Intelligence Agency şi Stocholn
International Peace Research Institut
7 "Report for Selected Countries and Subjects". World Economic Outlook Database, April 2013. International
Monetary Fund. Retrieved April 16, 2013.
8 The Conference Board, Global Economic Outlook 2013, May 2013 update, www.conference-board.org
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pentru apărare de 249 mld $9, precum şi tendinţa acesteia de a-şi spori în special
cheltuielile pentru înarmare, putem trage concluzia că în 2018 China va cheltui
pentru apărare cu mult peste 300 de mld $.
Federaţia Rusă, cu o populaţie de 142 milioane de locuitori (spor natural
negativ), se află în prezent într-o vertigionoasă revenire economică dar bazată
prea mult pe exportul de materii prime. Cu toate acestea Federaţia Rusă îşi va
spori PIB-ul de la 2.021 mld $ în 2012 la 3.181 mld $ în 201810. Pentru a-şi
menţine avantajul militar, cel puţin regional, Rusia are un buget pentru apărare
de 90,7 miliarde dolari (4,4% din PIB) şi cheltuie în total pentru apărare 116 mld
$, având al treilea buget militar după SUA şi China. Este de apreciat faptul că
Rusia şi-a triplat deja bugetul pentru apărare începând din 200011.
Japonia, cu o populaţie de 127 de milioane de locuitori (spor natural
negativ), va rămâne a treia economie şi în 2018 dar va intra în criză profundă
(PIB 5.963 mld $ în 2012, 5.930 mld $ în 2018). Cu toate acestea va păstra
distanţa faţă de următorul competitor (Germania, 3.958 mld $ în 2018) şi-şi va
permite să cheltuie 1% din PIB pentru apărare, aproximativ 60 mld $.
India, cu o populaţie de 1,22 miliarde de locuitori – locul 2 mondial (spor natural pozitiv), are un PIB de 1.824 mld $ în 2012 care se estimează că va
ajunge la 2.975 mld $ în 2018 ceea ce o va plasa peste Marea Britanie. India
cheltuie în prezent 2,5% pentru apărare, având un buget pentru apărare de 46,1
mld $ şi cheltuieli totale pentru apărare de 119 mld $ (locul 4 după SUA, China
şi Rusia în prezent).
Brazilia, cu o populaţie de 201 milioane de locuitori (spor natural
pozitiv), va înregistra o creştere a PIB-ului de la 2.395 mld $ în 2012 la 3.389
mld $ în 2018. Va depăşi astfel Franţa şi Marea Britanie, pe care a depăşit-o
conform altor studii. În prezent Brazilia cheltuie pentru apărare 1,5% din PIB
aproximativ 33,1 mld $.
SUA, cu o populaţie de 316 milioane de locuitori (spor natural pozitiv), va
înregistra o creştere spectaculoasă a PIB-ului de la 16.641 mld $ în 2012 la
21.101 mld $ redevenind cea mai importantă forţă economică a lumii. Acest
lucru îi va permite să-şi menţină cheltuielile pentru apărare la un nivel ridicat. În
prezent SUA cheltuie pentru apărare 4,4% din PIB aproximativ 682 mld $
reprezentând 39% din totalul mondial.
Am folosit în analiză 3 state europene care au interese globale şi capacităţi
care să le susţină cel puţin parţial.
Franţa, cu o populaţie de 65, 8 milioane de locuitori12 (spor natural
pozitiv), va înregistra o creştere relativ modestă a PIB-ului de la 2.608 mld $ în
9 The 15 countries with the highest military expenditure in 2012 (table)" (PDF). Stockholm International Peace
Research Institute.
10 "Report for Selected Countries and Subjects". World Economic Outlook Database, April 2013. International
Monetary Fund.
11 Mark Adomanis, Since 2000 Russia's Defense Spending Has Almost Tripled (But It Still Isn't A Threat To
The West), Forbes, 8 ian 2013, http://www.forbes.com/sites/markadomanis/2013/08/01/since-2000-russiasdefense-spending-has-almost-tripled-but-it-still-isnt-a-threat-to-the-west/
12 Institut National de la Statistique et des Études Économiques, Government of France. "Bilan démographique
2010". Retrieved 8 February 2011
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2012 la 3.104 în 2018, urmând a fi depăşită de Brazilia şi Rusia. PIB-ul îi
permite să aibă al cincilea buget pentru apărare de aproximativ 58,9 mld $ dar
din care a cheltuit doar 50,5 mld $.
Marea Britanie, cu o populaţie de 63,4 milioane de locuitori13 (spor
natural pozitiv), va înregistra tot o creştere modestă a PIB-ului de la 2.440 mld $
în 2012 la 2.990 mld $ în 2018 în urma Indiei, Braziliei, Rusiei, state din zona
emergentă. Totuşi bugetul pentru apărare de 2,5% din PIB (cel mai mare din
UE) îi permită să cheltuie cu apărarea 60,8 mld $.
Germania, cu o populaţie de 80,2 milioane de locuitori14 (spor natural
negativ), va înregistra o creştere a PIB-ului de la 3400 mld $ în 2012 la 3958
mld $ în 2018, lucru care-i va permite să-şi conserve poziţia 4 la nivel mondial.
Bugetul pentru apărare, de 1,4% îi permite să cheltuie cu apărarea 45,8 mld $.
Folosind aceste date statistice, putem afirma că în următoarele decade ale
secolului XXI, SUA îşi va păstra supremaţia economică şi militară, dar decalajul
faţă de China se va reduce treptat. China va avea în 2018 o economie de 2/3 din
cea a SUA faţă de 1/2 în prezent. Interesant e că în 2025 economia Chinei va
reprezenta 22,5% din economia mondială pe când a SUA de 18,3%15, deci China
va ocupa prima poziţie la nivel mondial. Implicit acest lucru îi va permite să-şi
sporească cheltuielile cu apărarea în valoare nominală şi să recupereze decalajul
faţă de SUA. Acest lucru va deschide calea spre reconsiderarea intereselor
geopolitice: securizarea ieşirii la Oceanul Pacific prin rezolvarea diferendelor cu
Japonia şi Taiwan. Ca urmare, SUA va încerca o regrupare în regiune sub
presiunea chineză. E important de văzut cum va reuşi să se poziţioneze China în
relaţie cu Japonia şi Rusia, ţări cu care poate încerca o reechilibrare a
potenţialului militar în regiune. Apreciem că evoluţiile din regiune vor pune
SUA în defensivă şi o va obliga să-şi restructureze dispozitivul mondial în
special în zona europeană şi americană, lucru care îi va afecta în special pe
europeni care se vor vedea nevoiţi să-şi asigure din ce în ce mai mult securitatea
pe cont propriu.
Dacă zona Asia-Pacific va fi o zonă de competiţie SUA – China cu
implicări ale Rusiei şi Japoniei, zona Asiei de Sud şi a Oceanului Indian va
reprezenta o rută esenţială spre zona resurselor Orientului Mijlociu. India va
căpăta un rol sporit în regiune, dar principala competiţie va fi şi aici SUA –
China, dată fiind nevoia acesteia din urmă de a-şi asigura accesul la principalele
resurse. Competiţia cu India va poziţiona China în defensivă chiar dacă va
continua să-şi sprijine interesele regionale pe Iran şi Pakistan şi periodic pe
unele state africane.
Atlanticul de Sud va fi o zonă aflată la periferia marilor dispute dar
esenţială pentru tranzitul resurselor. De acest lucru va profita Brazilia care va
încerca să joace un rol mai vizibil în regiune şi pe coasta de vest a Africii.

13 Office for National Statistics. 27 March 2011. Retrieved 18 December 2012.
14 Destatis Statistisches Bundesamt, Zensus 2011, May 9, 2011
15 The Conference Board, Inc, Global Economic Outlook 2013, May 2013 update, http://www.conferenceboard.org/data/globaloutlook.cfm
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Complicată va fi confruntarea pentru resursele Arcticii a căror exploatare
va fi favorizată de încălzirea globală. Pentru controlul lor confruntarea se va da
între Blocul Occidental şi Rusia dar cu un interes şi din partea Chinei în
continuă căutare de noi resurse.
Orientul Mijlociu va fi în continuare butoiul de pulbere al omenirii. Goana
după resurse vitale, petrol şi gaze, va continua să domine agenda regiunii.
Dominată în prezent de SUA care beneficiază de suport local, hegemonia
acesteia va fi din ce în ce mai contestată de China şi într-o oarecare măsură de
India. Fragmentarea şi lipsa de coeziune a actorilor regionali va fi exploatată în
continuare de marile puteri. Mult visata aliniere a statelor musulmane va rămâne
în continuare un deziderat dar din păcate va alimenta fundamentalismul islamic
care va continua să îmbrace forme radicale. Turcia va reprezenta un model, dar
nu şi un pol de atracţie dată fiind imposibilitatea acesteia de a asigura securitatea
zonei.
Rusia deşi marcată de probleme demografice va găsi totuşi resurse, în
special provenite din vânzarea de materii prime, să-şi conserve potenţialul
militar, în special cel nuclear şi de lovire la distanţă. Aceasta va continua să
influenţeze decisiv afacerile din zona Central Asiatică şi Caucaz.
Predictibilitatea relaţiei cu NATO îi va permite să-şi dirijeze resursele spre alte
regiuni, Pacific, Asia Centrală, Orientul Mijlociu. În combinaţie cu India şi/sau
China, va fi în măsură să concureze interesele americane regional. Deşi îşi va
păstra interesul pentru afaceri globale aceasta nu va reuşi să şi-l menifeste decât
prin prezenţa permanentă în Consiliul de Securitate al ONU. Cu toate acestea
Rusia va pune presiune pe UE concurând-o în afacerile est-europene. Relevantă
în acest sens este încercarea administraţiei ruse de contracarare a influenţei UE
prin înfiinţarea unei uniuni euro-asiatice16.
1.2. Aprecieri privind situaţia geopolitică a UE
În acest context geopolitic mondial, zona europenă va fi marcată de
încercările UE de a găsi soluţii în est, înspre Orientul Mijlociu, Zona Arctică şi
spre Africa. Ca urmare doar „frontiera” vestică va fi securizată de parteneriatul
transatlantic. Europa se va găsi în faţa unui competitor puternic în Est şi Nord, şi
anume Rusia, iar în Orientul Mijlociu şi nordul Africii va fi în concurenţă cu
blocul arab susţinut cel mai probabil de Turcia. Creşterea Chinei va marca şi o
retragre strategică a SUA din afacerile europene. În faţa acestei dileme
geopolitice UE va trebui să adopte o nouă atitudine.
Chiar dacă politca de tip soft power a permis UE să arate un alt tip de a
face politică, acest lucru nu i-a permis să-şi susţină interesele. Actorii statali
importanţi din UE, în special Franţa, Marea Britanie şi Germania au continuat
să-şi facă jocul geopolitic propriu. Franţa în Africa, Marea Britanie în cooperare
strânsă cu SUA în Orientul Mijlociu, iar Germania în cooperare cu Rusia în
centrul şi estul Europei.
16

Putin calls for 'Eurasian Union' of ex-Soviet republics”, BBC News. 4 octombrie 2011, accesat la 16
octombrie 2013.
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În schimb, UE ca subiect de drept internaţional17 nu a reprezentat o voce
distinctă în ansamblul relaţiilor internaţionale chiar dacă atât Preşedintele
Consiliului European cât şi Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe şi
Politica de Securitate s-au exprimat în fiecare chestiune importantă. A primat
vocea Franţei, a Marii Britanii sau a Germaniei. Acest lucru a dus la subminarea
intereselor europene în ansamblu.
În prezent economia europeană este prima economie la nivel mondial cu
un PIB cumulat al statelor membre de 16.641 mld $18 (cu 1.000 de miliarde mai
mult decât SUA şi 8.400 mai mult ca şi China – dublu). Populaţia UE este de
506,8 la 1 ianuarie 201219 şi spor natural pozitiv (datorat în special aportului
etnicilor din afara Europei), cu o proiecţie a acesteia spre 520 de milioane în
2035 (dar cu o populaţie îmbătrânită) şi 505 milioane în 206020. Cu toate
acestea, potrivit estimărilor, economia UE va genera un PIB de 17.872 mld $ în
201821 pierzând supremaţia în faţa SUA (21.100 mld $) şi cu un avans foarte mic
în faţa Chinei (15.000 mld $), iar în 2025 va reprezenta doar 17% din economia
mondială faţă de 18% SUA şi 22% China.
În subcapitolul anterior, am prezentat deja care va fi evoluţia principalelor
state europene, Franţa, Marea Britanie, Germania, lucru care ne permite să
afirmăm că fără o integrare politică mai profundă, UE nu va reuşi să-şi păstreze
poziţiile la nivel mondial. Acest lucru va permite puterilor emergente, în special
din grupul BRIC, să conteste influenţa puterilor europene în afacerile globale.
Consecinţa va fi pierderea de pieţe şi blocarea/restricţionarea accesului la
resurse sau dependenţa de terţi în special SUA şi Rusia.
Concluzionând asupra acestor sumare observaţii de natură geopolitică,
putem afirma că fără a-şi constitui instrumente puternice prin care să
contracareze ascensiunea competitorilor, UE se va vedea blocată la est de
creşterea Rusiei, la sud şi sud-est de blocul musulman (Turcia şi lumea arabă),
în Pacific de China, depinzând în Atlantic de buna conlucrare cu SUA. Până şi
influenţa în America Latină va fi pierdută în favoarea Braziliei şi eventual a
Mexicului. Doar în Africa Occidentală şi Centrală europenii îşi vor conserva
avantajul dar fără a avea o influenţă majoră la nivel mondial.
Ca urmare, consider că UE poate ieşi din această dificultate geopolitică,
reconstruindu-şi influenţa la nivel mondial bazându-se pe tradiţia istorică a
imperiilor coloniale, britanic, francez, spaniol şi în parte italian şi german, care
să se constituie ca direcţie de proiecţie a acţiunilor europene. Pentru aceasta UE
are nevoie pe lângă o politică externă comună credibilă şi de instrumente
17

Versiunile consolidate ale Tratatului privind Uniunea Europeană şi Tratatului privind funcţionarea Uniunii
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militare care să o susţină. Cum deja UE beneficiază de o influenţă economică şi
culturală la nivel global, e de la sine înţeles că direcţia de urmat va fi
constituirea unor capabilităţi de natură militară care să susţină interesele
Uniunii. Avansul tehnologic al UE poate genera capabilităţi de primă mână în
domeniile de vârf a tehnologiei militare, spaţiale, maritime, rachete şi navale.
Dobândirea acestor capabilităţi militare şi subordonarea lor unei PESC coerente
poate scoate UE din încercuirea geopolitică la care este supusă.
2. Instituţii, mecanisme de funcţionare a PESC/PSAC
2.1.Observaţii asupra instituţiilor politice europene responsabile cu
implementarea PESC/PSAC
Tratatul de la Lisabona a reuşit să instituie la nivelul UE o Politică
Externă şi de Securitate Comună (PESC) şi în cadrul acesteia a unei Politici de
Securitate şi Apărare Comune (PSAC) care au făcut din UE un subiect de drept
internaţional cu voce auzită la nivel mondial22. În Titlul V al Tratatului Uniunii
Europene (TUE)23 precum şi în Partea a cincea a Tratatului privind funcţionarea
UE (TFUE)24 sunt stipulate condiţiile de implementare a PESC/PSAC precum şi
rolul şi modul de funcţionare a instituţiilor europene responsabile cu aceasta.
PSAC include definirea treptată a unei politici de apărare comune a Uniunii.
Caracteristica principală a implementării PESC/PSAC o reprezintă forma
interguvernamentală de adoptare a deciziilor inclusiv în ceea ce înseamnă
semnarea tratatelor internaţionale sau desfăşurarea unor negocieri. Aceasta
însemnând că statele membre şi-au menţinut controlul asupra politicii externe
naţionale şi doresc ca deciziile adoptate la nivel european să fie în strânsă
concordanţă cu interesul naţional. Ca urmare, instituţiile responsabile în
domeniul PESC/PSAC sunt mandatate în principalele dosare până unde pot să
promoveze interesele europene. Acest lucru duce la o lipsă de coerenţă în
domeniul implementării PESC/PSAC chiar dacă instituţiile specifice au devenit
funcţionale.
Conform TUE, Consiliul European, format din şefii de stat sau de
guvern, este principala instituţie responsabilă cu adoptarea deciziilor la nivelul
PESC/PSAC. Preşedintele Consiliului European chiar dacă reprezintă Uniunea
în relaţiile cu terţi nu poate acţiona decât în baza unui mandat al Consiliului
European imperativ şi limitat.
Consiliul Uniunii Europene (Consiliu), adoptă deciziile necesare pentru
definirea şi punerea în aplicare a acesteia. Din păcate, reprezentanţii naţionali în
cadrul acestuia poartă un mandat naţional lucru care face dificilă negocierea.
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de
securitate (ÎR), reprezintă UE în chestiunile referitoare la PESC/PSAC, dar în
coordonare cu Preşedintele. Prevederea care însă poate bloca orice iniţiativă în
22
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domeniul PESC/PSAC susţine ca în cazul în care un membru al Consiliului
declară că, din raţiuni vitale de politică naţională pe care le prezintă, are intenţia
să se opună adoptării unei decizii cu majoritate calificată, nu se trece la vot.
Totuşi, Consiliul, cu majoritate calificată, poate solicita Consiliului European să
se pronunţe cu privire la chestiunea în cauză, în vederea adoptării în unanimitate
a unei decizii. Oricum deciziile cu implicaţii militare sau în domeniul apărării
trebuie adoptate în unanimitate.
ÎR este susţinut de un Serviciu European pentru Acţiunea Externă
(SEAE). Acest serviciu lucrează în colaborare cu serviciile diplomatice ale
statelor membre. Înfiinţat de Tratatul de la Lisabona, SEAE a reunit majoritatea
instituţiilor comunitare responsabile cu PESC şi PESA/PSAC care să-i ofere
posibilitatea să asiste decidenţii europeni în adoptarea deciziilor în domeniu.
SEAE se vrea pe de o parte un minister de externe, fiind încadrat cu diplomaţi şi
având reprezentanţe diplomatice, dar totodată şi un minister al apărării având
structuri responsabile cu implementarea PSAC. Există în cadrul acestuia chiar şi
structuri responsabile cu activitatea de intelligence.
Comisia Europeană (CE) prezintă recomandări Consiliului în cazul în
care trebuie negociate şi încheiate acorduri cu ţări terţe ori organizaţii
internaţionale şi este autorizată de Consiliu să deschidă negocierile.
În cadrul Parlamentului European (PE) pe probleme de politică externă
se pronunţă Comisia pentru afaceri externe care contribuie la elaborarea şi
controlul PESC. În cadrul acesteia funcţionează Subcomisia securitate şi
apărare.25
Concluzionând asupra aspectelor care ţin de buna funcţionare a
instituţiilor responsabile cu implementarea PESC/PSAC pot afirma că acestea au
devenit, odată cu adoptarea Tratatului de la Lisabona, mai funcţionale, dar se
observă o dificultate în adoptarea deciziilor. Consiliul European a rămas
principalul for decizional. În cadrul acestuia promovarea intereselor statelor va
ocupa un loc primordial pe agenda membrilor. Soluţia care ar permite
remedierea situaţiei nu ţine, din punctul meu de vedere, de voinţa liderilor
politici actuali sau viitori ci mai mult de cristalizarea unei identităţi europene
clar conturate în care cetăţenii să se simtă în primul rând europeni. Mai mult este
de dorit ca acestei identităţi europene să îi fie ataşate caracteristici care să le
permită inclusiv naţiunilor mici din UE să adere la un set de valori specifice
marilor puteri europene.

25
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2.2. Observaţii asupra instituţiilor de apărare europene responsabile cu
implementarea PESC/PSAC
Deşi au existat iniţiative privind apărarea europeană comună, începând cu
sfârşitul anilor ‘40, a trebuit să treacă peste 40 de ani pentru ca acest demers să
capete consistenţă. Dubla afiliere a statelor membre UE şi la alianţa politicomilitară NATO a încetinit formarea instituţiilor specifice PESC/PSAC.
„Globalizarea” riscurilor şi ameninţărilor şi în special apariţia unor riscuri şi
ameninţări de natură asimetrică (terorismul, proliferarea, pirateria, etc.) dar şi
apariţia crizei economice a redeschis dosarul înfiinţării de capabilităţi comune
de apărare care să susţină interesele statelor membre. Deşi incipiente aceste
structuri pot reprezenta embrionii unei noi şi mult mai complexe instituţii, ACE.
Principalele instituţii responsabile cu implementarea PSAC sunt:
Comitetul Politic şi de Securitate urmăreşte situaţia internaţională în
domeniile care ţin de PESC/PSAC, exercitând, sub autoritatea Consiliului şi a
ÎR, controlul politic şi conducerea strategică a operaţilor de gestionare a crizelor.
Agenţia Europeană de Apărare (AEA) identifică necesităţile
operaţionale şi contribuie la adoptarea unor măsuri pentru dezvoltarea industriei
europene de apărare. AEA participă la definirea unei politici europene în materie
de capacităţi şi de armament şi sprijină Consiliul în evaluarea capacităţilor
militare.
Cooperarea structurată permanentă desemnează o formă de cooperare
şi mai profundă în domeniul apărării între anumite state membre. Statele care
aderă la CSP se angajează să pună la dispoziţie unităţi de luptă pentru misiunile
planificate. Fiecare stat membru este liber să se retragă din CSP sau să ia parte la
cooperarea permanentă.
Comitetul Militar al Uniunii Europene (CMUE) este compus din şefii
de stat major ai statelor membre, care sunt reprezentanţi în mod curent de
reprezentanţii lor militari permanenţi. CMUE oferă consiliere şi recomandări
Comitetului politic şi de securitate (CPS).
Battle Groups26 sunt unităţi militare constituite pentru implementarea
PSAC, formate din unităţi/subunităţi ale statelor membre. Până în prezent sunt
înfiinţate 18 EUBG de dimensiunile unui batalion întărit cu forţe de sprijin
suplimentare (aprox 1500 militari) şi care poate executa misiuni independente la
distanţă. Acestea sunt gata pentru desfăşurare în orice moment şi pot fi dislocate
uşor. Forţele sunt sub controlul direct al Consiliului Uniunii Europene. Acestea
execută de regulă misiuni de tip Petersberg.
Forţele multinaţionale în aplicarea PSAC sunt rezultatul alianţei
militare între anumite state membre care au hotărât să-şi combine capacităţile,
echipamentele şi efectivele lor. Principalele „Euroforţe”27 sunt: EUROFOR care
reuneşte forţe terestre ale Franţei, Italiei, Portugaliei şi Spaniei;EUROCORPS:
reuneşte forţe terestre ale Belgiei, Franţei, Germaniei, Luxemburgului şi
26
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(CSDP),
Comună,

Spaniei; EUROMARFOR: reuneşte forţe maritime ale Franţei, Italiei,
Portugaliei şi Spaniei; Grupul Aerian European: reuneşte forţe aeriene ale
Belgiei, Franţei, Germaniei, Italiei, Regatului Unit, Spaniei şi Ţărilor de Jos.
Prezentarea de mai sus nu se vrea să fie una completă, ci doar are menirea
de a arăta că Uniunea şi-a dezvoltat capabilităţi care să-i permită să desfăşoare
misiuni militare sau civile precum şi să gestioneze crize. Ele nu sunt suficiente
în contextul lipsei de viziune politică privind viitorul lor. Criza economică a
afectat şi mai mult demersul, dar a iniţiat şi politici complementare. Pooling and
sharing e doar una dintre ele.
3. Rolul pe care ACE l-ar avea în susţinerea eficientă a PSAC
Iniţierea unor dezbateri consistente pe marginea înfiinţării graduale a
ACE, poate echilibra discursurile anti-integrare, oferind o platformă credibilă de
dezbateri politice, dar şi civice, privind rolul şi viitorul Uniunii. Armata a jucat
întotdeauna un rol esenţial în susţinerea statelor naţionale şi consider că poate
juca un rol determinant şi în realizarea unităţii europene şi definitivarea
construcţiei europene.
Dar care este plus valoarea adusă de o astfel de instituţie?
Avantaje de natură economică. O cheltuire mai raţională a bugetelor
pentru apărare. Deşi ţările membre UE investesc anual în apărare aproximativ
286 miliarde de dolari (faţă de 682 miliarde dolari SUA, 166 miliarde dolari
China, 90 miliarde dolari Rusia), acest efort nu se regăseşte în calitatea
armatelor naţionale ale statelor membre UE. O armată unică ar putea fi mai uşor
susţinută financiar. Redimensionarea efectivelor ar permite redistribuirea
actualului buget pentru înzestrare şi operaţii. Comparativ, în prezent se cheltuie
pentru un militar european 178.750 de dolari/an, iar în cazul reducerii
efectivelor la 1 milion de militari, cheltuielile ar fi de 286.000 de
dolari/an/militar. Comparativ SUA cheltuie cu un militar aproximativ 480.000
de dolari pe an.
Atenuarea dependenţei militare faţă de SUA. Aceasta se poate face
prin înfiinţarea unei armate comparabile ca structură şi dotare cu cea a SUA
beneficiind de potenţialul tehnico-ştiinţific şi industria de apărare europeană
care o pot susţine. Direcţiile care ar trebui urmate sunt în opinia mea:
constituirea unei flote capabile să asigure proiecţia şi susţinerea forţei oriunde pe
glob, construirea unei puteri aeriene capabile să susţină flota şi să apere teritoriul
naţional, dezvoltarea capabilităţilor spaţiale, dezvoltarea capacităţilor de lovire
cu rachete şi apărare antirachetă şi antiaeriană.
Accelerarea formării unei identităţi europene. Consolidarea spaţiului
de liberă circulaţie a persoanelor a creat premisele consolidării identităţii
europene comune, dar care poate deveni un demers insuficient în contextul
recrudescenţei discursului public şi politic naţionalist. Apreciez că alături de
monedă, steag, instituţii politice şi economice comune, la formarea unei
identităţi comune poate contribui şi înfiinţarea unei ACE, care ar putea avea
rolul de coagulant al consolidării identităţii comune europene. Înalta
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tehnologizare a armatelor moderne va duce indiscutabil la formarea unui corp
profesional superspecializat. Înfiinţarea unei ACE cu un corp profesional
recrutat din cetăţeni europeni, în care componenta naţională să fie exclusă,
dedicată să lupte sub drapelul UE, va duce indiscutabil la formarea unei
identităţi, la început profesionale, distincte. Folosirea unei singure limbi în
cadrul activităţilor profesionale, dublată de dislocarea unităţilor în garnizoane
europene va putea constitui un factor stimulator pentru translatarea identităţii
armate şi în plan societal. În prezent, 38% din cetăţenii europeni cunosc limba
engleză, 12% franceză, 11% spaniolă, 11% germană28. Deci, limba engleză
poate constitui suportul lingvistic pentru o astfel de instituţie. Militarii ei alături
de familiile lor vor putea forma, poate, o primă mare familie europeană, iar
trecerea în timp a milioane de persoane pe sub steagul ACE va contribui efectiv
la formarea şi consolidarea unei identităţi europene. Modelul american (sfărşitul
secolului XVIII şi secolul XIX) poate fi un bun exemplu când cetăţeni cu etnii
extrem de diverse au luptat sub acelaşi steag folosind aceeaşi limbă şi formând
treptat un spaţiu cultural specific.
Accelerarea realizării unităţii europene. Privind în istorie putem lesne
observa că, unificarea şi consolidarea statelor naţionale s-a făcut mai tot timpul
în jurul armatei naţionale. O ACE acceptată şi recunoscută ca instituţie comună
de toţi cetăţenii europeni poate reprezenta încă o etapă în realizarea unităţii
europene. În prezent politicienii europeni sunt conştienţi că statele au pierdut
atribute ce ţin de suveranitate, în plan legislativ, economic, monetar şi chiar
politic, dar evită să continue integrarea europeană pentru a nu-şi pierde suportul
popular. ACE ar putea deveni garantul că renunţarea la atribute ce ţin de
suveranitatea naţională nu va afecta în sens negativ buna funcţionare a vieţii
economico-sociale la nivel local, regional şi naţional.
Concluzii
Problema majoră care se va pune în situaţia iniţierii demersurilor politice
pentru crearea unei ACE, ar fi renunţarea la o parte esenţială a suveranităţii, şi
anume la puterea militară proprie şi dreptul de a dispune unilateral de aceasta.
Este evident că interesele naţionale ale statelor membre UE nu coincid
întotdeauna, dar este de previzionat că pe termen mediu sau lung acestea vor
coincide în cea mai mare parte.Politica externă, armata şi serviciile de informaţii
sunt singurele care mai păstrează atributul naţional, dar e din ce în ce mai
evident că pentru a face faţă noilor provocări trebuie să lucreze în strânsă
legătură cu instituţiile omoloage din ţările europene.
Odată rezolvată problema suveranităţii, ACE poate să-şi ocupe locul la nivelul
societăţii europene căreia să-i ofere garanţii privind protejarea, valorilor şi
intereselor comune. Sunt convins că europenii vor accepta această instituţie în
special datorită credibilităţii generate de forţa şi profesionalismul acesteia.
28
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Europenii realizează că armatele naţionale mândre de istoria lor nu mai pot
reprezenta o soluţie pentru competiţia mondială.
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RELAŢIILE NATO - UE POST LISABONA.
CONSIDERENTE DE SECURITATE
Ioan Nicolae PETRAŞUC*
După sfârşitul Războiului Rece, atât NATO cât şi Uniunea Europeană au trebuit să
facă faţă noii arhitecturi internaţionale. Nu puţini au fost aceia care vedeau sfârşitul celor
două organizaţii, mai cu seamă al NATO, a cărei doctrină îşi pierduse substanţa.
Stadiul actual în care se prezintă Alianţa Nord Atlantică şi Uniunea Europeană ne
demonstrează faptul aceste două structuri au evoluat într-un mod pe care fondatorii nu l-ar fi
putut prevedea.
Mai mult, odată cu adoptarea Noului Concept Strategic al NATO s-au stabilit direcţiile
strategice pentru evoluţia Alianţei Nord-Atlantice în următorul deceniu
Cuvinte- cheie: NATO, UE, Lisabona, Noul Concept Strategic, EEAS

1. Cadrul general
Deoarece mediul strategic continuă să evolueze, ritmul transformării
NATO creşte. Alianţa Nord Atlantică abordează un spectru mai larg de
provocări de securitate decât în trecut şi trebuie să asigure protecţia cetăţenilor
din ţările membre, atât în plan intern, cât şi extern.
O parte din ameninţări, cum ar fi de exemplu proliferarea armelor de
distrugere în masă şi terorismul, nu cunosc graniţe, fapt care presupune că
Alianţa trebuie să fie de asemenea capabilă să disloce şi să susţină forţe la mari
distanţe, precum în Afganistan. În paralel, NATO îşi dezvoltă mijloacele şi
capabilităţile necesare pentru a putea să răspundă la aceste noi cerinţe şi
contribuie la eforturile internaţionale de combatere a acestor numeroase
provocări1.
În acelaşi timp, statele membre ale Uniunii Europene au lărgit procesul de
integrare europeană şi pentru unele dintre fostele state comuniste. Totodată au
început să se preocupe de construirea unei dimensiuni referitoare la o politică
externă şi de securitate comună cu scopul de a-şi îmbunătăţi capacităţile privind
managementul crizelor de securitate de genul celor apărute în Balcani la
începutul anilor '90.
NATO oferă un cadru politico-militar pentru managementul provocărilor
de securitate, care asigură legătura dintre interesele şi obiectivele urmărite de
europeni şi nord-americani vizând edificarea unei securităţi bazate pe înţelegere
şi cooperare, pentru generaţiile viitoare2.

*

Ioan Nicolae PETRAŞUC este locotenent în cadrul Ministerului Apărării Naţionale. Email:
p_ionut80@yahoo.com
1
Departamentul de Diplomaţie Publică al NATO, Împreună pentru securitate - O introducere în problematica
NATO, www.nato.int
2
Idem
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Conform unor opinii, principalele misiuni ale Alianţei sunt3:
-să asigure persistenţa unui echilibru de forţe în Europa, astfel încât, în
ciuda reducerii masive a prezenţei americane, Rusia să nu cântărească exagerat
de greu în balanţa situaţiei politice şi geostrategice;
-să răspundă nevoii de securitate a ţărilor din Europa Centrală şi de Est;
-să convină, împreună cu Rusia, asupra noii forme a raporturilor dintre
această şi Alianţă;
-să fie în măsură să coopereze cu ONU pentru menţinerea sau pentru
restabilirea păcii;
-să-şi îndrepte atenţia asupra problemelor de securitate care se manifestă
sau se profilează în Mediterana sau, mai general, în sudul Europei4.
În condiţiile evoluţiei noilor provocări la adresa securităţii internaţionale,
NATO îşi stabileşte trei principale sarcini, toate contribuind la apărarea statelor
membre şi fiind în concordanţă cu legislaţia internaţională:
apărarea colectivă rămâne principiul cel mai important al Alianţei, pe baza
art. 5 din Tratatul fondator5
-gestionarea crizelor, un concept nou introdus în doctrina NATO, este
realizată în baza capabilităţilor unice printre celelalte organizaţii internaţionale
militare şi politice pe care le deţine6.
7
- „securitatea cooperativă” .
Introducerea ultimelor două misiuni în noul concept strategic permite
NATO ca, în actualul context global, să poată interveni în cazul oricăror situaţii
de criză apărute oriunde în lume. Astfel, NATO nu este numai o alianţă
defensivă, ci devine o „instituţie de securitate”.
Noul Concept Strategic al NATO marchează o reorientare de la protecţia
teritoriilor la protecţia cetăţenilor. Documentul oferă o imagine a creşterii
vulnerabilităţii aprovizionării cu energie a aliaţilor şi însărcinează NATO să-şi
dezvolte capacitatea de a contribui la securitatea energetică, inclusiv prin
asigurarea protecţiei elementelor de infrastructură şi a zonelor şi traseelor de
tranzit, cooperarea cu partenerii şi consultări între aliaţi, pe baza evaluărilor şi a
planurilor de urgenţă strategice. Atitudinea statelor membre este însă precaută în
condiţiile în care interesele statelor membre sunt uneori divergente în domeniul
energetic, dincolo de declaraţiile politice generale de principii.

3

Francois de Rose, Al treilea război mondial nu a avut loc, NATO si pacea, , Editura Nemira, Bucureşti, 1998,
p.112
4
Idem
5
Art. 5 al Tratatului de la Washington: Părţile convin că un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre
ele, în Europa sau în America de Nord, va fi considerat un atac împotriva tuturor şi, în consecinţă, sunt de acord
ca, dacă are loc un asemenea atac armat, fiecare dintre ele, în exercitarea dreptului la auto-apărare individuală
sau colectivă recunoscut prin articolul 51 din Carta Naţiunilor Unite, va sprijini Partea sau Părţile atacate prin
efectuarea imediată, individual sau de comun acord cu celelalte Părţi, a oricărei acţiuni pe care o consideră
necesară, inclusiv folosirea forţei armate, pentru restabilirea şi menţinerea securităţii zonei nord-atlantice.
6
NATO intenţionează să folosească aceste instrumente politice şi militare pentru gestionarea crizelor care ar
putea afecta în vreun fel Alianţa.
7
Este o idee nouă care apare în documentele Alianţei, care se referă la colaborarea cu alte state şi organizaţii.
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Şi în cadrul structurii UE eforturile Comisiei Europene de a elabora o
politică energetică de perspectivă sunt obstrucţionate periodic de statele membre
care continuă să stabilească înţelegeri individuale cu furnizorii de energie.
În cazul membrilor NATO din UE, acest domeniu este intrinsec legat de
Rusia, ţară care deţine cele mai mari rezerve de cărbune, gaze şi uraniu din lume
şi ocupă locul şapte în privinţa rezervelor de petrol la nivel global8. Atitudinea
Aliaţilor referitoare la politica externă, de securitate şi energetică a Rusiei este
uneori diferită şi ca urmare a diferitelor grade de dependenţă energetică faţă de
Rusia.
Relaţia cu Rusia este o altă componentă a strategiei de îndeplinire a rolului
NATO în securitatea şi stabilitatea Europei.
Astfel, pentru dobândirea unei viziuni complete a cadrului relaţiilor
NATO-UE, vom analiza separat relaţia NATO-Rusia, respectiv relaţia UERusia, evidenţiind interesele pe care le are Rusia în acest tablou geopolitic.
2. Relaţiile NATO – Rusia
Rusia s-a numărat printre primele ţări care s-au angajat în activităţi de
parteneriat cu Alianţa Nord-Atlantică încă din primele zile de existenţă a
organizaţiei. În 1997, cooperarea a fost aşezată pe o bază mai formală, odată cu
semnarea acordurilor bilaterale între fiecare dintre aceste ţări şi NATO.
Consiliul Întrunit Permanent NATO-Rusia a fost înfiinţat ca un instrument
de facilitare a consultărilor şi discuţiilor regulate pe tema aspectelor de
securitate şi de dezvoltare a cooperării practice într-o gamă largă de domenii.
În perioada imediat de după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, care
au subliniat necesitatea unei acţiuni internaţionale concertate în vederea
abordării noilor ameninţări de securitate, ţările aliate şi Rusia au dezvoltat relaţii
mai profunde şi mai strânse. În 2002, Consiliul Întrunit Permanent NATO-Rusia
(format bilateral) a fost înlocuit de Consiliul NATO-Rusia (NRC), prezidat de
Secretarul General al NATO, în cadrul căruia toate ţările NRC participă în
calitate de părţi egale şi deciziile se iau prin consens.
NRC a identificat lupta împotriva terorismului, managementul crizelor şi
neproliferarea armelor de distrugere în masă drept domenii cheie de cooperare9.
Pentru dobândirea unei viziuni complete, vom analiza interesele Rusiei şi
pe cele ale NATO şi modalitatea în care acestea sunt abordate în recentele
documente emise în urma Summit-ului NATO.
Este evident că prima preocupare a Rusiei ar trebui să fie obţinerea unui
drept de veto sau măcar a unei influenţe în problemele care „afectează
securitatea Federaţiei Ruse”, cum ar fi, în primul rând, extinderea NATO
aproape de graniţele sale. Astfel, Noul Concept Strategic a rezolvat această
problemă într-o manieră teoretică, reafirmând prevederile articolului 10 din
Tratatul de la Washington în ceea ce priveşte extinderea şi condiţiile de aderare
8
9

Revista NATO, http://www.nato.int/docu/review/2011/climate-action/energy_security/ro/index.htm
NATO, op. cit., Departamentul de Diplomaţie Publică al NATO, Bruxelles, p. 23
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la Alianţă, dar mutând toate relaţiile cu terţii implicaţi în astfel de procese mult
sub parteneriatul cu Rusia.
Analizând din perspectiva unipolarităţii deciziilor ce implică SUA şi
NATO, Rusia a primit importante avantaje prin intermediul articolului 2 din
principiile de bază, reafirmându-se rolul primar din Consiliul de Securitate al
ONU - dar nu un rol exclusiv, dacă condiţiile articolului 5 din Tratatul de la
Washington şi cele ale apărării comune sunt îndeplinite:
Astfel, statele membre ale NATO formează o comunitate de valori unică,
dedicată principiilor libertăţii individuale, democraţiei, drepturilor omului şi
supremaţiei legii. Alianţa este ferm dedicată scopurilor şi principiilor Cartei
Naţiunilor Unite şi Tratatului de la Washington, care afirmă responsabilitatea
primară a Consiliului de Securitate pentru menţinerea păcii şi securităţii
internaţionale.
În acelaşi timp, soluţii diplomatice şi contextuale au fost găsite în cadrul
declaraţiei comune a Consiliului NATO-Rusia, afirmând în acelaşi timp voinţa
unui „parteneriat strategic real cu Rusia” în domeniile de „interes comun”, dar şi
aprofundarea NRC cu participarea a „29 de parteneri egali”, următoarea frază
afirmând că acesta este doar un for de consultări. Mai mult, este precizat faptul
că problemele de interes comun sunt discutate în NRC şi chiar şi „decizii
comune şi acţiuni comune” ar putea fi luate în considerare10.
Aceasta ar fi cea mai mare realizare pe care Rusia o primeşte prin
prevederile celor trei documente aprobate la Summit-ul NATO de la Lisabona.
În această direcţie, NATO a făcut paşi mari în ceea ce priveşte a doua
deschidere către Rusia, după ce, la origine, inversase efectele suspendării
relaţiilor NATO-Rusia cu toate că Rusia nu a respectat angajamentele luate în
acordul de încetare a focului ce a încheiat războiul ruso-georgian, ba mai mult, a
recunoscut independenţa celor două regiuni separatiste georgiene, Abhazia şi
Osetia de Sud.
Pe de altă parte, prevederile hard au fost enunţate în toate cele trei
documente ca principii de bază şi garanţii pentru toate ţările din zona
euroatlantică şi nu doar pentru cele din cadrul Alianţei. Această listă cuprinde
şapte puncte:
articolul 5 plus, care conţine şi apărarea şi angajarea comună fermă;
principiul neutilizării forţei sau ameninţării cu folosirea acesteia;
principiile suveranităţii, integrităţii teritoriale şi independenţei politice
pentru toate statele regiunii euroatlantice;
Tratatul Forţelor Convenţionale în Europa, prevederile OSCE şi
principiile de bază ale relaţiei cu Rusia;
formulările pentru regiunile separatiste ale Georgiei;

10

Declaraţia comună a Consiliului NATO-Rusia: „Statele membre ale NRC sunt dedicate lucrului cu 29 de
parteneri egali pentru a acoperi întregul potenţial al Consiliului NATO-Rusia prin continuarea dezvoltării
dialogului lor politic şi cooperării practice bazate pe interesele lor comune. Subliniem faptul că NRC este un
forum pentru dialog politic în toate momentele şi pentru toate situaţiile în care nu cădem de acord. Suntem
hotărâţi să ne folosim de mecanismul NRC pentru consultări, crearea de consens, cooperare, decizie comună şi
acţiune comună într-un spectru extins de probleme de securitate în zona euroatlantică.”
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operaţiuni „în afara graniţelor” şi misiuni de management al crizelor cu

implicarea NATO în crize în afară graniţelor „atunci când acest lucru este
posibil”;
formulări legate de echilibrul rachetelor nucleare — retragerea armelor
nucleare din Europa şi reducerea stocurilor de rachete nucleare cu rază scurtă —
şi angajamentul pentru o lume fără arme nucleare11.
3. Relaţiile UE – Rusia
Competiţia geopolitică pentru orientarea strategică a Europei este departe
de a avea un câştigător. Suntem tentaţi să credem că America este opţiunea
naturală a UE. Însă istoria secolului XIX ne arată că dependenţa strategică de un
vecin mai puternic îi conferă acestuia o pârghie esenţială în exercitarea unui
control sistematic asupra comportamentului unui actor geopolitic vulnerabil.
Pârghia pe care Rusia o deţine asupra unor state membre cheie ale UE poate
slăbi ireversibil atlantismul ca orientare strategică în Europa.
Pe acest fundal, pentru multe state europene, Rusia devine mai atractivă.
Motivul este simplu: resursele energetice şi, de fapt, capitalul de şantaj energetic
pe care Moscova îl deţine răspund unor interese şi nevoi imediate, mai urgente
pentru cetăţenii europeni decât virtuala umbrelă de securitate militară furnizată
de către SUA. Prin urmare, UE este principalul partener comercial-economic al
Federaţiei Ruse, iar Federaţia Rusă deţine primul loc în lista furnizorilor de gaze
naturale spre UE şi locul doi la capitolul livrărilor de petrol12.
Admiterea Rusiei în Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) - produsă
în decembrie 2011 - trebuie înţeleasă ca fiind un imbold pentru reforme care să
permită o mai bună funcţionare a pieţei. Întrucât relaţiile dintre Rusia şi UE sunt
destul de complexe, aderarea Rusiei la OMC constituie un cadru foarte bun
pentru îmbunătăţirea şi clarificarea acestora.
Atât aderarea Rusiei la OMC, cât şi crearea unui spaţiu economic comun
eficient în Europa, rezidă în efectuarea de reforme având o ancoră externă. În
ambele cazuri, cerinţele sunt foarte asemănătoare: asigurarea liberei mişcări a
bunurilor, serviciilor şi a capitalului, implementând principii ce asigură
transparenţa şi eficienţa pieţei.
Analistul Dan Steinbock, evidenţiază faptul că pe termen lung, relativa
importanţă economică şi strategică a Rusiei şi Uniunii Europene va intra în
declin la nivelul economiei globale13. Adevărata întrebare este cine, dintre Rusia
şi Uniunea Europeană, va adera prima la un viitor multipolar şi la
compromisurile necesare în acest sens14.

11

Dan Dungaciu, Sanda Cincă (coord.), NATO-post Lisabona şi provocările regionale, Editura Institutului de
Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, Bucureşti, 2011, p. 52
12
Gabriela Ioniţă, Cooperarea Rusia-UE între deziderate şi realităţi concrete, Cadran Politic, 2 mai 2010,
http://www.cadranpolitic.ro/?p=49.
13
The Russia-EU-US drama, http://euobserver.com/opinion/118538
14
UE-Rusia: Relaţiile dintre Moscova şi Bruxelles sunt reci, http://www.presseurop.eu/ro/content/newsbrief/3194691-relatiile-dintre-moscova-si-bruxelles-sunt-reci
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Totodată, publicaţia franceză Le Monde consideră că Uniunea Europeană
oscilează între resentimentul popoarelor europene, afectate de criză, şi
necesitatea unei îndrăzneţe integrări politice şi bugetare. Rusia stagnează, îşi
restrânge activităţile, fără a şti în ce direcţie se îndreaptă, subliniind că
susţinătorii unei apropieri între UE şi Rusia evidenţiază interesele comune,
colaborarea energetică, investiţiile reciproce, proximitatea culturală. Însă ei
ignoră prăpastia care se deschide între cele două părţi din punctul de vedere al
valorilor. Rusia adresează Uniunii Europene următoarea întrebare: de ce
construcţie europeană poate fi vorba dacă se renunţă la apărarea valorilor
fundamentale ale acesteia?15.
4. Relaţiile NATO – UE
Adaptarea parteneriatului dintre NATO şi UE la noile realităţi constituie un
demers esenţial pentru promovarea valorilor şi intereselor comune ale statelor
membre ale celor două organizaţii în condiţiile reconfigurării raporturilor de
putere din cadrul sistemului internaţional, mai ales ca urmare a creşterii
influenţei puterilor emergente şi a tendinţelor de formare a unei structuri
multipolare de putere, şi a multiplicării riscurilor şi provocărilor din mediul
internaţional de securitate16
Noul Concept Strategic, adoptat la summit-ul de la Lisabona, a recunoscut
UE ca partenerul esenţial al NATO pentru asigurarea securităţii euro-atlantice.
Extinderea NATO a contribuit substanţial la securitatea Aliaţilor, iar
perspectivele viitoarelor extinderi şi spiritul cooperării pentru securitate au adus
stabilitate în Europa la o scară mai largă.
„Ţelul nostru, de a avea o Europă unită şi liberă şi care să împărtăşească un
set de valori comune, ar putea fi atins cel mai bine prin integrarea tuturor ţărilor
europene care doresc acest lucru în structurile euroatlantice (...). Uşa către
aderarea la NATO rămâne deschisă pentru toate democraţiile europene care
împărtăşesc idealurile Alianţei noastre, care sunt dispuse şi capabile să-şi asume
responsabilităţile şi obligaţiile unui membru şi acelora a căror aderare ar
contribui la securitatea comună şi la stabilitate”17.
După cum putem vedea, ţelul unei Europe unite şi libere, împărtăşind valori
comune, este încă inclus în documentul strategic, la fel cum este inclusă şi
declaraţia că acesta ar fi susţinut cel mai bine prin integrarea tuturor ţărilor
europene în structurile euroatlantice. Această declaraţie are rolul de a calma
potenţialele nelinişti ale noilor democraţii precum şi ale unora dintre statele
membre care ar putea vedea în modalitatea de abordare a extinderii concesii
făcute către Rusia, în ciuda angajamentelor anterioare în care se anunţa că statele
care nu sunt membre ar putea afecta activitatea NATO.
15

L'Europe face à la régression de la Russie, http://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2012/12/20/l-europe-face-ala-regression-de-la-russie_1808870_3208.html
16
Gheorghe, Savu, Parteneriatul strategic NATO-UE. Rolul capabilităţilor militare în Infosfera, Anul III, nr.
1/2011, http://www.mapn.ro/publicatii/1_2011_.pdf
17
Noul Concept Strategic, http://www.nato.int/strategic-concept/index.html
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Relaţia NATO-UE este abordată distinct în textul documentului: „O
Uniune Europeană activă şi eficientă contribuie la asigurarea securităţii în zona
euroatlantică. De aceea UE este un partener unic şi esenţial pentru NATO.
Ambele organizaţii au majoritatea statelor ca membre, iar toate ţările celor două
organizaţii împărtăşesc aceleaşi valori comune”18. În acelaşi timp, NATO
recunoaşte importanţa unei apărări europene mai puternice şi capabile şi afirmă
că cele două organizaţii trebuie să joace roluri complementare în sprijinirea păcii
şi a securităţii internaţionale.
Tratatul de la Lisabona, în cea mai mare parte a sa, codifică procedurile şi
practicile existente, bazate pe tratatele anterioare (Maastricht, Amsterdam, Nisa)
şi cuprinde o serie de inovaţii menite să crească coerenţa şi capabilităţile UE în
calitatea sa de actor de securitate.
Principala modificare instituţională este extinderea rolului Înaltului
Reprezentant pentru Politică Externă şi de Securitate Comună, susţinut acum de
un nou Serviciu European pentru Acţiune Externă19. Scopul PESA – denumită în
noul tratat „Politică Comună de Securitate şi Apărare”(PCSA) este acela de a
rezolva provocările legate de gestionarea crizelor internaţionale – ceea ce ar
transforma Uniunea într-un furnizor de securitate20.
Totuşi, pentru instituirea unei viitoare apărări mutuale efective) va fi nevoie
de o decizie adoptată în unanimitate de către guvernele tuturor statelor membre.
În ideea de a încuraja cooperarea pentru generarea capabilităţilor civile şi
militare necesare, tratatul încorporează Agenţia Europeană de Apărare deja
existentă, şi prevede o formă de colaborare mai ambiţioasă sub forma
„Cooperării Structurate Permanente”. Luarea unor decizii cu implicaţii militare
este guvernată de principiul unanimităţii, şi poate fi supusă dreptului la veto din
partea fiecărui stat membru.
O inovaţie majoră adusă în materie de politică de securitate şi apărare o
reprezintă introducerea conceptului de „Cooperare structurată permanentă”, ce
este destinată să permită acelor state membre, „ale căror capacităţi militare
întrunesc cele mai înalte standarde/criterii şi care şi-au făcut angajamente mai
stricte unul faţă de celălalt în acest domeniu, în vederea celor mai solicitante
misiuni, să stabilească o cooperare structurată permanentă în cadrul Uniunii” 21.
Aceste criterii înalte la care se face referire nu sunt însă definite. Practic,
acest lucru înseamnă că un grup de state membre care doresc să conlucreze mai
strâns pentru dezvoltarea cooperării militare vor avea un cadru dedicat în care să
facă acest lucru. Niciun stat comunitar nu este obligat să li se alăture, iar regulile
de funcţionare se vor aplică la înfiinţarea unui astfel de grup. Această prevedere

18

Idem
Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) este o nouă instituţie a Uniunii Europene, a cărei înfiinţare a
fost prevăzută prin Tratatul de la Lisabona. Serviciul, lansat oficial la 1 decembrie 2010, asistă Înaltul
Reprezentant (ÎR) al UE pentru politica externă şi de securitate comună în exercitarea mandatului său. (sursa:
Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE), http://www.mae.ro/node/1534).
20
Claudiu-Laurenţiu Ţabrea, După Lisabona: Uniunea Europeană un consumator şi/sau furnizor de securitate?,
Sfera politicii, nr. 147, http://www.sferapoliticii.ro/sfera/147/art06-tabrea.html
21
Idem.
19
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este extrem de importantă, iar momentul implementării ei va însemna un progres
major pentru apărarea europeană.
După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, UE a devenit un actor
de securitate mai coerent şi eficient, care poate fi considerat şi furnizor de
securitate – atât intern, cât şi extern, nu doar un consumator.
Summit-ul de la Chicago a reiterat angajamentul UE de a contribui la
asigurarea securităţii în regiune, inclusiv prin participare cu forţe civile de
poliţie. Întreaga conjunctura internaţională legată de implicaţiile crizei
financiare a evidenţiat necesitatea imperioasă a asigurării unei colaborări de
substanţă între cele două organizaţii. Astfel, potrivit art. 20 „NATO şi UE
împărtăşesc valori şi interese strategice comune. UE este un partener unic şi
esenţial pentru NATO. Consolidarea pe deplin a acestui parteneriat strategic, aşa
cum a fost convenit de către cele două organizaţii şi consacrat în Conceptul
Strategic, este deosebit de importantă în mediul actual de austeritate; NATO şi
UE trebuie să continue şi să consolideze cooperarea practică în cadrul
operaţiunilor, la nivelul consultărilor politice extinse şi în ceea ce priveşte
dezvoltarea de capacităţi. NATO şi UE cooperează în operaţiuni de gestionare a
crizelor, pentru consolidare reciprocă, în special în Afganistan, Kosovo şi în
lupta împotriva pirateriei. NATO recunoaşte importanţa unei apărări europene
mai puternice. NATO recunoaşte, de asemenea, preocupările continue ale
Aliaţilor non-UE şi contribuţiile semnificative ale acestora la consolidarea
capacităţilor UE pentru a răspunde provocărilor comune de securitate” 22.
Implicarea deplină a Aliaţilor non-UE în aceste eforturi este esenţială
pentru parteneriatul strategic între NATO şi UE.
În acest context, NATO va lucra îndeaproape cu UE, conform celor
convenite, pentru a se asigura că iniţiativele Smart Defense (NATO) şi Pooling
and Sharing (UE) sunt complementare şi se consolidează reciproc. Totodată,
şefii de stat şi de guvern din statele NATO au salutat eforturile UE, în special în
domeniile de realimentare în aer, sprijin medical, supraveghere maritimă şi
instruire. Pe parcursul desfăşurării Summit-ului de la Chicago s-a făcut referire
şi la „eforturile naţionale în aceste domenii - dar şi în altele - ale aliaţilor
europeni şi ale partenerilor. Un alt punct al discuţiei s-a referit la dezvoltarea
dialogului dintre Secretarul General şi Înaltul Reprezentant al UE, astfel încât să
se ajungă la cooperare mai eficientă şi pentru a raporta Consiliului în timp util
în perspectiva Summit-ului următor”23.
Consideraţii finale
Odată cu intrarеa în vigoarе a Tratatului dе la Lisabona, Uniunеa
Еuropеană a dеvеnit un actor dе sеcuritatе „mai coеrеnt şi еficiеnt, carе poatе fi
considеrat şi furnizor dе sеcuritatе – atât intеrn, cât şi еxtеrn, nu doar un
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consumator”, iar Noul Concеpt Stratеgic, adoptat la summit-ul dе la Lisabona, a
rеcunoscut Uniunеa Еuropеană ca partеnеrul еsеnţial al NATO pеntru
asigurarеa sеcurităţii еuro-atlanticе.
Mai mult, dе subliniat еstе faptul că la Summit-ul dе la Chicago, s-a rеitеrat
angajamеntul Uniunii Еuropеnе dе a contribui la asigurarеa sеcurită ii în
rеgiunе, еvidеnţiindu-sе faptul că „NATO si Uniunеa Еuropеană au acеlеaşi
valori si intеrеsе stratеgicе”, iar „Uniunеa Еuropеană еstе un partеnеr unic şi
еsеnţial pеntru NATO”. Cu toatе că s-au făcut progrеsе în rеlaţia dintrе NATO
şi Uniunеa Еuropеană, acеstе organizaţii ar trеbui să sе concеntrеzе asupra
întăririi capabilităţilor lor chеiе, sporirii intеropеrabilităţii şi coordonării
doctrinеlor, planificării, tеhnologiеi, еchipamеntului şi instruirii. Totodată, pе
fondul еxtindеrii colaborării opеraţionalе cu partеnеri globali situaţi din punct dе
vеdеrе gеografic la mari distanţе, coopеrarеa NATO-UЕ trеbuiе să dеvină
coloana vеrtеbrală a unеi comunităţi еuro-atlanticе putеrnicе.
Provocărilе cu carе sе confruntă NATO şi Uniunеa Еuropеană sunt vitalе
pеntru sеcuritatе. O coopеrarе sporită ar fi logică şi ar conducе probabil la
obţinеrеa unor rеzultatе mai bunе pеntru ambеlе organizaţii.
Dе asеmеnеa, pеntru a rеaliza un partеnеriat mai solid şi comprеhеnsiv,
NATO şi Uniunеa Еuropеană trеbuiе să acţionеzе în vеdеrеa dеzvoltării
coopеrării practicе şi a continuării armonizării agеndеi transatlanticе, făcând
apеl şi la învăţămintеlе dеsprinsе din colaborărilе antеrioarе.
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APARTENENŢA ROMÂNIEI LA NATO
ŞI DEZVOLTĂRI ALE STRATEGIEI POLITICE ŞI MILITARE
Ionel OCHEANU*

Statutul României de membru cu drepturi depline al NATO a generat o serie de
controverse şi dezbateri încă din momentul aderării oficiale a ţării noastre la Alianţa NordAtlantică. Principalul subiect de interes pentru analiştii politico-militari a constat în
avantajele şi riscurile pe care acest statut internaţional le-ar oferi României în contextual
geopolitic şi militar al prezentului. Până în momentul actual, această cooperare politicomilitară nu a avut consecinţe negative de mare amploare asupra Statului Român, ci,
dimpotrivă, ţara noastră a beneficiat de o serie de avantaje, pe plan intern şi extern. În
schimb, certitudinea sub acest aspect este departe de a se instaura, având în vedere
perspectiva riscurilor oferită de modificările politico-strategice permanente la nivel mondial.
Pe cale de consecinţă, eforturile majore ale liderilor politici români se concentrează asupra
diplomaţiei externe atât cu statele membre NATO, cât şi cu celelalte state, cu scopul
asigurării unui climat de permanentă securitate pentru poporul român.
Cuvinte-cheie: NATO, securitate naţională, coaliţie, alianţă, apărare colectivă.

Introducere
Începând din momentul integrării României în Alianţa Nord-Atlantică,
ţara noastră a devenit pilon de bază pentru asigurarea şi fortificarea graniţei de
Est a acesteia, care reprezintă, totodată, frontiera răsăriteană a statului. România
este parte semnatară, în prezent, într-o serie de tratate şi convenţii, în virtutea
cărora participă la diverse misiuni colaterale impuse prin prevederile actelor de
aderare.
Poziţia geostrategică a României constituie un important factor de luat în
calcul atât pentru securitatea naţională, cât şi pentru interesele Alianţei NordAtlantice, misiuni care pot fi îndeplinite numai prin elementul militar naţional.
Având în vedere că frontiera răsăriteană a NATO reprezintă, încă, una din
zonele cele mai vulnerabile, României îi revine atribuţiunea de a-şi concentra
eforturile principale asupra stabilirii relaţiilor de bună colaborare cu statele
vecine, în vederea asigurării stabilităţii regionale.
1. România, actor geopolitic internaţional şi factor de asigurare a
securităţii globale – intercondiţionări
Ultimele două decenii au constituit, pentru majoritatea statelor lumii, o
perioadă agitată, care le-a obligat, practic, prin ritmul alert al evoluţiei, la a
înregistra progrese, la a se angrena într-o serie de activităţi internaţionale
colaterale, cu scopul de a se menţine pe linia de plutire în rândul statelor
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dezvoltate. Însă, în prezent, termenul „dezvoltare” este foarte amplu şi ambiguu
pentru a putea defini clar un stat „dezvoltat”. Noţiunea diferă de la stat la stat, în
funcţie de puterea economică – în principal – de la care derivă capabilităţile
militare şi, în egală măsură, rolul pe scena mondiala.
Acestea fiind stabilite, nu rămâne de realizat decât o analiză amplă, de
substrat, care să nu permită erori sau omisiuni, a relaţiilor interstatale ale
momentului, pentru a afla adevărul acţiunilor de nivel politico-diplomatic şi
militar care au loc, la ora actuală, în lume. Realitatea trebuie căutată dincolo de
superficialitatea declaraţiilor oficiale şi de cauzele şi obiectivele care au
fundamentat crearea unor organizaţii internaţionale care fiinţează în prezent şi
sub pretextul cărora sunt comise, uneori, grave încălcări ale drepturilor omului şi
ale Dreptului Internaţional Umanitar, ale valorilor democraţiei în virtutea cărora
este declarat că se acţionează.
O consecinţă a Războiului Rece a fost dezvoltarea şi proliferarea
armamentelor nucleare, atât din partea principalelor antagoniste, cât şi din partea
diverselor state nealiniate. Paradoxal, în condiţiile în care în perioada Războiului
Rece, obiective fundamentale erau exclusiv înfrângerea comunismului şi
preluarea controlului asupra fostei zone de influenţă a URSS1, sfârşitul
conflictului a oferit comunităţii mondiale prilejul de a reduce şi, în cele din
urmă, de a elimina armele nucleare; în caz de nereuşită, ele vor continua, în mod
inevitabil, procesul de proliferare, întrucât fiecare ”superputere“ regională caută
fie să-şi extindă hegemonia, fie să egaleze capacitatea nucleară a unui potenţial
rival sau agresor.
Din această perspectivă, trebuie menţionat rolul Statului Român în cadrul
NATO. Având în vedere că Statul Român se află la graniţa sud-estică a Alianţei
Nord-Atlantice, a fost necesară, în primul rând, punerea la dispoziţie a
teritoriului naţional pentru observare si, ulterior, sprijinirea cu trupe a forţelor
aliate din teatrele de operaţii. Legătura armamentului nuclear cu războiul
împotriva terorismului şi cu participarea României la astfel de acţiuni este încă
de nivelul presupunerilor, realitatea fiind cunoscută numai de analiştii politicomilitari şi de factorii decidenţi în domeniu.
Pe cale de consecinţă, rolul României în plan internaţional nu este cel al
unui stat care poate lua cuvântul asupra celorlalte, întrucât acest fapt derivă
numai din puterea economică, tehnologică şi din înzestrarea militară de foarte
înalt nivel. Însă, deşi, aparent, ţara noastră deţine un rol mic între factorii de
decizie internaţionali, suntem un pion pe harta lumii, însă un pion pe tabla de
şah a NATO, în tabăra acesteia, în calitate de cea mai puternică organizaţie
internaţională a momentului, moment care durează de mai bine de jumătate de
veac.
Începând cu anul 2007, România a fost admisă în structurile Alianţei
Nord-Atlantice. Din totdeauna, apartenenţa la o organizaţie internaţională, de
orice natură a fost ea, a presupus, alături de beneficiile în vederea cărora s-a
1
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adoptat decizia de colaborare, şi o serie de riscuri majore. Aceste riscuri se
raportează la siguranţa statului, la integritatea teritorială şi la garantarea
independenţei naţionale. Dacă se extrapolează consecinţele aderării României la
NATO, se poate afirma că acest statut presupune, fără îndoială, asumarea unor
astfel de riscuri de către ţara noastră.
În sprijinul ideii exprimate pot fi aduse diverse argumente, extrase chiar
din tratatele semnate şi din alte documente oficiale, precum şi din analiza
situaţiei conflictuale internaţionale, cu referire strictă la rolul deţinut de Statul
Român.
O primă trimitere se poate face la bine-cunoscutul articol 5 din Tratatul
Atlanticului de Nord, care reglementează condiţiile de intervenţie militară a
statelor semnatare ale acestui Tratat, în situaţia în care oricare dintre statele
membre NATO este victimă a unui atac neprovocat din partea altei puteri.
Intervenţia militară stipulată în acest articol este argumentată legitim, prin
exercitarea „dreptului la apărare individuală sau colectivă”, drept conferit de
articolul 51 din Charta Naţiunilor Unite.
Drept urmare, din 2007, România a fost obligată, în virtutea semnării
Tratatului de aderare la Organizaţia Atlanticului de Nord, la această apărare
colectivă a unui stat agresat, fără ca agresiunea să fi fost provocată, după cum
precizam anterior. Întâmplător, acest stat este chiar SUA, marele susţinător al
ideii de apărare colectivă şi de asigurare a securităţii naţionale şi regionale prin
mijloace de valoare supranaţională
După cum se poate observa, se revine la ideea lui Wilson, de la începutul
secolului al XX-lea – la ideea apărării colective, dar sub o altă formă. La
sfârşitul Primului Război Mondial, Woodrow Wilson a creat „Cele 14 puncte”,
prin care susţinea că sistemul internaţional trebuia să se bazeze nu pe echilibrul
puterii, cum fusese până atunci, ci pe autodeterminarea etnică, iar securitatea
statelor europene trebuia să depindă nu de alianţele militare, ci de securitatea
colectivă. Remediul identificat de Wilson în siguranţa colectivă presupunea ca
naţiunile lumii să se unească împotriva agresiunii, a nedreptăţii şi – probabil – a
exceselor de egoism2. Însă, un astfel de concept de existenţă statală nu putea
avea aplicabilitate decât în cazul unor state cu o poziţie geostrategică precum a
SUA. Situaţia statelor europene, unde cele mai puternice state sunt vecine şi
revendică de secole anumite teritorii aflate la graniţele comune, nu putea fi
reglementată prin ideea securităţii colective, cât timp aceasta se fundamenta pe
renunţarea la principiul suveranităţii naţionale şi la interesele naţionale. Ca şi
atunci, nici în situaţia actuală securitatea colectivă nu are succes sau şanse de
aplicabilitate eficientă. Totodată, precum procedează în ceea ce priveşte
promovarea şi apărarea intereselor naţionale la nivelul scenei internaţionale,
SUA resping anumite practici, care, privite mai atent, ar afecta propriile interese,
pe motiv că dăunează securităţii colective şi bunelor relaţii externe. În această
situaţie poate fi menţionat conceptul de „raison d’état” al lui Richelieu, care
afirma că interesele statului justifică întotdeauna mijloacele folosite pentru
2
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atingerea obiectivelor naţionale. SUA neagă această afirmaţie, susţinând că
materializarea sa ar avea efecte nedorite asupra stabilităţii regionale şi mondiale,
însă, sub diferite pretexte, chiar armata americană aplică principiul lui Richelieu.
Şi nu numai că însăşi naţiunea americană confirmă prin fapte „raison d’état”, ci
atrage după sine şi celelalte state membre NATO, având avantajul unor
prevederi în tratatele internaţionale care îi conferă legitimitate. Există, însă,
susţinători ai ideii că stipulaţiile acestor tratate au fost concepute chiar sub
influenţa SUA, iar organizaţiile cărora le-au dat naştere sunt conduse, din umbră
sau chiar declarat, de către statul american.
România este unul din statele care au ales să se alinieze la politica NATO.
Deşi, în prezent, esenţa democraţiei unui stat rezidă în aplicarea
principiului separaţiei puterilor în stat, aceste autorităţi nu sunt “separate” în
adevăratul sens al cuvântului, nici chiar în lumina directivelor principiului în
sine. Ele se intercondiţionează, sunt interdependente atât în exercitarea
atribuţiunilor funcţionale, cât şi sub aspect procedural. Nu există nicio instituţie
care să fiinţeze în totalitate independent de celelalte entităţi administrative din
aparatul de stat.
Paralela cu principiul separaţiei puterilor în stat este necesară pentru o mai
bună înţelegere a relaţiei dintre elementul politic şi cel strategico-militar dintr-un
stat, relaţie care are ca rezultat final conceptul de ”securitate”
naţională/regională3. Astfel, deşi decidentul politic se află în vârful ierarhiei unui
stat, acesta nu face altceva decât să dea curs dezideratelor populaţiei – în temeiul
principiului reprezentării (specific societăţilor democratice) – pe de o parte, şi să
analizeze diversele probleme înaintate de către autorităţile competente în fiecare
sector al societăţii – pe de altă parte. Deciziile politicului constituie, drept
urmare, finalitatea legală a dezbaterilor de ordin militar şi strategic naţional.
2. Strategie militară şi strategie politică – factori principali în
asigurarea securităţii naţionale
Alături de definiţiile strict teoretice ale noţiunilor de „politică militară”,
„strategie militară” şi „securitate”, se impune a fi menţionată natura relaţiilor
dintre ele, dar corelat strict cu elementul naţionalitate. Practica şi dreptul
internaţional condiţionează deţinerea naţionalităţii de către un individ de
anumite privilegii, dar şi de obligaţiile acestuia, astfel: Statul este acela care
determină prin propria-i lege care sunt cetăţenii săi4.
O primă întrebare care poate apărea este dacă se stabileşte o legătură
directă între conceptele de „politică militară” şi „strategie militară” sau există un
al treilea element la care ambele se raportează. Un răspuns la această întrebare îl
găsim în scrierile lui Clausewitz. Acesta a identificat o indestructibilă corelare a
strategiei militare şi a politicii militare cu fenomenul siguranţei naţionale, în
primă fază, şi, ulterior, conform succesiunii logice a evenimentelor, cu
3
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fenomenul războiului. Războiul este un instrument al politicii. El înseamnă o
continuare a acesteia; mai exact, punerea în aplicare a unor decizii adoptate la
nivel politic. Însă modalitatea prin care politica “generează” războiul şi, mai
ales, calea prin care se ajunge la acesta se deduce din strategia de securitate
naţională. Strategia nu este o simplă intermediere, aşa cum nici politica nu este
unicul generator de tensiuni, crize şi conflicte, respectiv, de decizii pentru
soluţionarea acestora. Strategia are o existenţă bine definită şi un rol ce nu poate
fi suplinit, adoptat în permanenţă la dinamica socială, în special în ceea ce
priveşte latura conflictuală a acestei dinamici. Strategia militară se va afla mereu
între politică şi război, va fi interfaţa dintre aceste două elemente, aflându-se,
deopotrivă, în aria de cuprindere a ambelor concepte.
Strategia militară se prezintă atât ca ştiinţă, experienţă şi arta de punere în
operă a unei decizii politice cu privire la compunerea, pregătirea şi
întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor necesare războiului şi luptei armate, cât şi
ca modalitate de expertiză militară pentru factorul politic.
Strategia militară nu mediază, ci transpune practica politică în planuri de
acţiune, în raport de resurse, de forţele puse la dispoziţie şi de legile acţiunii –
respectiv, de legile angajării militare. Ea apare, astfel, ca o modalitate de
proiectare şi construcţie a acţiunii raportat la scopurile şi obiectivele fixate şi la
sacrificiul pe care statul în cauză este dispus să îl facă.
În prezent, în societatea de tip informaţional, strategia militară se apropie
tot mai mult de politica militară, în condiţiile în care a devenit tot mai greu să se
facă o distincţie clară între componenta strategică şi cea politică a unei acţiuni
naţionale de securitate şi protejare a populaţiei şi a valorilor naţionale definite în
articolul 1 din Constituţia României intrată în vigoare în anul 20035. Delimitarea
între sferele de interes ale acestor două domenii a devenit un act de necesitate,
întrucât politicul are tendinţa de a diminua rolul strategiei, asumându-şi funcţii
pe care nu le poate duce la îndeplinire. Abia atunci când factorul decizional din
aparatul de stat adoptă hotărârea de declanşare a războiului, apare, în toată
complexitatea sa, necesitatea modelării strategice atât a războiului, precum şi a
întregului proces decizional-politic.
De aceea, domeniul strategiei militare se situează, la nivel dinamic, între
rigoarea principiilor şi imprevizibilitatea acţiunilor militare. Însă, o astfel de
accepţiune rămâne, totuşi, discutabilă, întrucât domeniul militar nu reprezintă o
realitate în sine, ci face parte din construcţia complexă a unui stat, a mediului
naţional şi a mediului internaţional. În toate tipurile de societate, domeniul
militar este integrat celui politic şi social, deşi în multe ţări se încearcă
îndepărtarea militarilor de viaţa politică; în esenţa ei, instituţia militară este tot
un instrument al politicii, o componentă a acesteia.
Situaţia în care aparatul politico-militar al statului impune directivele
strategiei militare se întâlneşte în special în timp de pace, încă dinainte ca aceste
două concepte să fi fost delimitate teoretic, doctrinar. Un argument puternic în
sprijinul acestei idei în constituie dinamica raporturilor internaţionale
înregistrată de-a lungul timpului şi sistemul de alianţe politico-militare aferent.
5
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Această realitate a fost speculată pe teritoriul ţării noastre încă din
perioada medievală, de la întemeierea statelor medievale româneşti. În funcţie
de puterea militară de moment a marilor imperii vecine, voievozii români au
alternat alianţele încheiate. Abia după ce o parte a frontierei era asigurată
împotriva unui posibil atac, conducătorii statelor nord-dunărene se puteau angaja
în acţiuni militare. Un exemplu elocvent în acest sens îl reprezintă participarea
românilor la cruciadele anti-otomane. Astfel, înainte de declanşarea ostilităţilor
era necesară o abilitate politico-diplomatică deosebită a şefilor de state pentru a
se alia puterilor care diminuau la maxim potenţialele riscuri ale unei angajări
armate.
Treptat, acestor colaborări interstatale li se conferă o mai mare
credibilitate şi legitimitate, prin modernizarea procedurilor de semnare a
tratatelor internaţionale şi a principiilor incluse (care maschează tot mai mult
adevăratele obiective sub o perdea a militării pentru drepturile omului şi pentru
pace şi stabilitate):
implicarea unui număr mai mare de state;
precizarea în stipulaţiile acordurilor semnate a unor obiective;
comune, dar care exclud tot mai mult ideea de agresiune;
încheierea unor alianţe în baza unor principii universale pe care le apără
(în virtutea drepturilor omului şi a ideii de guvernare constituţională promovate
de Revoluţia Franceză din 1789);
apariţia, către sfârşitul secolului al XIX-lea, a conceptului de conştiinţă
naţională – care a stat la baza acţiunilor de formare a unor noi state în Europa –
Principatele Unite ale Moldovei şi Valahiei, Italia, Germania;
introducerea principiului autodeterminării în urma Revoluţiei.
Bolşevice din Rusia (1917), care a încurajat acţiunile militare din anii
1917-1918 pentru proclamarea independenţei naţionale a multor state din
Europa şi pentru încadrarea în limitele aceloraşi frontiere a popoarelor de un
singur neam, vorbitoare de aceeaşi limbă.
Toate aceste principii au generat, după sfârşitul Primului Război Mondial,
modificarea radicală a hărţii geopolitice a lumii. Astfel, aceste exemple
ilustrează modul în care politica militară a statelor direcţionează acţiunile în plan
strategic, în baza clauzelor tratatelor semnate.
O primă soluţie postbelică a fost crearea Societăţii Naţiunilor, menită să
asigure pacea şi stabilitatea în lume. Fundamentul ideologic de înfiinţare a
acestei organizaţii l-a constituit principiul securităţii colective.
Ce aduce nou ideea de securitate colectivă în abordarea politico-militară a
relaţiilor internaţionale? Ea se constituie într-o opoziţie faţă de practica
alianţelor tradiţionale. Acestea erau îndreptate împotriva unor ameninţări
specifice şi stabileau obligaţii precise pentru grupuri aparte de naţiuni, aduse
împreună pentru a servi intereselor naţionale proprii, în niciun caz în apărarea
ideii de stabilitate. Drept urmare, s-a încercat depăşirea unor tipare înrădăcinate
în practica marilor state ale Europei, tipare precum:
Fundamentul care a stat la baza creării Sfintei Alianţe, în 1815:
– o primă reunire a marilor puteri europene (Anglia, Franţa, Spania,
Portugalia, Rusia, Prusia şi Piemontul) cu scopul de a proteja un interes
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exclusivist, de natură teritorială: statu-quo-ul momentului respectiv şi
monarhiile absolutiste;
Alianţele din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, marcate de agitaţii
politice şi militare care au dus la apariţia unor noi state – realitate care a
determinat reconsiderarea politicilor militare ale marilor state;
Cele două blocuri politico-militare înfiinţate la sfârşitul veacului –
Puterile Centrale şi Antanta – care au făcut practic obiectul primei conflagraţii
mondiale.
Trăim într-o vreme când vechea ordine mondială s-a prăbuşit şi la orizont
nu se zăreşte o nouă ordine mondială: singura noastră şansă rezidă în mânuire
abilă a relaţiilor diplomatice.
Securitatea colectivă contribuie la instaurarea unui climat de siguranţă
doar dacă toate naţiunile (implicate în procesul apărării colective) împărtăşesc
idei aproape identice faţă de natura provocării şi sunt gata să folosească forţa sau
să aprecieze corect temeiul unei intervenţii, ignorând la modul absolut interesul
naţional pe care l-ar putea avea în chestiunea respectivă.
Concluzii
În contextul confruntărilor actuale, în condiţiile pe care relaţiile
internaţionale le impun, România este obligată să manifeste o mare abilitate
politico-diplomatică, pentru a putea jongla între respectarea tratatelor
internaţionale pe care le-a semnat şi necesităţile de protejare a intereselor
naţionale, a valorilor democratice, a suveranităţii, integrităţii, independenţei şi
indivizibilităţii Statului Român. Trăim într-o vreme când vechea ordine
mondială s-a prăbuşit şi la orizont nu se zăreşte o nouă ordine mondială: singura
noastră şansă rezidă în mânuire abilă a relaţiilor diplomatice6.
Deciziile care se iau la nivel înalt trebuie într-atât de bine analizate, încât
să fie sesizate eventualele riscuri la care ţara noastră s-ar expune şi să fie evitate.
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ROLUL NATO ÎN GESTIONAREA CRIZELOR INTERNAŢIONALE
Adriana SAULIUC

La sfârşitul Războiului Rece, NATO s-a confruntat cu o criză majoră: odată cu
dispariţia principalului său inamic, URSS, motivul de a exista al Alianţei a devenit o
problemă extrem de disputată. Dar anii '90 au deschis o nouă eră, o eră în care pacea şi
stabilitatea au fost dificil de obţinut. Numărul semnificativ de crize şi conflicte ce au avut loc
în perioada post-Război Rece a oferit NATO posibilitatea de a se reorganiza, de a
implementa schimbări majore în modul de organizare şi funcţionare al Alianţei. Acest context
mai puţin paşnic a oferit NATO posibilitatea de a demonstra că poate fi un furnizor de
securitate, cu relevanţă în asigurarea securităţii regionale şi internaţionale.
Astăzi, gestionarea crizelor reprezintă una dintre sarcinile fundamentale de securitate
ale Alianţei. Cu experienţă, capabilităţi şi facilităţi pentru a se implica atât militar cât şi nonmilitar, NATO are capacitatea de a răspunde la o ameninţare care pune în pericol
stabilitatea regională şi internaţională.
Cuvinte-cheie: securitate internaţională, NATO, pace şi stabilitate, managementul
crizelor.

Introducere
Încheierea celui de al Doilea Război Mondial şi trecerea bruscă într-un
altfel de conflict, de această dată „rece”, a dus la necesitatea punerii în comun a
eforturilor statelor de a se proteja în faţa pericolelor la care era expusă
securitatea lor, astfel că noi actori internaţionali de tip nestatatal au fost creaţi.
Printre aceştia se află şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, organizaţie
politico-militară, care a fost înfiinţată pentru a salvgarda securitatea statelor din
Europa Occidentală. În ciuda perioadei de confruntare traversată de Europa în
timpul Războiului Rece, NATO a fost păstrată într-o fază inactivă, pentru ca
imediat după încheierea acestuia, existenţa Alianţei să fie considerată
neoportună, în sensul că dispariţia inamicului împotriva căreia a fost creată să
acţioneze – URSS, elimina raţiunea sa de a exista.
Mediul de securitate post-Război Rece a evoluat însă rapid şi a scos în
evidenţă noi provocări şi ameninţări pentru statele membre, oferindu-i Alianţei
multiple oportunităţi de a se implica şi a-şi demonstra eficienţa, aşa cum în
prima parte a existenţei sale nu a avut ocazia să o facă.
Mai mult, schimbările ce au survenit la nivelul NATO, prevăzute de
Conceptele Strategice adoptate după anul 1991, precum şi dorinţa acesteia de a
se implica în gestionarea crizelor şi soluţionarea conflictelor internaţionale, au
dus la transformarea Alianţei într-o organizaţie internaţională de securitate
capabilă să susţină acţiuni menite să readucă pacea în zonele de conflict. În
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prezent, NATO reprezintă un actor implicat activ în misiuni de sprijinire a păcii,
precum şi de gestionare a crizelor în spaţiul euro-atlantic, dar şi în afara
acestuia.
1. NATO, în căutarea unei identităţi
NATO îşi are originile în iniţiativa care a dus la semnarea, în anul 1948, a
Tratatului de la Bruxelles, prin care 5 state europene: Belgia, Olanda,
Luxemburg, Franţa şi Marea Britanie, puneau bazele unui sistem comun de
apărare, menit să le protejeze de agresiunile de natură politică, ideologică sau
militară care le-ar fi putut pune în pericol securitatea. Au urmat apoi negocieri
cu ţările aliate în timpul celui de al Doilea Război Mondial – Canada şi Statele
Unite ale Americii „în scopul de a crea o Alianţă unică a Atlanticului de Nord,
fondată pe garanţii de securitate şi angajamente mutuale între Europa şi America
de Nord”.1
Astfel, la 4 aprilie 1949, la Washington, a fost semnat tratatul care
instituia un sistem comun de securitate, bazat pe parteneriatul dintre statele
semnatare şi care constituie actul de naştere al Alianţei nord-atlantice, creată
pentru a veghea la pacea bătrânului continent greu încercat de cele două
conflagraţii mondiale. Cu alte cuvinte, „Planul Marshall a fost gândit să repună
Europa pe picioare din punct de vedere economic”, în timp ce NATO a fost
creată „să aibă grijă de securitatea ei”. 2
Alianţa are o vocaţie pur defensivă, securitatea sa este indivizibilă şi orice
atac împotriva unuia dintre membri săi este considerat un atac îndreptat
împortiva tuturor membrilor, aşa cum afirmă vestitul Articol 5, în timp ce
prezenţa forţelor americane în Europa rămâne indispensabilă securităţii acesteia,
securitate indisolubil legată de ceea a Americii de Nord.
Admiţând faptul că este o organizaţie politico-militară, NATO este
preocupată de ambele dimensiuni. Astfel, din punct de vedere politic,
organizaţia promoveză valorile democratice şi încurajează cooperarea în
chestiuni ce ţin de apărare şi securitate, scopul fiind construirea încrederii, în
timp ce pe termen lung se doreşte o creştere a capacităţii sale de a preveni
conflictele. De cealaltă parte, din punct de vedere militar, vorbim despre NATO
ca fiind adepta soluţionării pe cale paşnică a diferendelor şi disputelor, însă
pregătit ca acolo unde diplomaţia eşuează (şi o face în multe cazuri), să asigure
capabilitatea militară necesară desfăşurării unor misiuni care să readucă
stabilitatea în statul/regiunea respectivă.3
La momentul creării Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (1949),
ţările occidental-europene şi principalul susţinător al acestora, Statele Unite ale
Americii, au insistat asupra faptului că NATO nu este îndreptată împotriva unui
1
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stat anume, fiind vorba bineînţeles despre Uniunea Sovietică. În realitatea însă,
Alianţa a reprezentat un „gest defensiv” al statelor membre în faţa pericolului
comunist a cărui sete de expansiune ameninţa să înghită întreaga Europă, pentru
ca apoi să îşi extindă influenţa în afara graniţelor bătrânului continent.
Aşadar, NATO a luat naştere într-una dintre cele mai tulburi perioade ale istoriei
umanităţii, Războiul Rece crescând pericolul declanşării unei confruntări
nucleare între cele două superputeri care îşi disputau supremaţia mondială,
situaţie ce ar fi avut urmări catastrofale pentru populaţia lumii. Aceeaşi perioadă
a reprezentat un mediu propice pentru declanşarea şi consumarea unor crize şi
conflicte internaţionale, printre acestea Războiul din Coreea (1950 – 1953) care
nu s-a încheiat nici până în zilele noastre.
Plecând de la această situaţie, faptul că NATO, o organizaţie cu caracter
politico-militar creată cu scopul de a menţine securitatea în spaţiul său de
acoperire, nu a fost implicată pe întreaga perioadă a Războiului Rece nici măcar
într-un singur angajament militar, pare mai mult decât neobişnuit. La o primă
vedere, aceasta ar putea însemna că în spaţiul euro-atlantic niciun pericol major
nu a ameninţat securitatea vreunui stat membru, situaţie deloc adevărată. Însă de
la începutul Războiului Rece, Europa de Vest s-a transformat rapid în teatrul
unui altfel de război: în oraşe europene cu importanţă strategică, precum Berlin
sau Viena, a fost declanşat „un război al spionilor între britanici şi americani pe
de o parte şi ruşi de cealaltă parte”.4
Plecând de la această realitate, a fost inevitabil ca NATO să nu îşi găsească
locul într-o ecuaţie de securitate în care jocurile erau făcute de cele două
superputeri în spatele liniei frontului, într-o lume secretă, condusă după reguli
nescrise. Totodată, un alt element care a contribuit la lipsa eficienţei Alianţei
nord-atlantice în această perioadă derivă din faptul că cei „Doi Mari”, al căror
obiectiv principal a fost asigurarea securităţii şi dominaţiei, au folosit în
atingerea scopurilor actiuni de intimidare, propagandă, subversiune, războaie
locale şi periferice, duse de actori interpuşi, evitându-se în mod deliberat un
contact direct. Astfel, atât Statele Unite ale Americii cât şi ai săi aliaţi apropiaţi
(ţările Europei Occidentale) s-au aflat în cele mai multe dintre cazuri în spatele
liniei întâi, nefiind interesate să se implice în mod direct în acţiuni menite să
determine NATO să (re)acţioneze.
Încheierea Războiului Rece, odată cu căderea Cortiei de Fier şi disoluţia
Uniunii Sovietice, au deschis o nouă eră în care umanitatea spera ca mult visata
pace şi stabilitate la nivel internaţional să nu fie departe. Că nu a fost aşa şi că
evoluţia evenimentelor acelor vremuri a scos în scurt timp la iveală ameninţări şi
provocări pentru mediul de securitate al anilor ’90, mult mai problematice
pentru securitatea regională şi internaţională, o dovedeşte istoria recentă.
Totodată, încheierea perioadei de confruntare dintre cei doi coloşi militari,
lideri indiscutabili ai celor două emisfere geografice şi ideologice, a generat
mari provocări pentru NATO, în sensul că dispariţia principalului adversar –
Uniunea Sovietică, a ridicat semne de întrebare în ceea ce priveşte însăşi
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raţiunea de a exista a Alianţei. Astfel, odată cu dispariţia principalei ameninţări a
cărei contracarare a reprezentat ideea de la care s-a plecat în crearea NATO,
dezbaterea privind menţinerea sau dizolvarea Alianţei a devenit subiectul
preferat al reprezentanţilor în domeniu, ample discuţii plecând de la acelaşi
subiect având loc în statele membre. Încheierea Războiului Rece a fost însă
imediat urmată de conturarea noilor tipuri de ameninţări în ceea ce priveşte
securitatea naţională, regională şi internaţională, a căror varietate şi intensitate
au dus la creşterea pericolului destabilizării unor state şi regiuni:
-tensiunile etnice;
-criminalitate transfrontalieră organizată;
-reîmpărţirea unor zone de influenţă;
-traficul de droguri, carne vie şi substanţe radioactive;
-instabilitate politică manifestată în anumite zone;
-creşterea numărului de „state eşuate”.5
Plecând de la această situaţie, ţările membre au înţeles că renunţarea la
existenţa NATO ar putea avea importante efecte negative asupra securităţii şi
stabilităţii lor, astfel că s-a preferat transformarea alianţei politico–militare şi
adaptarea sa la condiţiile mediului internaţional al acelor timpuri în defavoarea
încetării existenţei sale. Astfel, căutarea sau recrearea unei noi identităţi au
devenit una dintre misiunile principale ale NATO la începutul anilor ’90, care sau materializat prin semnarea, în noiembrie 1991 la Roma, a Conceptului
Strategic al Alianţei, acesta fiind momentul în care a început prefigurarea formei
actuale a organizaţiei de securitate regională. Cu puţine asemănări cu conceptele
strategice anterioare (Conceptul strategic pentru apărarea zonei Nord-Atlantice
dezvoltat în perioada 1949 – 1959; Conceptul Strategic denumit „ripostă
flexibilă” – 1967), era subliniată cooperarea cu foştii adversari în locul
confruntării cu aceştia, adăugând în acelaşi timp necesitatea de extindere
geografică a Alianţei, scopul fiind întărirea securităţii în întreaga Europă. Odată
cu adoptarea acestui nou concept, a început şi procesul de transformare a NATO
care şi-a depăşit limitele militare, devenind relevantă în cele două domenii
extrem de importante: apărare şi securitate.6
În perioada care a urmat, Alianţa nord-atlantică a fost nevoită să se
repoziţioneze în funcţie de noile riscuri şi ameninţări, care în ciuda faptului că
nu aveau capacitatea de a produce distrugeri semnificative planetei, aşa cum s-ar
fi întâmplat în cazul unui război între cele două superputeri purtat cu arme
nucleare, generau o stare de instabilitate majoră atât la nivel regional cât şi
internaţional. Faptul că NATO a supravieţuit în acest context sinuos, în care
evenimentele s-au succedat şi complicat cu o rapiditate ameţitoare, se datorează
în primul rând capacităţii sale de a se reforma, de a se adapta într-un mediu
internaţional care a impus însemnate provocări pentru actorii internaţionali
5
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statali şi nestatali ai acelor timpuri. Mai concret, în cazul Alianţei, supravieţuirea
sa după încheierea Războiului Rece a reprezentat rezultatul direct al
schimbărilor impuse acesteia prin adoptarea în mai multe rânduri în perioada
1991 – 1999, a Conceptelor strategice care însă nu au modificat şi tratatul
original – Carta NATO.
Decizia de extinere a Alianţei către est a fost una inspirată pentru NATO
în condiţiile în care măsura a dus la lărgirea spaţiului de manevră al organizaţiei,
ceea ce a permis reducerea suprafeţei zonelor în care puteau apărea probleme.
Totodată, deplasarea către partea orientală a bătrânului continent avea să ducă la
materializarea intenţiei de a transforma inamicii în parteneri. Învecinarea directă
cu Federaţia Rusă (moştenitoarea de jure şi de facto a Uniunii Sovietice), a
oferit ocazia celor doi actori internaţionali, să lase armele jos, metaforic vorbind,
şi să se aşeze la aceeaşi masă, rezultatul fiind unul imposibil de prevăzut înainte
de 1989: înfiinţarea în anul 1997 a Consiliului Permanent NATO – Rusia. Un
nou capitol a fost deschis în evoluţia relaţiilor dintre cei doi actori, în ciuda
faptului că Moscova consideră, chiar şi în prezent, că Alianţa nord-atlantică
reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări pentru securitatea Federaţiei
Ruse.
Un alt moment important în evoluţia Alianţei nord-atlantice este Summitul de la Lisabona din noiembrie 2010 şi adoptarea ultimului Concept Strategic al
NATO, numit „angajament activ, apărare modernă”. Documentul stabileşte
sarcinile de bază şi principiile după care NATO se va ghida în perioada de după
adoptarea acestuia, cuprinzând elemente aclimatizate secolului XXI:
1. scopul fundamental al NATO rămâne protejarea libertăţii şi securităţii
tuturor membrilor săi, atât prin mijloace politice cât şi militare, Alianţa
rămânând o sursă esenţială de stabilitate în această lume imprevizibilă;
2. statele membre NATO formează o comunitate de valori unică, unite de
valori precum libertatea fundamentală, democraţie, drepturile omului şi statul de
drept;
3. obligaţiile politice şi militare între Europa şi America de Nord au fost
statutate la nivelul NATO, ca urmare a înfiinţării Alianţei în anul 1949, în timp
ce legăturile transatlantice rămân la fel de puternice şi importante pentru
conservarea păcii şi securităţii euro-atlantice, ca întotdeauna. Securitatea
membrilor NATO de pe ambele maluri ale Atlanticului este indivizibilă;
4. mediul de securitate modern conţine un set larg şi evolutiv de provocări
la adresa securităţii teritoriului NATO şi populaţiei acesteia. Cu scopul
asigurării securităţii, Alianţa trebuie să continue să îndeplinească eficient 3
sarcini esenţiale de bază, toate contribuind la protejarea membrilor săi,
întotdeauna în conformitate cu dreptul internaţional:
a. apărarea colectivă – membrii NATO se vor sprijini întotdeauna reciproc
împotriva atacurilor, în conformitate cu Articolul 5 din Tratatul de la
Washington;
b. gestionarea crizelor – NATO are un sistem unic şi robust de capacităţi
politice şi militare pentru a aborda întreg spectrul de crize – înainte, în
timpul şi după conflict. NATO va utiliza activ o combinaţie adecvată a
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acestor instrumente politice şi militare pentru a ajuta la gestionarea
crizelor în curs de desfăşurare ce au potenţialul de a afecta securitatea
Alianţei, înainte ca acestea să degenereze în conflicte;
c. cooperarea în domeniul securităţii – Alianţa se va angaja activ pentru a
spori securitatea internaţională, printr-un parteneriat cu ţările relevante şi
alte organizaţii internaţionale.
5. NATO rămâne forumul transatlantic unic şi esenţial pentru consultări
cu privire la toate aspectele care afectează integritatea teritorială, independenţa
politică şi de securitate a membrilor săi, în conformitate cu Articolul 4 al
Tratatului de la Washington;
6. cu scopul de a îndeplini întreaga gamă de misiuni NATO cât mai
eficient, aliaţii se vor angaja într-un proces continuu de reformă, modernizare şi
transformare.7
2. Gestionarea crizelor şi prevenirea conflictelor în viziunea NATO
Începând cu anul 1991, NATO a căutat să se autodefinească şi să găsească
răspuns la principalele probleme cu care se confrunta, într-o încercare de
adaptare la mediul de securitate al acelei perioade şi din dorinţa de a răspunde
cât mai eficient situaţiilor/elementelor care au ridicat probleme securităţii şi
stabilităţii regionale şi internaţionale.
În acest sens, începând cu Summit-ul de la Roma şi adoptarea Conceptului
Strategic din 1991, document care specifică în mod clar interesul statelor
membre în ceea ce priveşte acţiunile de gestionare a crizelor internaţionale,
preocupările Alianţei privitor la acest domeniu sensibil au cunoscut o pantă
ascendentă. Documentul vorbeşte despre faptul că „succesul politicii Alianţei va
necesita o concepţie coerentă a autorităţilor politice pentru coordonarea
măsurilor potrivite de mangement al crizelor, bazată pe o gamă largă de
instrumente politice sau de altă natură, inclusiv militară”.8 Alte documente
importante adoptate în cadrul unor summit-uri la nivel înalt, precum Conceptul
Strategic al NATO parafat la Washington în anul 1999, sau Declaraţia Summitului de la Praga din 2002, vorbesc despre importanţa implicării Alianţei în
misiuni de gestionare a crizelor, ca o etapă importantă în prevenirea conflictelor.
La Washington, în anul 1999, documentul semnat de şefii de stat şi de guvern
prezenţi la summit defineşte, în capitole distincte, obiectivele şi misiunile
Alianţei nord-atlantice, bazate pe securitate, consultare, descurajare şi apărare,
gestionarea crizelor şi formule de parteneriat.9 Acţiunile de gestionare a crizelor
sunt delimitate de capitolul intitulat Misiuni Fundamentale de Securitate, care
prevede măsuri noi cu scopul „îmbunătăţirii securităţii şi stabilităţii în zona
7

Active Engagement, Modern Defence. Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the
North Atlantic Treaty Organization, NATO Public Diplomacy, 1110 Brussels, Belgium, pp. 6 – 9.
8
The Alliance’s New Strategic Concept, Roma , 7 – 8 Nov. 1991, http://www.nato.int/cps/en/natolive/
official_texts_23847.htm.
9
Constantin Moştoflei, Op. cit.
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euro-atlantică”, explicând managementul crizelor ca fiind capacitatea de „a fi
gata, de la caz la caz, prin consens, în conformitate cu Articolul 7 al Tratatului
de la Washington, pentru a contribui efectiv la prevenirea conflictelor şi
angajarea activă în managementul crizelor, inclusiv în operaţii de răspuns la
crize”.10 Cu experienţa misiunilor deja desfăşurate şi previzionarea modului în
care mediul internaţional de securitate va evolua, documentul recunoaşte
importanţa dimensiunii militare prin reafirmarea necesităţii „capacităţilor
militare complexe, ca mijloace de bază pentru abilitatea Alianţei de a contribui
la prevenirea conflictelor şi managementul crizelor prin operaţii de tip nonArticol 5 de răspuns la crize”.11
Ultimul Concept Strategic al Alianţei, adoptat în cadrul Summit-ului de la
Lisabona (19 – 20 noiembrie 2010), aduce completări în ceea ce priveşte
misiunile de gestionare a crizelor de către NATO. Secţiunea Securitate prin
managementul crizelor scoate în evidenţă faptul că focarele de tensiune din
afara graniţelor Alianţei sunt la fel de dăunătoare pentru pacea şi securitatea
regională/internaţională, transformându-le într-o „ameninţare directă la
securitatea teritoriului Alianţei şi populaţiei acesteia”, astfel că „NATO se va
angaja, prin urmare, acolo unde este posibil şi atunci când este necesar, pentru a
preveni crizele, gestiona crizele, stabiliza post-conflict şi sprijini
reconstrucţia”.12
Provocările majore cu care se confruntă actorii internaţionali (statali şi
nestatali) în domeniul securităţii au dus la conştientizarea faptului că o
colaborare între organizaţiile internaţionale de profil în gestionarea situaţiilor
problematice este binevenită. Astfel, cooperare dintre NATO şi ONU a început
firesc în 1949, anul în care a luat naştere NATO şi a continuat ca urmare a
evenimentelor care au antrenat Alianţa şi Naţiunile Unite în soluţionarea crizelor
şi conflictelor cu care securitatea internaţională s-a confruntat în anii ce au
urmat. Un exemplu în aceste sens este cazul Bosniei, războiul de aici luând
sfârşit numai după implicarea celor doi actori internaţionali – ONU şi NATO.
Primul dintre acestea s-a ocupat de partea diplomatică, Statele Unite ale
Americii având un rol important, în timp ce Alianţa a preluat operaţia de
menţinere a păcii. A fost prima operaţie majoră de răspuns la o criză pentru
organizaţia de securitate regională, care a desfăşurat Forţa de Implementare –
IFOR începând cu decembrie 1995, în baza Rezoluţiei 1031 a ONU, menită să
pună în aplicare partea militară a Acordului de Pace de la Dayton, aceasta fiind
înlocuită un an mai târziu de Forţa de Stabilizare – SFOR condusă de NATO. 13
Spre deosebire de relaţiile dintre NATO şi ONU, legăturile cu Uniunea
Europeană pot fi considerate mult mai profunde dacă e să luăm în considerare
identitatea europenă a celor două organizaţii. Nivelul interoperabilităţii pe care
se întemeiează relaţiile dintre cei doi actori internaţionali dau conţinut capacităţii
10

The Alliance’s Strategic Concept, 24 Apr. 1999, http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_
texts_27433.htm.
11
Ibidem.
12
Conceptul Strategic pentru Securitate şi Apărare „Angajare activă, Apărare modernă”,
http://militar.infomondo.ro/wp-content/uploads/2010/11/Conceptul-Startegic-NATO-Lisabona-2010.pdf.
13
Peace support operations in Bosnia and Herzegovina, http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52122.htm.
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europene colective de gestionare a crizelor. Astfel, realizarea Identităţii
Europene de Securitate şi Apărare – IESA, este considerată a fi un proces
ireversibil, prin al său cadru instituţional format prin dezvoltarea relaţiei
existente NATO – UE, pe măsură ce procesul de constituire a unei politici
comune de securitate şi apărare se va dezvolta şi mai mult.
Un alt actor internaţional cu care NATO cooperează în domeniul
securităţii, mai exact al gestionării crizelor şi prevenirii conflictelor este OSCE.
La nivel politic, NATO şi OSCE se consultă reciproc cu privire la problemele cu
care securitatea regională se confruntă, ceea ce nu a împiedicat însă ca cele două
organizaţii să îşi dezvolte în mod separat iniţiative cu statele din regiunea
Mediteraneeană. În ceea ce priveşte nivelul operaţional, capacitatea OSCE de a
se implica în acţiuni ce ţin de prevenirea conflictelor, gestionarea crizelor şi
reabilitarea post-conflict a fost probată în misiunile desfăşurate de acesta,
împreună cu NATO, în Balcanii de Vest (Bosnia – Herţegovina, 1996; Kosovo –
între ’98 şi ’99; Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei).14
În loc de concluzii
Imediat după crearea sa, NATO a trecut înr-o stare de „hibernare”, ca
urmare a lipsei activităţii sale, astfel că Alianţa a întâmplinat modificările
apărute odată cu începutul anilor ’90 deopotrivă nepregătită şi indecisă în
legătură cu relevanţa pe care o mai putea avea într-o lume în care principalul
inamic al Vestului dispăruse, eliminând astfel necesitatea existenţei sale.
Destrămarea URSS-ului a reprezentat însă pentru Alianţă momentul în care
NATO a început să dobândească relevanţa unei organizaţii de securitate de
notorietate, iar deciziile pe care Alianţa le-a luat ulterior şi adaptările în funcţie
de evoluţia mediului de securitate, i-au asigurat un binemeritat loc în selectul
club al organizaţiilor internaţionale de securitate relevante.
Numeroasele organisme şi mecanisme create de NATO în domeniul
gestionării crizelor şi prevenirii conflictelor asigură organizaţiei pârghiile
necesare implicării sale în situaţiile care ridică probleme pentru securitatea
regională şi nu numai, făcând din acesta un actor internaţional de încredere atât
pentru partenerii săi cât şi pentru statele pe teritoriul cărora desfăşoară misiuni.
Modul în care NATO a evoluat, treptat, de la regional la internaţional,
reprezintă o consecinţă a modificărilor survenite la nivel internaţional, acestea
generând nevoia implicării Alianţei în teatre de operaţii din afara spaţiului său
de acoperire. Misiunile desfăşurate „departe de casă”, au transformat NATO
într-o organizaţie regională cu ambiţii globale, un partener coerent pentru ONU
care datorită provocărilor cu care securitatea internaţională se confruntă în
prezent, are nevoie de un sprijin de nădejde. Iar misiunile NATO aflate în
desfăşurare în zone care depăşesc graniţele teritoriale ale Alianţei cu mii de
kilometri, demonstrează că aceasta şi-a câştigat binemeritatul loc fruntaş în topul
celor mai importante organizaţii internaţionale de securitate.
14

NATO’s relations with the OSCE, http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49911.htm.

105

Bibliografie:
1.Active Engagement, Modern Defence. Strategic Concept for the Defence
and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization, NATO
Public Diplomacy, 1110 Brussels, Belgium;
2.Conceptul Strategic pentru Securitate şi Apărare „Angajare activă,
Apărare
modernă”,
http://militar.infomondo.ro/wp-content/
uploads/2010/11/Conceptul-Startegic-NATO-Lisabona-2010.pdf;
3.Discover NATO. Basics. A political and military Alliance,
http://www.nato.int/cps/en/natolive/what_is_nato.htm.;
4.GABOR, Gabriel, Mediul internaţional de securitate din perspectivă
europeană, în „Spaţiul sud-est european în contextul globalizării”, Sesiunea de
comunicări ştiinţifice, secţiunea: Securitate şi apărare, Editura Universităţii
Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007;
5.KISSINGER, Henry, Diplomaţia, Editura Bic All, Bucureşti, 2007;
6.MOŞTOFLEI, Constantin, Evoluţia Conceptului Strategic al Alianţei,
http://www.presamil.ro/SMM/2004/03-04/pag%206-8.htm;
7.NATO’s
relations
with
the
OSCE,
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49911.htm.
8.Peace
support
operations
in
Bosnia
and
Herzegovina,
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52122.htm;
9.POPESCU, Andrei, Jinga, Ioan, Organizaţii europene şi euroatlantice,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001;
10.RANELAGH, John, Agenţia CIA. Ascensiunea şi declinul, Bucureşti,
Editura B.I.C. ALL, 1997;
11.The Alliance’s New Strategic Concept, Roma , 7 – 8 Nov. 1991,
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_23847.htm;
12.The
Alliance’s
Strategic
Concept,
24
Apr.
1999,
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_27433.htm.

106

PROTEJAREA INTERESULUI DE SECURITATE ÎN CADRUL
ORGANIZAŢIILOR REGIONALE DE SECURITATE –
CAZUL ASEAN
Raluca-Maria NICOARĂ*
Cornel Traian SCURT**

ASEAN a fost întotdeauna înţeleasă ca o replicare asiatică a modelului european de
integrare; însă realitatea celor 40 de ani de existenţă a arătat că există o diferenţă majoră
între cele două organizaţii. Articolul de faţă va încerca să abordeze una dintre aceste
deosebiri şi anume, conceptul de securitate, înţeles de ASEAN, sub forma de comprehensive
security şi felul în care acesta a fost aplicat.
Cuvinte-cheie: ASEAN, organizaţie regională, concept de securitate, comunitate,
dimensiuni de securitate.

Introducere
Proiectul ASEAN a fost considerat a fi o încercare ambiţioasă a unui grup
de cinci state în curs de dezvoltare, care au dorit să ofere un răspuns în faţa
presiunii confruntării ideologice din a doua jumătate a secolului XX. Literatura
de specialitate l-a caracterizat ca o tentativă admirabilă datorită perpetuării sale
în timp şi extinderii spre alte state, dar totodată o victimă a propriilor sale
deficente interne.
Rezultat al mediului conflictual din Asia de Sud-Est, ASEAN a apărut ca un
compromis la conflictului dintre Indonezia şi Malaezia. ASEAN a deschis calea
unei lungi cooperării între statele membre, cu toate că existenţa sa a cunoscut
numeroase momente tensionate.
Chiar dacă nu a fost vizualizată ca o organizaţie cu specific de securitate,
involuntar, asociaţia a arătat, de-a lungul timpului, semnele accentuării
importanţei securizării spaţiului prin integrarea pe mai multe direcţii. Acest
lucru s-a datorat unor multitudini de factori (poziţie strategică, globalizarea
economiei ţi finanşelor, nevoile de dezvoltare s.a.) care combinaţi au oferit o cu
totul altă perspectivă asupra drumului pe care trebuie să-l urmeze ASEAN.
Dezbaterea academică dintre paradigmelor Relaţiilor Internaţionale a
încercat să ofere o perspectivă proprie asupra încercării ASEAN de a răspunde
necesităţilor referitoare la crearea unui mediu de securitate într-o zonă unde se
intersectau intersele naţionale ale statelor cu putere de decizie importantă la
nivel mondial.
Din punctul de vedere realist, constituirea ASEAN nu face decât să
confirme principiile societăţii anarhice şi al balanţei de putere în contextul
*
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nevoii de formulare a unui răspuns care să răspundă dilemei de securitate
regională1. Liberalii salută mecanismele de rezolvare paşnică a conflictelor, care
sunt considerate mult mai importante decât cele violente, pe când constructiviştii
au subliniat importanţa integrării într-un sistem pentru asigurarea securităţii
statelor din sud-estul Asiei din perspectiva beneficiilor aduse de cooperare2 în
cadrul unei comunităţi de securitate.
În plus, la fel ca şi liberalii, şi ei sunt de acord cu mecanismul de luare a
deciziei din interiorul ASEAN, ceea ce pune accent pe căutarea permanentă a
consensului3 prin consultări, fapt ce contribuie la eliminarea nemulţumirilor care
pot degenera în acţiuni conflictuale.
Aceasta l-a determinat pe Timo Kivimäki să descrie experienţa ASEAN
sub sintagma long peace4, o perioadă lipsită de zbuciumări la nivel supranaţional
care să pună în pericol unitatea organizaţiei. În opinia noastră însă, aceasta s-a
datorat principiilor de relaţionare interne, ASEAN way, a căror specificitate
(informalitate, neintervenţie, consens, consultare) a permis o experienţă diferită
de integrare decât au cunoscut alte regiuni.
Lucrarea de faţă îşi propune să înţeleagă gradul în care ASEAN poate fi
considerată o organizaţie de securitate regională prin analizarea securităţii din
perspectiva dimensiunilor sale ce pot oferi un răspuns în acest sens. Vom
încerca să combinăm metodologia cantitativă (analiză de date statistice) cu cea
calitativă (analiza de conţinut, de concepte) pentru a oferi o imagine cât mai
complexă şi obiectivă asupra chestiunii analizate.
1. Specificitatea mediului de securitate ASEAN
ASEAN a urmărit să înglobeze toate statele din zona Asiei de Sud-Est
într-o comunitate care să ofere cadrul de dezvoltare prielnic ţărilor din această
regiune. În această situaţie, Filipine, Indonezia, Malaezia, Singapore şi
Thailanda au oferit un răspuns acestor nevoi de securitate prin cooperare în plan
economic, social, cultural, tehnic, ştiinţific şi administrativ5.
O caracteristică a modelul ASEAN este lipsa definirii efective ca o comunitate
de securitate, atitudine ce s-a datorat unui conflict între dorinţa de menţinere a
consensului membrilor (neluarea unei poziţii comune împotriva metodelor de
gestionare a chestiunilor interne ale statelor) şi necesitatea asigurării unei
securităţi a membrilor împotriva factorilor perturbatori (ex. răspândirea
comunismului, conflicte ideologice, etnice, economice).

1

Anindya Batabyal, “'ASEAN's Quest for Security: A Theoretical Explanation'”, în International Studies, Vol.
41, Nr. 4, 2004, pp. 352-353, available at http://dx.doi.org/10.1177/002088170404100401, accesed at
29.05.2012.
2
Anindya Batabyal, op. cit., pp. 354-355.
3
Ibidem, p. 356.
4
Timo Kivimäki, “The Long Peace of ASEAN”, în Journal of Peace Research, Vol. 38, Nr. 1, 2001, pp. 5-25,
disponibil la http://dx.doi.org/10.1177/0022343301038001001, accesat în 14.05.2012.
5
“ASEAN's record”, în The Adelphi Papers, Vol. 39, Nr. 328, p. 16, disponibil la
http://dx.doi.org/10.1080/05679329908449588, accesat în 29.05.2012.
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Integrarea pe orizontală s-a realizat succesiv, pe măsură ce diferendele
bilaterale dintre statele iniţiale ASEAN şi terţi s-au rezolvat: Brunei, Myanmar,
Cambodgia, Laos şi Vietnam au aderat imediat după ce s-a găsit o soluţie de
compromis între principiile organizaţiei şi specificul naţional al fiecărei ţări în
parte. Anii ‘90 aduc modificări importante şi în politica externă a ASEAN
întrucât confirmă o atitudine activă în vederea creării unor canale de discuţie
formale cu statele din regiunea Asiei-Pacific. Constituirea ASEAN Regional
Forum (ARF) în 19946 prin reuniunea a 27 de state, a avut scopul de a asigura
pacea regională. În virtutea informalităţii şi egalităţii, ARF a fost construită fără
o structură instituţională pe verticală şi sprijină întâlniri interguvernamentale
prezidate prin rotaţie de către un membru ASEAN.
2. Cazul ASEAN din perspectiva dimensiunilor securităţii
2.1. Dimensiunea politico-militară
Când ne propunem să analizăm dimensiunea politică a ASEAN, suntem tentaţi
să cădem în capcana întinsă de cei care au afirmat că această asociaţie imită
modelul european, deci integrarea statelor din Sud-Estul Asiei tinde spre o
profunzime din toate punctele de vedere. Din păcate însă, realitatea este total
diferită. Guvernele ţărilor nu şi-au arătat niciodată disponibilitatea de a depăşi
graniţele trasate de scopul iniţial al acestei unităţi regionale. Atât principiile de
funcţionare cât şi practica au demonstrat că elitele nu se revendică la o
apartenenţă regională, ci rămân la un stadiu naţional.
La nivelul ASEAN, politica a fost înţeleasă în sens de promovare a unor
interese naţionale la o masă rotundă de discuţie, recunoscând diversitatea de
viziuni prin aplecarea permanentă spre un consens. În această ordine de idei,
modelul ASEAN way a încercat valorificarea interguvernamentalismului printrun accent pus pe neintervenţia în afacerile naţionale, care reprezenta esenţa
acelei melodii neschimbate a ASEAN7. Fie că privim din perspectiva asigurării
longevităţii ASEAN, fie că vedem consecinţele ce decurg din raportarea deciziei
la acest principiu aşa cum le creionează Lee Jones în lucrarea deja citată, cert
este că existenţa îndelungată a ASEAN este o realitate care nu trebuie ignorată.
În plus, în momentul în care analizăm implicaţiile negative ale acestui principiu,
nu luăm în calcul experienţa locală orientală care este total diferită de cea
vestică, democratică.
6

Evelyn Goh, “Institutions and the great power bargain in East Asia: ASEAN's limited 'brokerage' role”, în
International Relations of the Asia-Pacific, Vol. 11, Nr. 3, 2011, p. 383, disponibil la
http://dx.doi.org/10.1093/irap/lcr014, accesat în 29.05.2012.
7
Lee Jones, “ASEAN's unchanged melody? The theory and practice of ‘non-interference’ in Southeast Asia”, în
The Pacific Review, Vol. 23, Nr. 4, 2010, pp. 479-502, disponibil la http://dx.doi.org/10.1080/
09512748.2010.495996, accesat în 29.05.2012.
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Născut din dorinţa de a coordona politicile naţionale, ASEAN way este o
soluţie personală a acestor state în a-şi atinge idealul de securitate, dar din lipsa
unei înţelegeri a substanţei modelul ASEAN de gândire a realităţii, criticile ce sau lansat au fost numeroase la adresa lipsei de funcţionalitate a ASEAN way8, iar
ele au determinat o regândire a viziunii, în sensul în care se va decide crearea
unui mecanism de monitorizare şi raportare a evoluţiilor mondiale şi regionale
din domeniul economic-financiar, ASEAN Surveillance Process9.
O altă caracteristică a dimensiunii politice a cooperării pentru securitate din
ASEAN este asumarea unei politici externe active în regiunea Asia-Pacific prin
susţinerea creării unor forumuri de discuţii cu statele ce au importanţă în
regiune: China, Coreea de Sud, Japonia. Ne referim aici la ASEAN +3 şi
ASEAN Regional Forum, unde s-a încercat găsirea unor soluţii pentru
rezolvarea diferendelor teritoriale sau prevenirea unei potenţiale poziţii comune
care ar fi în defavoarea obiectului urmărit de ASEAN (SUA-China10).
Din perspectivă politico-militară în primul rând, s-a pus problema creării unor
mecanisme de gestionare a conflictelor în interiorul organizaţiei care să
contribuie la atingerea scopului de a asigura pacea. Începând cu Tratatul de
Amiciţie şi Cooperare (TAC) din 1976 şi ajungând până la Charta ASEAN, s-a
stipulat dorinţa de diminuare a tensiunilor latente dintre membrii săi11.
Întrucât majoritatea disputelor dintre ei au fost cauzate de revendicări
teritoriale, considerăm că factorul teritoriu reprezintă, fără îndoială, un element
fundamental pentru construcţia comunităţii de securitate. Opiniile academice au
considerat în mare măsură că ASEAN a excelat mai degrabă în a evita conflictul
decât a-l rezolva12, astfel încât a exacerbat aplicarea principiului suveranităţii
naţionale în aşa măsură încât voinţa statului primează. Exemplul cel mai
sugestiv în acest sens este lipsa de intervenţie în chestiunea anexării Timorului
de Est de către Indonezia care a pus probleme asupra validităţii respectării
principiilor fundamentale pe care s-a construit ASEAN întrucât în plan
supranaţional, a fost prioritară menţinerea unei relaţii bune cu Indonezia decât
autodeterminarea est-timorienilor13.
Disputele maritime reprezintă un alt aspect sensibil al ASEAN, în contextul în
care diferendele cu China au influenţat politica energetică din interiorul
organizaţiei sau chestiunile nerezolvate dintre membrii pot sensibiliza coerenţa
internă. Anushree Bhattacharyya14 aminteşte de zona Gosong Niger disputată de
8
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Indonezia şi Malaezia sau mai cunoscutele insule Miatan şi Spratly revendicate
de Indonezia şi Filipine, respectiv Malaezia, Vietnam şi Filipine, ca exemple de
teritorii disputate de membri ASEAN şi care, prin persistenţa lor, pot determina
sciziuni interne.
Chiar dacă au existat propuneri de creare a unui instrument militar comun
(Indonezia – anii 70, Singapore - 1982 şi Malaezia – 1989)15, acestea nu au
trecut de nivelul discuţiilor interguvernamentale atât datorită diversităţii interne
(dezvoltare economică, acces la tehnologie, capacitate de producţie, viziuni
politice diferite), cât şi a rolului pe care state precum SUA sau Marea Britanie îl
au în menţinerea climatului regional de securitate.
2.2. Dimensiunea economică
Integrarea economică reprezintă o etapă superioară în evoluţia unei
organizaţii regionale şi a reprezentat un punct de pornire pentru Uniunea
Europeană prin Comunităţii Economice Europene. În cazul ASEAN, ideea a fost
luată în considerare atâta timp cât interesul naţional era favorizat de asemenea
iniţiative. De aceea, propunerile au vizat fluidizarea comerţului în interiorul
organizaţiei şi favorizarea membrilor în raport cu terţii. În acest sens, amintim
constituirea ASEAN Free Trade Area (AFTA) în urma unei propuneri
thailandeze16, votată în unanimitate. Se urmărea ca acesta să constituie un
mecanism de protecţie a economiei ASEAN prin reglarea afluxului firmelor
străine (în special, cele japoneze) care au invadat piaţa statelor membre, dar şi
atragerea de capital străin pentru investiţii17.
Deficienţele interne create în urma acestei atitudini au fost pregnante o
dată cu momentul 1997 şi declanşarea crizei financiare în Asia. Aceasta a
reprezentat o provocare la adresa cooperării economice supranaţionale şi a
competitivităţii economiilor naţionale într-o lume globalizată. Efectele au fost
profunde şi au însemnat, printre altele, scăderea investiţiilor externe cu 96%,
ascensiunea Chinei care îşi revendica rolul de lider regional şi incapacitatea de
negociere de pe poziţii egale cu firmele japoneze18.
În plus, în contextul actualei crizei mondiale a ieşit în evidenţă primordialitatea
răspunsurilor naţionale19. Observăm că ASEAN nu beneficiază de un plan de
acţiune comun, implementabil în asemenea situaţii. Pentru depăşirea acestui
blocaj, think tank-uri precum ASEAN Studies Center- Institute of Southeast
Asian Studies au pus accent pe importanţa dialogului comunitar în domeniul
15
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financiar, a politicilor comune sau coordonare şi disciplină naţională20. Însă,
dezamăgind susţinătorii integrării de tip UE a ASEAN, vom afirma că eforturile
făcute în această direcţie de statele membre s-au finalizat într-o formă hibridă de
integrare economică, more than a Free Trade Area, less than a Common
Market21 care a încercat o simplă acomodare a ASEAN way cu ideea unei pieţe
comune. Cu toate acestea, iniţiativele supranaţionale nu trebuie neglijate dar nici
supraevaluate fiindcă gestionarea acestor probleme din perspectivă naţională
este, încă, prioritară.
2.3. Dimensiunea societală
Pentru ASEAN, asigurarea securităţii umane a fost înţeleasă în plan
supranaţional printr-un accent pus pe rolul individului în crearea unei comunităţi
sud-est asiatice fără discrepanţe majore în opţiuni şi posibilităţi de dezvoltare.
Esenţa a rămas colaborarea interguvernamentală ce a lăsat competenţa
gestionării lor la nivel intern de către autoritatea politică. S-a considerat că, în
virtutea respectării suveranităţii naţionale, ASEAN nu se va pronunţa asupra
felului în care un stat membru îşi exercită monopolul violenţei asupra cetăţenilor
fiindcă existau profunde diferenţe ideologice între naţiuni: juntă militară în
Myanmar, încălcarea drepturilor omului în Indonezia sub Suharto, violenţă
excesivă asupra opoziţiei şi mass-media în Filipine.
În istoria ASEAN se pot identifica câteva momente importante în
atingerea unei viziuni proprii asupra conceptului de securitatea umană şi
societală. Un exemplu important în acest sens este adâncirea procesului de
integrare o dată cu ASEAN Concord II semnat la al 9-lea Summit în 200322,
unde al doilea pilon de suport al organizaţiei, ASEAN Political-Security
Community (APSC) a constituit un pas substanţial în definirea rolului de
comunitate de securitatea a ASEAN. Angajamentele asumate de statele membre
prin instituirea acestei umbrele de acţiune se vor reitera, doi ani mai târziu, când
reprezentanţii ASEAN la Summit-ul Mondial condamnă recurgerea la acte de
violenţă extremă (genocid, crime de război, purificare etnică şi crime împotriva
umanităţii23) asupra omului prin disponibilitatea adoptării principiului
Responsabilităţii de a proteja (R2P)24.
Implicaţiile pe care le-ar presupune integrarea lui în documentele
legislative ale ASEAN sunt destul de profunde fiindcă pot intra în conflict cu
practica ASEAN way: pe lângă obligaţia individuală de a-şi proteja cetăţenii de
20
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cele patru delicte internaţionale specificate şi a asista alte state în acest demers,
ţările pot acţiona încălcând suveranitatea naţională25 (în cazul nerespectării
principiului), ceea ce aduce atingere, în special, deprinderii membrilor ASEAN
de neintervenţie în chestiunile interne.
O altă iniţiativă a fost crearea ASEAN Intergovernmental Commission on
Human Rights asupra căreia au început negocierile încă din 200526 şi care ar
oferi o apropiere faţă de o viitoare politică comună în domeniul securităţii
umane prin existenţa unui organ supranaţional specializat. Dificultăţile cu care
s-au desfăşurat negocierile amintesc de realitatea exponenţială27 a experienţei
protecţiei drepturilor omului în ASEAN, iar rolul său rămâne destul de obscur,
din moment ce este definit ca o instituţie consultativă28 a cărei eficienţă este
pusă serios la îndoială.
2.4. Dimensiunea energetică
A patra dimensiune a securităţii pe care o luăm în calcul în analiza noastră
asupra cazului ASEAN este cea a domeniului energetic, vital pentru asigurarea
condiţiilor de subzistenţă a statelor membre. Contextul geopolitic explică rolul
crucial al resurselor ca miză pentru multiplele conflicte regionale şi, de aceea, ne
propunem să subliniem principalele caracteristici ale securităţii energetice a
ASEAN din perspectiva colaborării în ASEAN +3.
În primul rând, luăm în considerare specificitatea regională
(vulnerabilitatea energetică a Japoniei şi influenţa chineză) şi nevoile pe care le
presupune statutul de ţări în curs de dezvoltare pe care îl au membrii ASEAN, în
momentul în care, analizăm importanţa forumului ASEAN +3 pentru o
potenţială politică energetică comună a organizaţiei. Începem prin a sublinia
diversitatea celor 10 state care plasează o parte dintre acestea într-un stadiu de
preindustrializare (Cambodgia, Laos, Myanmar) sau pe o etapă superioară
(Singapore, Fipiline, Thailanda şi Malaezia). 29
În al doilea rând, vom sublinia cantităţile substanţiale de resurse de petrol
şi gaz pe care le deţin statele ASEAN ce ar putea contribui la independenţa
energetică a asociaţiei şi, chiar în a deveni un actor principal pe scena mondială
în acest domeniu. Privind pe ansamblu, observăm că organizaţia deţine câteva
25
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atuuri importante; Indonezia a fost membru în OPEC până în 200930 iar
producţia de petrol şi gaze naturale a statelor membre oferă capacitatea de a
exporta spre vecini. Toate acestea exercită o forţă de atracţie a atenţiei multor
state spre zona Asiei de Sud-Est, creând premizele utilizării unei soft power. În
prima parte a anilor 2000, Coreea şi Japonia erau printre statele cu o dependenţă
destul de mare faţă de resursele energetice ale ASEAN31. De aceea, s-au făcut
demersuri diplomatice pentru a regulariza această cooperare sub egida
ASEAN +3 prin întâlniri ale miniştrilor de resort care au avut şi o finalitate
practică, semnarea Forging Closer ASEAN+3 Energy Partnership în 200432.
În al treilea rând, resursele energetice au reprezentat şi un subiect de
conflict între ASEAN şi China în legătură cu delimitările teritoriale în Marea
Chinei de Sud. Diferenţa de forţe dintre cele două este destul de mare şi net în
defavoarea membrilor ASEAN întrucât statul chinez este favorizat de poziţia de
membru permanent în Consiliul de securitate ONU, de deţinerea celei mai
numeroase armate din lume şi de a fi a doua putere economică mondială, în timp
ce de cealaltă parte, cele zece naţiuni reprezintă o comunitate neomogenă, cu
mari discrepanţe naţionale, fără a deţine un lider ce ar putea deveni o
contrapondere pentru influenţa chineză în regiune.
2.5. Dimensiunea ecologică
Vulnerabilitatea de mediu a zonei Asiei de Sud-Est este o problemă ce se
află pe agenda ONU datorită efectelor dezastruoase ale schimbărilor climaterice:
uciderea a peste 600 milioane oameni33 în urma manifestării violente a naturii.
În această situaţie, dimensiunea ecologică a securităţii se dovedeşte a fi un pion
important al integrării regionale din această zonă, din moment ce se simte
nevoie găsirii unor soluţii comune managementul dezastrelor.
Conturarea unei poziţii comune de acţiune a ASEAN în problema
securităţii ecologice a început în 197734, sub egida ASEAN Subregional
Environment Programme (ASEP) ca rezultat al colaborării cu UNEP. El a
deschis calea întâlnirilor la nivel ministerial ce au încercat să găsească soluţii
comune pentru diminuarea vulnerabilităţilor ecologice printr-un management
eficient al implicării domeniului statal.
Degradarea excesivă a mediului prin exploatarea solului şi distrugerea
unor suprafeţe impresionante de vegetaţie a tras un semnal de alarmă statelor din
Sud-Estul Asiei asupra importanţei aplicării unor măsuri de protecţie a naturii.
Ceaţa ce a acoperit regiunea, în nenumărate rânduri, între 1982-1998, reprezintă
un factor crucial ce a contribuit la definirea unei atitudini referitoare la stoparea
30
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acţiunilor dăunătoare asupra mediului înconjurător. Dar, probabil cel mai
substanţial rămâne Regional Haze Action Plan (RHAP) care a integrat acţiunile
naţionale cu cele comune ale organizaţiei pentru a urmării trei obiective35: un
mai bun management şi o creştere a capacităţii de prevenire a incendiilor,
stabilirea unor mecanisme cooperative pentru monitorizarea lor şi dezvoltarea
capacităţii de a lupta contra incendiilor.
Departe de influenţa politică, chestiunea protejării mediului înconjurător
deţine un potenţial important de a ieşi de sub autoritatea guvernelor locale spre a
fi delegată organelor supranaţionale ale ASEAN.
Concluzii – disfuncţionalităţi şi potenţial
Concluzionând, putem constata că ASEAN deţine o serie de
disfuncţionalităţi pe care le considerăm vulnerabilităţi la adresa definirii
organizaţiei ca o comunitate de securitate.
În primul rând, diversitatea regională determină o situaţie paradoxală:
„comunismul, monarhia, soft-autoritarismul, conducerea unei junte militare şi
democraţia coexistă într-o reţea de cooperare regională având ca scop
prezervarea armoniei interstatale şi menţinerea păcii şi stabilităţii regionale”36.
Însă, acest mozaic politico-ideologic a determinat instituirea ASEAN way ca un
fundament la care sunt raportate relaţiile intra-ASEAN: s-au trecut cu vederea
succesivele încălcări ale drepturilor omului, a violenţei nelegitime a statului sau
a nivelului precar de viaţă al cetăţenilor.
În al doilea rând, subliniem tendinţa exagerată de a aplica ASEAN way în
plan extern şi de a ignora aceste principii pe plan intern. De exemplu, principiul
neintervenţiei a fost excesiv urmărit astfel încât nu s-au luat măsuri în cazurile
de încălcare abuzivă a principiilor democratice. De asemenea, în politica
externă, ASEAN a permis implicarea individuală sau comună a statelor în
conflictele de graniţă cu terţii şi uneori nu a ţinut deloc cont de suveranitatea
celor din urmă.
În al treilea rând, menţionăm lipsa de substanţă a tratatelor încheiate în
raport cu realitatea factuală. Aici ne referim, în special, la dimensiunea
economică care a arătat ca interguvernamentalismul din ASEAN este un factor
ce nu a contribuit la crearea unor economii naţionale competente, ci a distras
atenţia de la discrepanţele de dezvoltare dintre membri.
În ultimul rând, paradoxul ASEAN s-a afirmat în conflictul dintre
extinderea şi adâncirea37 integrării, între aplicarea modelul vestic şi
orientalismul inerent. În cele din urmă, ASEAN nu a reuşit să îşi asigure
climatul de securitate imaginat în 1967 din lipsa coagulării unei viziuni
supranaţionale care să le înglobeze pe cele naţionale într-o formă unitară.
35
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Multilateralitatea securităţii aduce încă o dată în atenţie complexitatea
securităţii regionale a zonei de sud-est a Asiei determinată de importanţa
geopolitică coroborată cu o incapacitate a statelor ASEAN de a-şi asuma poziţia
de lider independent de susţinerea americană sau europeană.
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ORGANIZAŢIA DE COOPERARE DE LA SHANGHAI –
COORDONATE JURIDICE, PREZENT ŞI PERSPECTIVE
Costin-Mădălin ZOTOI*

Succesoare în drepturi şi obligaţii a Shanghai Five, Organizaţia de Cooperare de la
Shanghai constituie un centru de cooperare regională, un for internaţional de natură a
facilita, într-un format integrator, soluţionarea unor probleme, comune sau nu, întâmpinate
de statele membre, atât la nivel local, cât şi pe plan global.
Organizaţia, proiectată a avea din primul moment personalitate juridică şi
competenţă generală, a fost construită în jurul Chinei şi Rusiei şi reprezintă, într-un format
original, o replică asiatică, atât a Uniunii Europene, cât şi a Organizaţiei Tratatului
Atlanticului de Nord.
Printre priorităţile Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai se înscriu, pe de o
parte, consolidarea rolului propriu în geopolitica regională, constituind, totodată şi un pol al
regionalizării, iar, pe de altă parte, transformarea în principalul interlocutor multinaţional al
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru zonă, contrabalansând, în consecinţă, înrâurirea SUA şi
a puterilor europene în arealul din preocupare.
Cuvinte-cheie: Organizaţia de Cooperare de la Shanghai, cooperare, regionalizare.

Introducere
Succesoare a Shanghai Five, Organizaţia de Cooperare de la Shanghai
(SCO) reprezintă un pol de integrare regională dezvoltat pe coordonate chineze
şi ruse care antrenează în cooperare, cu rol principal, China, Rusia, Kazahstan,
Kârgâzstan, Tadjikistan şi Uzbekistan.
Principalele obiective ale SCO, declarate ca atare în Carta Organizaţiei de
Cooperare de la Shanghai1, constau în: consolidarea cooperării multidisciplinare
în ceea ce priveşte întărirea păcii, securităţii şi stabilităţii în regiune; promovarea
unei noi ordini politice şi economice internaţionale; prevenirea oricărui act
ilegitim îndreptat împotriva intereselor SCO; lupta împotriva terorismului,
separatismului, extremismului, drogurilor ilicite şi a traficului cu arme, precum
şi a altor forme ale infracţionalităţii transnaţionale, inclusiv a migraţiei ilegale.
Putem constata că SCO are vocaţie generală în condiţiile în care urmăreşte şi:
încurajarea cooperării în domeniile politicii, comerţului şi economiei, apărării,
aplicării legii, protecţiei mediului, culturii, ştiinţei şi tehnologiei, educaţiei,
energiei, transportului, creditării şi finanţelor, abordarea unitară de către statele
membre a problemelor de politică externă de interes comun şi fundamentarea de
poziţii internaţionale comune, precum şi facilitarea creşterii economice
echilibrată şi coordonarea abordărilor regionale de integrare în economia
globală. De altfel, SCO se dezvoltă în permanenţă, iar, datorită faptului că
*
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promovează conlucrarea economică regională în diverse forme, toate de natură a
promova un mediu favorabil comerţului şi investiţiilor în vederea atingerii
obiectivului de liberă circulaţie a bunurilor, capitalurilor, serviciilor şi
tehnologiilor, putem afirma că organizaţia în analiză constituie o replică
incipientă a Uniunii Europene.
1. Membrii, observatorii, partenerii şi organizarea SCO
1.1 Membrii, observatorii şi partenerii SCO
Până în prezent, cu statut de membru deplin, din SCO fac parte: China,
Rusia, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan şi Uzbekistan. Aderarea
Uzbekistanului la grupul de state sus-menţionat a reprezentat una din raţiunile
care au determinat evoluţia Shangahi Five în SCO.
Statele observatoare ale organizaţiei sunt Afganistan, India, Iran, Pakistan
şi Mongolia, iar partenerii de dialog sunt Turcia, Belarus şi Sri Lanka.
Calitatea de stat observator al SCO a fost recunoscută Mongoliei în anul
2004 (la reuniunea Consiliului conducătorilor de state de la Taskent), Indiei,
Iranului şi Pakistanului în anul 2005 (în cadrul summit-ului Consiliului
conducătorilor de state de la Astana), iar Afganistanului în anul 2012 (la
Beijing). Potrivit Declaraţiei conducătorilor statelor membre SCO cu privire la
edificarea unei regiuni de pace durabilă şi prosperitate comună de la Beijing din
anul 20122, statele membre SCO s-au angajat să susţină eforturile Afganistanului
de a clădi o ţară independentă, neutră, paşnică şi prosperă, fiind convinse că
eforturile de reconstruire naţională trebuie conduse şi coordonate doar de această
ţară.
Decizia privind acceptarea, în calitate de partener de dialog, a Belarus şi
Sri Lanka a fost adoptată în anul 2009 (la reuniunea Consiliului conducătorilor
de state membre SCO de la Ekaterinburg), iar, în cazul Turciei, în anul 2012 (la
reuniunea Consiliului conducătorilor de state membre SCO de la Beijing).
Referitor la diferenţele şi asemănările dintre calităţile de observator,
respectiv partener de dialog în relaţia cu SCO, se impun o serie de clarificări,
prima dintre ele fiind că statutul de partener de dialog al SCO nu reprezintă, în
mod necesar, o etapă în accederea către calitatea de observator, un exemplu
grăitor fiind Afganistanul, stat care nu a trecut prin stadiul de partener de dialog.
În principiu, potrivit Reglementărilor cu privire la statutul de observator la
Organizaţia de Cooperare de la Shanghai3, un stat observator poate participa la
reuniunile organizate în format deschis de SCO, fără drept de vot în procesul de
adoptare a unor decizii şi poate fi implicat în desfăşurarea unor proiecte de
cooperare ce pot fi concretizate într-o multitudine de domenii.
Statutul de partener de dialog, consacrat de Reglementările cu privire la
statutul partenerului de dialog al Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai4,
implică reprezentarea partenerului la unele reuniuni ale SCO, cu caracter
2
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preponderent tehnic, precum şi cel mai important, derularea de proiecte în
comun cu încadrarea în domeniile de cooperare prevăzute expres în
Memorandumul de interacţiune al partenerului cu SCO (document a cărui
semnare semnifică finalizarea procesului de accedere la poziţia de partener). În
fapt, cooperarea dintre partenerii de dialog şi SCO este una specializată ce
vizează concretizarea, cu scopul obţinerii unor beneficii mutuale, a unor proiecte
dintr-un număr predefinit de domenii.
1.2 Organizarea SCO
La nivel macro, structura organizatorică a SCO include Consiliul
conducătorilor de state, Consiliul şefilor de guverne, Consiliul miniştrilor de
afaceri externe, Consiliul coordonatorilor naţionali, Structura regională
contrateroristă şi Secretariatul. Deciziile SCO sunt adoptate prin consens şi sunt
aduse la îndeplinire de statele membre, potrivit dreptului lor intern.
Consiliul conducătorilor de state reprezintă organismul suprem al SCO,
unica autoritate cu rol de conducere strategică. Se întruneşte ordinar o dată pe an
pentru a decide asupra priorităţilor, domeniilor majore de activitate şi structurii
interne ale SCO, asupra relaţionării cu alte state şi organizaţii, precum şi cu
privire la diverse probleme internaţionale. Consiliul conducătorilor de state
decide asupra acordării statului de membru al SCO, de observator sau de
partener de dialog. În premieră, la mult timp după înfiinţarea SCO, la nivelul
anului 2010, Consiliul conducătorilor de state a aprobat Reglementările cu
privire la procedura admiterii de noi membri în Organizaţia de Cooperare de la
Shanghai, semnalizând astfel noi perspective organizaţionale de dezvoltare şi
extindere. Cu toate că SCO se declară a fi o organizaţie deschisă şi transparentă,
reglementările privind admiterea de noi membri nu au fost aduse la cunoştinţa
publicului. Ulterior, un an mai târziu, la Astana, a fost semnat Memorandumul
cu privire la obligaţiile unei ţări candidate pentru poziţia de membru SCO; şi
acest document nu a fost dat publicităţii.
Hotărârile Consiliului conducătorilor de state se aduc la îndeplinire de
către toate celelalte structuri ale SCO.
Consiliul şefilor de guverne are competenţe în aprobarea bugetului şi de
decizie cu privire la problematici referitoare la unele domenii particulare, în
special economice, de interacţiune în cadrul SCO. Similar Consiliului
conducătorilor de state, se întruneşte în şedinţă ordinară o dată pe an.
Consiliul miniştrilor afacerilor externe se pronunţă asupra activităţilor de
rutină ale SCO, organizează întâlnirile Consiliului conducătorilor de state,
pregăteşte consultările pe probleme internaţionale în cadrul organizaţiei, joacă
rolul purtătorului de cuvânt şi reprezintă SCO în afara acesteia. În mod ordinar
se întruneşte o dată pe an, cu o lună înaintea desfăşurării Consiliului
conducătorilor de state.
În aplicarea hotărârilor consiliilor conducătorilor de state sau şefilor de
guverne, se organizează întâlniri cu ministerele/agenţiile statelor membre în
vederea realizării cooperării pe diversele paliere de activitate a autorităţilor de
stat. De pildă, potrivit Comunicatului de presă cu privire la reuniunea
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Consiliului conducătorilor de state ale SCO organizată la Beijing în perioada 06
– 07.06.20125, în anul 2012 s-au reunit: şefii agenţiilor naţionale cu atribuţii în
domeniul combaterii traficului şi consumului de stupefiante, conducătorii
curţilor supreme de justiţie, şefii curţilor de conturi, miniştrii apărării, miniştrii
afacerilor externe, miniştrii de finanţe, şefii băncilor naţionale, miniştrii de
cultură şi procurorii generali. Varietatea domeniilor sus-menţionate induce ideea
unei cooperări foarte strânse între membrii SCO, bazate pe planuri/strategii
comune de cooperare, cum ar fi, de exemplu, Planul de acţiune pentru
implementarea Programului multilateral de comerţ şi cooperare economică între
statele membre SCO, aprobat la Astana în data de 30.10.2008 sau Strategia
statelor membre SCO împotriva stupefiantelor 2011 – 2016, însă nu indică, fără
echivoc, un stadiu semnificativ de integrare regională. De asemenea, de la
constituirea SCO, în regiune nu a fost remarcat un curent de reafirmare a
drepturilor omului şi a valorilor democratice.
Consiliul Coordonatorilor Naţionali organizează şi execută activităţile de
rutină ale SCO şi pregăteşte sau participă la pregătirea întâlnirilor Consiliului
conducătorilor de state, Consiliului şefilor de guverne şi a Consiliului miniştrilor
afacerilor externe. Se reuneşte de trei ori pe an şi i se poate delega competenţa
de a reprezenta SCO în afara acestei organizaţii.
Structura regională contrateroristă, organism operativ al SCO, are
misiunea de a lupta împotriva terorismului, separatismului şi extremismului şi
are sediul principal amplasat în Kârgâzstan. În sfera sa de preocupare se află
combaterea terorismului, separatismului şi extremismului, aşa cum sunt acestea
definite de art. 1 al Convenţiei dintre statele membre ale SCO cu privire la
combaterea terorismului, separatismului şi extremismului6 încheiată la Shanghai
în 2001.
Structura regională contrateroristă are rol direct în asigurarea securităţii
statelor membre prin furnizarea de garanţii suplimentare în ceea ce priveşte
integritatea teritorială a acestora.
Activitatea structurii se fundamentează pe schimbul de informaţii între
autorităţile statelor membre, executarea la cerere de acţiuni de căutare, schimbul
de experienţă, exerciţii comune şi alte forme de cooperare între instituţiile de
resort ale statelor membre.
De asemenea, structura regională organizează, cu participarea tuturor
statelor membre SCO, exerciţii internaţionale cu caracter contraterorist, până în
prezent având loc evenimente precum Peace Mission 2007 (la care au participat
circa 6.500 de specialişti) sau Peace Mission 2010.
Secretariatul reprezintă structura administrativă a SCO. Aceasta oferă
suport organizatoric şi tehnic pentru activităţile desfăşurate de celelalte structuri
ale organizaţiei şi formulează propunerea de buget. Secretariatul este condus de
un Secretar Executiv numit de Consiliul conducătorilor de state, la propunerea
Consiliului miniştrilor de externe. Sediul Secretariatului se află la Beijing.
5
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SCO mai are în subordine Consiliul de Afaceri (organism consultativ
întemeiat potrivit deciziei Consiliului conducătorilor de state şi care este
constituit din reprezentanţi ai comunităţii de afaceri a statelor membre, cu scopul
de amplifica cooperarea economică), Consorţiul interbancar al SCO (datând din
2005, conţine bănci, companii naţionale, precum şi bănci de dezvoltare ale
statelor membre, realizează Planul de acţiune pentru sprijinirea cooperării
economice regionale şi sprijină Consiliul de Afaceri) şi Forumul SCO.
2. Prezentul şi perspectivele SCO
Prin Comunicatul comun de presă cu privire la reuniunea Consiliului
conducătorilor statelor membre ale SCO de celebrare a celei de-a zecea
aniversări a SCO7, SCO s-a autodefinit ca organizaţie multilaterală care concură
la asigurarea securităţii regionale, dezvoltării sociale şi economice, fiind „un
exemplu de dialog intercultural dezvoltat şi un factor activ în eforturile globale
de democratizare a relaţiilor internaţionale”. Se observă că parcursul SCO este
unul consecvent, planificat pe termen lung. În sprijinul ultimei aserţiuni
menţionăm că, la nivelul anului 2009, conducătorii statelor membre SCO
consemnau, în cadrul pct. 1 şi 3 ale Declaraţiei de la Ekaterinburg8, că trecerea
către multipolaritate reală este ireversibilă şi doar cooperarea reprezintă o
garanţie a accesului, în mod egal, a statelor membre SCO la beneficiile
globalizării. Prin urmare, SCO reprezintă o reacţie faţă de desfăşurarea
generalizată a procesului de globalizare, proces care amplifică interdependenţa
statelor.
Relaţiile dintre membrii SCO au căpătat un nou impuls după semnarea, în
anul 2007, a Tratatului de bună vecinătate, prietenie şi cooperare între statele
membre ale Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai9, document – cadru în
temeiul căruia părţile s-au angajat să nu susţină activităţi îndreptate împotriva
celorlalţi membri, să se coordoneze cu aceştia cu privire la orice ameninţări şi să
coopereze într-o gamă largă de domenii.
Deschiderea căilor de cooperare cu Afganistan a reprezentat o prioritate
SCO, marcată de semnarea, în anul 2005, a Protocolului pentru înfiinţarea
grupului de contact SCO – Afganistan, încheiat între Organizaţia de Cooperare
de la Shanghai şi Republica Islamică Afganistan10, document care a permis
conlucrarea oficială pe probleme de interes comun. De altfel, din momentul
2005 şi până în anul 2012, Afganistanul a participat, an de an, la reuniunile
Consiliului conducătorilor de state ai SCO în calitate de invitat al statului gazdă.
Prin apropierea Afganistanului, opinăm că SCO urmăreşte să atingă mai
multe obiective majore, dintre care amintim: sporirea influenţei SCO în regiune
şi, implicit, slăbirea poziţiei NATO şi SUA; intensificarea procesului de
regionalizare controlată, pe modelul promovat de SCO; amplificarea statutului
7
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de partener relevant în raporturile cu Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU),
Asociaţia Naţiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN), Comunitatea Statelor
Independente (CSI), Comunitatea Economică Euroasiatică (EurAsEc) sau
Organizaţia Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO). De asemenea,
cooperarea menţionată prezintă beneficii mutuale, Afaganistanul încercând să
realizeze reconstrucţia naţională şi să-şi întărească securitatea internă. De altfel,
potrivit Calendarului principalelor evenimente ale SCO pe anul 200711, în cadrul
reuniunii din data de 02.11.2007 dintre secretarul general al SCO şi
vicepreşedintele Republicii Islamice Afganistan Ahmad Zia Masood, ultimul a
menţionat că ţara pe care o reprezintă este interesată în obţinerea de asistenţă în
vederea întâmpinării problemelor generate de procesul de reconstrucţie socială
şi economică.
Cooptarea Turciei în angrenajul SCO, în calitate de partener de dialog,
deschide, în primul rând, noi posibilităţi de dezvoltare mutuală. Prin fapte, SCO
punctează la capitolul imagine încercând să confirme ceea ce s-a declarat în
repetate rânduri, respectiv că nu reprezintă o ameninţare la adresa NATO. Pe de
altă parte, organizaţia şi-a creat premisele consolidării propriului rol, atât pe plan
european, cât şi pe dimensiune asiatică, antrenând în cooperare o economie în
plină creştere. În contrapartidă, Turcia are posibilitatea de a-şi pune mai bine în
valoare potenţialul economic în condiţiile în care, până în prezent, i-a fost
refuzat parcursul european dorit. Din comunicatele de presă emise odată cu
dobândirea, de către Turcia, a statutului de partener de dialog al SCO, rezultă că
memorandumul semnat de părţi constituie temeiul pentru cooperarea în diverse
domenii, dintre care amintim: economia, cultura, securitatea regională, lupta
împotriva terorismului, prevenirea traficului ilegal de droguri, precum şi
combaterea crimei organizate.
Pentru a-şi consolida poziţia mondială şi regională şi a dobândi un plus de
legitimitate, SCO încurajează relaţiile internaţionale în primul rând cu ONU,
ASEAN, CSI, CSTO şi EurAsEc. Intensificarea cooperării cu CSTO reflectă, de
fapt, materializarea unor eforturi ale Rusiei de repoziţionare în cadrul SCO,
respectiv de valorificare a poziţiei ascendente dobândită în alte organizaţii.
Amintim, cu titlu de exemplu că, în data de 05.10.2007, a fost semnat un
Memorandum de înţelegere între secretariatele generale SCO şi CSTO,
document care reglementa implicarea comună în asigurarea securităţii şi
stabilităţii regionale, precum şi în lupta împotriva terorismului, traficului ilegal
de arme, stupefiantelor şi crimei organizate.
Atenţia opiniei internaţionale s-a îndreptat de-a lungul timpului asupra
SCO, fiind semnalate două paradoxuri majore: pe de o parte, comunitatea de
interese geopolitice a statelor membre SCO dublată de lipsa valorilor comune,
iar, pe de altă parte, numeroasele încălcări ale drepturilor omului constatate în
regiune raportate la poziţiile declarative ale SCO. De pildă, relevanţa rolului
SCO în regiune a justificat delegarea, din partea acestei organizaţii, a unor
observatori care să monitorizeze desfăşurarea unor scrutine din statele membre.
11
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Au intrat în vizorul echipelor de observatori, prin urmare, alegeri (parlamentare,
prezidenţiale, precum şi derivate din organizarea unor referendumuri) precum
cele din Rusia, Kazahstan, Kârgâzstan şi Uzbekistan (2007), Rusia şi Kazahstan
(2008) sau Kârgâzstan (2010). Fără excepţie, comunicatele de presă care marcau
finalizarea misiunii de monitorizare semnalau respectarea procedurilor legale şi
lipsa incidentelor. Pe de altă parte, de exemplu, în cazul alegerilor prezidenţiale
organizate în Rusia în cursul anului 2008, raportorul Andreas Gross nota în cap.
IV al raportului Monitorizarea alegerilor prezidenţiale din Federaţia Rusă (2
martie 2008)12 întocmit pentru Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, că,
deşi alegerile au fost bine organizate, au fost repetate aceleaşi greşeli ca în cazul
alegerilor parlamentare precedente, iar egalitatea accesului candidaţilor la public
şi la media nu a fost asigurată, punând sub semnul întrebării corectitudinea
scrutinului.
De asemenea, având în vedere componenţa SCO, nu este de mirare că
această organizaţie s-a poziţionat, raportat la conflictul din Osetia de Sud din
2008, de partea Federaţiei Ruse susţinând rolul activ al acesteia în promovarea
păcii şi cooperării în regiune, Declaraţia conducătorilor statelor membre SCO de
la Dushanbe13 pledând în acest sens.
Din punct de vedere securitar, SCO reprezintă cea mai mare
contrapondere constantă a intereselor globale americane, în condiţiile în care se
poate crea un „club energetic”14, „un OPEC al gazelor naturale” împreună cu
Iranul. Implicarea în proiectele SCO a Afganistanului şi a Turciei, împreună cu
consolidarea perpetuă a relaţiilor multidirecţionale între membrii, observatorii şi
partenerii SCO, garantează creşterea influenţei Organizaţiei de Cooperare de la
Shanghai în regiune şi marchează consolidarea unui centru de putere.
Perspectivele imediate ale SCO pot cuprinde intensificarea demersurilor
organizaţionale derulate la nivelul Indiei în vederea asumării de către aceasta a
statutului de membru, ridicarea Pakistanului la rangul de membru, intensificarea
cooperării cu Afganistanul în vederea sporirii semnificative a influenţei SCO în
regiune şi exploatarea intensivă a parteneriatului cu Turcia, atât din punct de
vedere al beneficiilor economice mutuale, cât şi din perspectiva consolidării
rolului SCO pe plan global. În condiţiile în care SCO are un lung drum de
parcurs pe dimensiunea integrării regionale a statelor membre, aflate la nivele
diferite de dezvoltare, perioada de timp următoare poate marca intensificarea
cooperării intraorganizaţie.
Concluzii
Având în vedere proporţia însemnată a minorităţilor la nivelul statelor
membre, conformaţia interconfesională naţională şi anumite tendinţe separatiste,
specifice unor regiuni, cu potenţial relativ ridicat de extindere, apare ca justificat
12
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pe deplin rolul SCO de a combate separatismul, extremismul şi terorismul.
Acesta se manifestă, în principal, ca garanţie suplimentară de menţinere a
integrităţii statelor membre.
SCO reprezintă o organizaţie internaţională recunoscută pe plan global şi
orientată către promovarea regionalizării şi realizarea efectului de sinergie în
canalizarea eforturilor de dezvoltare ale statelor membre. Organizaţia poate fi
privită, pe de o parte, din prisma materializării contribuţiei Chinei şi Rusiei la
consolidarea securităţii regionale, iar, pe de altă parte, din postura de reacţie a
statelor care ocupă Asia Centrală la efectele globalizării şi la trecerea către
multipolaritate. Având în vedere că SCO a fost edificată de/şi în jurul Chinei şi
Rusiei, poate fi conchis cu uşurinţă că ambiţiile organizaţionale nu se vor reduce
în permanenţă la nivel regional, ci că vor fi exprimate şi pe plan global, cu atât
mai mult cu cât vocaţia entităţii este una generală.
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CANTITATEA CONTEAZĂ. O EVALUARE
A PERSPECTIVELOR PUTERII DEMOGRAFICE CHINEZE
Mihai Cătălin AVRAM*

Cercetarea de faţă caută să înţeleagă potenţialul statutului de putere demografică a
Chinei. În ciuda faptului că voi analiza cifrele demografice curente, voi fi mai degrabă
interesat de înţelegerea tendinţelor pe termen mediu şi lung pe care experţii le indentifică
relativ la această problemă. Scopul analizei va fi acela de a înţelege în ce măsură indicii
demografici asigură Chinei o structură solidă care să permită Beijingului continuarea
proiectelor sale economice, precum şi a tuturor ramurilor dependente de acestea. După
luarea în considerare a unui număr de surse deschise, indici disponibili, precum şi a unor
surse de presă, voi ajunge la concluzia că Beijingul probabil va avea probleme economice
serioase de viitor derivate dintr-o situaţie demografică marcată de creşterea numărului
bătrânilor combinată cu lipsa unei plase de siguranţă socială rezonabilă.
Cuvinte-cheie: paradigma realistă, putere demografică, declin economic, servicii
sociale.

Introducere
Vorbind despre acele elemente specifice care recomandă un actor suveran
ca având potenţialul sau caracteristicile necesare dezvoltării statutului de mare
putere a mediului internaţional, Hans J. Morgenthau identifică populaţia ca fiind
unul dintre elementele constitutive ale puterii naţionale. Aşadar el observă cum
„deşi nu este justificat a considera că o ţară este foarte puternică doar pentru că
populaţia sa este mai numeroasă decât populaţia din cele mai multe state, totuşi
nici o ţară nu poate deveni sau rămâne o mare putere dacă nu face parte din
rândul statelor celor mai populate de pe pământ. Fără o populaţie mare, nu este
posibil să stabileşti şi să menţii în funcţiune baza industrială necesară pentru a
duce cu success un război modern; să desfăşori mari grupe de luptă terestre,
navale sau aeriene şi, în cele din urmă, să completezi trupele – mai numeroase
decât cele combatante – pe care trebuie să le aprovizionezi cu hrană, mijloace de
transport şi comunicaţii, muniţie şi armament.”1 Însă populaţia unui stat nu este
relevantă doar din perspectiva plicării sau susţinerii procesului de aplicare al
violenţei, în măsura în care această resursă aflată la baza tuturor activităţilor
suverane este responsabilă de a „crea şi implementa instrunetele materiale ale
puterii naţionale.”2 Cu alte cuvinte populaţia unui stat este direct responsabilă
pentru angrenarea în eforturi organizate a tuturor celorlalte resurse, oferind
statului suficientă forţă pentru a-l propulsa pe acesta în drumul său înspre putere
*
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deplină şi superioară sau pentru a îl îngropa definitiv din acest punct de vedere.
Structura şi dinamica populaţiei în sine sunt relevante, în măsura în care aceste
două seturi de elemente specifice oferă o imagine asupra evoluţiei în termeni de
putere a unui stat. Cu o populaţie îmbătrânită, lipsită de suflul necesar
transformării resurselor de orice fel în carămizi ale arhitecturii puterii, un actor
suveran nu poate înainta în goana sa înspre măreţie. În lumina acestor observaţii
specifice unei abordări realiste asupra relaţiilor internaţionale, prezentul text
caută să măsoare putere actuală, dar şi potenţială, a Republicii Populare Chineze
din perspectivă demografică.
Nu încape îndoială asupra faptului că populaţia, natura acesteia, volumul
acesteia, dispersia ei geografică, precum şi dinamica ei în diferite perioade de
timp determinate, reprezintă unul dintre factorii constitutivi ai puterii naţionale.
Mai mult, în zilele noastre, „evoluţia volumului şi mai ales a structurii populaţiei
ne oferă o utilă perspectivă care ne permite să trasăm contururile unei noi
geografii a puterii”3 în directă corelaţie cu fenomenul regional al puterii în Asia
şi Oceania, dar şi cu cel al puterii demografice privite în sensul ei global. Studiul
fenomenului demografic devine în acest context esenţial pentru discernerea
măsurii în care statul chinez va putea în continuare să genereze o forţă de muncă
satisfăcătoare care să permită continuarea imenselor proiecte de infrastructură pe
care Beijingul le pune în aplicare, în speranţa modernizării unui vast spaţiu rural,
dar mai ales în speranţa generării de locuri de muncă pentru creşterea
consumului, inclusiv pe piaţa sa internă. Deşi Beijingul este mai degrabă
dependent în demersul său economic de exporturi, rolul consumului intern poate
fi în sine un factor al creşterii şi menţinerii unei stabilităţi generale a dezvoltării
economice susţinute chineze. De asemenea, atunci când vorbim despre China,
de cele mai multe ori, privind istoric lucrurile, afirmăm faptul că „dinamismul
intern al Chinei crează ambiţii externe”4 ori printre altele acest dinamism
demografic chinez este cel care a mânat decidenţii de la Beijing în extinderea
intereselor diplomatice şi economice chineze cu mult în afara graniţelor. De
asemenea ar trebui avut în vedere faptul că în legătură directă cu fenomenul de
modernizare şi de susţinere a modernizării armatei, China are nevoie de o
populaţie mare, nu atât pentru a o înrola în mediul militar cât pentru o angaja în
procesul de producţie industrială esenţială pentru generarea de arme şi muniţii
necesare efortului Chinei de modernizare al puterii sale militare.
1. Cifre brute
La nivel global există o serie de evoluţii care „vor modifica ierarhia
puterilor demografice; anii viitori vor fi marcaţi de predominanţa Asiei cu
precădere a Asiei de Sud la fel ca şi formidabila descoperire africană,”5 o
perspectivă ce are darul de a descuraja forţele occidentale şi de a ne sugera
3
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posibilitatea unei creşteri enorme a factorilor de putere ce reies din indici
demografici în cadrul emisferei sudice. Acest lucru se întâmplă mai ales în
contextual în care „Delegaţia de Afaceri Strategice a Ministerului Apărării din
Franţa susţine că evoluţiile demografice ne forţează să afirmăm că puterile
occidentale şi mai ales europene se înscriu în dinamicile anunţate ale unui declin
relativ cu impact asupra puterii lor strategice.”6
Banca Mondială estima populaţia Chinei la aproximativ 1,331 miliarde de
locuitori în 20097, iar CIA estimează populaţia Chinei în 2010 la 1,336
miliardede locuitori în 20108. Desigur, o diferenţă de peste 5 milioane de
locuitori nu reprezintă în chip direct un factor de creştere fenomenală a puterii
chineze, dar asigură până la urmă Chinei, pentru momentul de faţă, un anume
nivel al creşterii populaţiei. În 2012, populaţia Chinei atingea 1,351 de miliarde
de locuitori, conform estimărilor Băncii Mondiale, marcând astfel o creştere de
încă 15 milioane de locuitori faţă de 2010.9 Populaţia Chinei este cea mai mare
din lume fără nici un fel de urmă de îndoială. Ea o depăşeşte pe cea a Indiei cu
peste 131 de milioane de locuitori10, pe a Rusiei cu peste 1 miliard de locuitori11,
pe cea a Statelor Unite cu peste 1 miliard de locuitori12, populaţia Australiei cu
peste un miliard trei sute de milioane de locuitori13. Din punct de vedere al
puterii demografice, cifrele vorbesc de la sine, puterea Chinei fiind net
superioară tuturor statelor lumii, dar mai ales actorilor regionali şi globali care
sunt văzuţi de literatura de specialitate ca fiind principalii concurenţi ai Chinei.
În linii mari, se pleacă de la ideea conform căreia tendinţa demografică globală
actuală constituie „un noroc nesperat pentru marile puteri emergente, mai ales
când vorbim despre BRIC (Brazilia, Rusia, India, China) cu excepţia evidentă a
Rusiei.”14 Deşi superioară Indiei, China se află la o distanţă relativ mică de
aceasta din punctul de vedere al populaţiei, dacă ţinem cont de faptul că 131 de
milioane de locuitori reprezintă numai 9% din populaţia Chinei de astăzi. Însă o
superioritate de peste 100 de milioane de locuitori rămâne la această dată o
superioritate. Dacă decidem să punem în relaţie natura ideologică a regimului de
la Beijing cu cifra considerabilă a populaţiei vom observa cum „datorită
controlului centralizat regimul poate, de exemplu, să înroleze forţa de muncă a
milioane de oameni pentru a construi infrastructură majore. Acest fapt
transformă China într-o putere neobosită din punctul de vedere al dinamismului,
în feluri pe care democraţiile, cu toată temporizarea lor, nu o pot face.”15 Imensa
6
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populaţie a Chinei reprezintă fără nici un fel de urmă de îndoială astăzi un
avantaj strategic absolut considerabil şi nucleul dur al proiectului economic
promovat atât de eficient de decidenţii politici de la Beijing.
2. Pericolul îmbătrânirii şi implicaţiile pe termen mediu şi lung
În data de 2 iulie 2013, Bloomberg Business Week îşi anunţa cititorii că
bunicii şi părinţii din China îşi pot da în judecată copii sau nepoţii dacă aceştia
nu îi vizitează într-un ritm susţinut.16 Problema majoră pentru care Beijingul a
adoptat un asemenea act legislativ este aceea derivată din lipsa unei plase de
siguranţă sociale solide în China, care duce la situaţia în care bătrânii au nevoie
mai degrabă de sprijinul copiilor şi nepoţilor lor pentru a supravieţui în afara
câmpului muncii.17 Mai mult, legea pare să caute să contracareze pericolul
îmbătrânirii resimţit de populaţia Chinei, având în vedere că „anul trecut
numărul cetăţenilor chinezi apţi de muncă a scăzut cu 3,45 de milioane de
persoane, până la cota de 937,27 de milioane de muncitori, conform Biroului
Naţional de Statistică. Nu o scădere mare, dar a marcat prima scădere a
numărului de cetăţeni apţi de muncă şi începutul unui trend care se va accelera
în următoarele două decade.”18 Tot mai mulţi pensionari, în lipsa unui sistem
social solid, generează o presiune considerabilă pe care guvernul chinez caută să
o atenueze prin intermediul veniturilor celor care încă pot munci. Limitele
acestei soluţii sunt însă evidente, dacă aruncăm o privire asupra statisticilor şi
trendurilor actuale şi pe termen lung.
Din punctul de vedere al dinamicii populaţiei, China este aparent relativ
avantajată. Ea se bucura în 2004 de o rată anuală a creşterii populaţiei de
0,57%19 pe an, în 2006 de 0,59%20 pe an, în 2007 de 0,6%21 pe an, în 2008 de
0,62%22 pe an, iar în 2009 de 0,65%23 pe an. Dinamica populaţiei chineze este
aşadar într-o continuă creştere, în ciuda existenţei unei populaţii şi aşa enorme
ce se doreşte a fi controlată printre altele prin intermediul politicii unui singur
copil. În medie, din 2004 şi până în zilele noastre populaţia Chinei creşte cu
aproximativ 0,6% în fiecare an. O astfel de situaţie ar trebui în mod teoretic să
avantajeze China în eforturile sale industriale majore şi să permită o dinamică şi
o rată de realizare bune precum şi o rată de realizare bună a proiectelor sale de
infrastructură. Privită punctual, statistica referitoare la rata anuală de creştere a
populaţiei asigură Chinei o putere demografică echilibrată, un fel de hibrid
avantajos al creşterii pentru susţinerea economiei dar nu la un nivel la care
aceasta să se prăbuşească sau să fie pusă în imposibilitatea de a mai oferi locuri
16
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de muncă suficiente. Cu toate acestea „corelaţia dintre putere demografică şi
putere strategică rămâne bineînţeles relativă şi necesită o corelare a unei
demografii date cu alţi factori.”24 Cu alte cuvinte, pusă în relaţie cu alţi indici
specifici şi comparată cu dinamica demografică a altor state, populaţia chineză
se află în faţa unui viitor nu foarte luminos, cel puţin nu la fel de luminos ca
până acum.
Spre exemplu, în 2010 se estima faptul că în jur de 73,6% din populaţia
Chinei se încadra în spectrul de vârstă 15-64 de ani,25 ceea ce pare la prima
vedere a fi o situaţie avantajoasă pentru planurile pe termen lung ale Beijingului.
În realitate însă, pe viitor, China poate fi ameninţată de fenomenul îmbătrânirii a
populaţiei dacă ţinem cont de faptul că în general „Baby-boomul este succedat
de Buni-boom şi de Baby-doom.”26 Momentul de realizare al fenomenului şi
ritmul acestuia diferă în funcţie de ţară, însă, este evident faptul că, un asemenea
scenariu ar putea aduce deservicii serioase decidenţilor politici de la Beijing,
precum şi politicilor lor industriale şi de infrastructură dependente de un volum
imens de muncă. „Începând cu 2015, nivelul muncitorilor care ies la pensie în
China va creşte în mod sistematic, ceea ce va crea o provocare serioasă pentru
un stat comunist care nu a reuşit încă să construiască o plasă de siguranţă socială
modernă.”27 Ar fi şi dificil în condiţiile în care „în China, ideea unui sistem larg
de pensii asigurat de stat s-ar lovi în momentul pensionării forţei de muncă de
zidul demografiei: rata natalităţii a scăzut, iar speranţa de viaţă a crescut
considerabil. În ultimii 30 de ani, din cauza politicii unui singur copil, numărul
asistaţilor (copii şi vârstnici) pe cap de muncitor a scăzut cu jumătate, un factor
care a contribuit în sine la creşterea economică a Chinei. Dar pe parcursul
următoarelor trei decade se estimează că numărul asistaţilor pe cap de muncitor
va creşte cu 50%. Este îndoielnic faptul că forţa de muncă pe care China va
putea să o genereze mâine va fi doritoare sau va putea să asigure traiul unui
număr atât de mare de asistaţi.”28 Mai mult, în prezent, cu toate eforturile depuse
doar 40% dintre pensionari se bucură de acoperire din partea fondurilor de
pensii în condiţiile în care doar 26% din angajaţi sunt contributori.29
Semnele îmbătrânirii populaţiei Chinei sunt din ce în ce mai evidente. Pe
lângă scăderea numărului de cetăţeni apţi de muncă, specialiştii de la Stratfor
observă cum „Ministerul Educaţiei a raportat pe 21 august [2013] că mai mult
de 13.600 de şcoli primare s-au închis în 2012 la nivel naţional. Ministerul a
căutat să explice valul de închideri făcând referire la transformarea demografică
majoră prin care trece China, notând că între 2011 şi 2012 numărul de studenţi
24
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de ciclu primar şi secundar a scăzut de la 150 de milioane la 145 de milioane.”30
De altfel, Beijingul nu se sfieşte să recunoască el însuşi faptul că se află pe
marginea unei prăpastii periculoase din acest punct de vedere. Ziarul
guvernamental People’s Daily, atenţiona că „există un risc de criză de securitate
socială majoră în China pe măsură ce numărul populaţiei bătrâne urmează să
crească de la 194 de milioane în 2012 la 300 de milioane în 2025.”31
Prin contrast, în India, vârsta medie este de 25 de ani şi continuă să scadă.
Creşterea nivelului de tinereţe în India va duce la ameliorarea vizibilă a stării
economice. Din acest punct de vedere, pare că acel cost al democraţiei pe care
India îl plăteşte, în comparaţie cu China, „devine un avantaj.”32 Edward Luce
susţine acest fapt în directă corelaţie cu felul în care în trecut era privit
fenomenul dinamicii demografice în cele două state. Spre exemplu „în anii ‘70
şi ‘80, atât cetăţenii Indiei, cât şi străinii deplângeau faptul că New Delhi, spre
deosebire de Beijing, nu putea controla creşterea galopantă a populaţiei. Se
credea atunci faptul că o China autocratică avea un avantaj asupra Indiei pentru
că putea impune limitări în creşterea populaţiei, precum politica unui singur
copil. Niciun politician al Indiei în deplinătatea facultăţilor mintale nu ar fi putut
propune o asemenea măsură pentru că un astfel de lucru ar fi fost cuantificat în
chip direct la urne.”33 La numai patru decade distanţă, politica unui singur copil
a Chinei produce efecte nefaste asupra dinamicii vârstei populaţiei ei. Ideologia
democratică a Indiei, ce o opreşte pe aceasta din a lua măsuri draconice pentru
controlul populaţiei în 1970, se dovedeşte a fi, în chip absolut accidental, unul
dintre elementele care poate pe viitor să plaseze India deasupra Chinei, din
perspectiva puterii generate de populaţie, atât în spectrul economic şi industrial,
cât şi în cel al puterii militare. Mai mult, „un declin considerabil al numărului
locuitorilor unei naţiuni în raport cu rivalii săi pe scena internaţională înseamnă
un declin al puterii, iar o sporire considerabilă a acestui număr, în condiţii
similare, este echivalentă cu un plus de forţă naţională.”34 Cu alte cuvinte o
populaţie care îmbătrâneşte este o populaţie care la un moment dat urmează să
scadă ceea ce înseamnă că, prin aplicarea reversului, o populaţie a cărei vârstă
medie scade este o populaţie tânără ce urmează să crească, scenariu în care
acelaşi lucru se întâmplă şi cu indicii săi de putere.
În scopul încercării de inversare a trendului demografic defavorabil pentru
politicile sale de termen lung, Beijungul a început deja să lucreze la
implementarea unor noi strategii guvernamentale. O primă astfel de strategie
vizează reevaluarea politicii unui singur copil, după desfăşurarea unui eventual
program pilot în Shanghai35, prin care acele cupluri în care cel puţin unul dintre
30
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părinţi nu are fraţi sau surori şi care au la rândul lor doar un copil să le fie
permisă conceperea unui al doilea.36 Efectul imediat ar fi unul global câtă vreme
analişti ai mediului de afaceri concluzionează că din cauza lipsei încrederii în
laptele praf chinezest companii precum Danone, care deja au beneficiat enorm
de pe urma inserţiei în piaţa chineză, vor cunoaşte o multiplicare imediată a
profitului.37
Alte surse privesc punctual China şi observă faptul că „nu mai este clar
dacă politica unui singur copil are un impact apreciabil asupra creşterii
populaţiei în China. Rata fertilităţii scăzută din China (de doar 1,4 copii pe
mămică, faţă de o medie de 1,7 în ţările dezvoltate şi de 2,0 în SUA) reflectă
lupta cuplurilor tinere pentru a face faţă creşterii costurilor necesare
supravieţuirii şi educării în numeroase oraşe chineze, precum cea a
implementării draconice a politicii”38 unui singur copil. Cu alte cuvinte, în mod
aproape ironic, modernizarea mediului urban chinez are ca revers complicarea
masivă a condiţiilor creşterii ratei fertilităţii prin costurile necesare susţinerii
financiare şi a educării copiilor, prohibitive chiar şi acum când un singur copil
este norma preferată oficial de Beijing. Perspectiva directă a unui stat chinez
care să susţină o parte din aceste costuri este nerealistă ţinând cont de faptul că
şi aşa sistemele sociale din China sunt aproape inexistente şi greu de prevăzut ca
dobândind funcţionalitate în următoarea perioadă. Această abordare teoretică, a
opţiunii explicite a unui cuplu de a avea un singur copil, a fost testată punctual şi
confirmată în practică de jurnaliştii New York Times încă din 2011. Un cuplu
din China a fost astfel întrebat dacă ar fi dispus să conceapă un al doilea copil.
Familia, a cărei standarde de viaţă nu pot fi descrise ca înalte, în condiţiile în
care încălzirea locuinţei se făcea la momentul luării interviului cu lemne, a
declarat că peste două cincimi din banii pe care îi au de gestionat anual,
aproximativ 3.000 de dolari, au fost deja direcţionate înspre educarea singurului
băiat.39 Mama acestuia din urmă s-a întrebat dealtfel în chip retoric „dacă aş
concepe un al doilea copil, care ar fi circumstanţele în care am trăi?”40
Concluzia inevitabilă, pe care şi alţi experţi în probleme demografice o aprobă la
scară largă, este că „majoritatea chinezilor vor oricum un singur copil”41, ceea ce
înseamnă că avantajele derivate din relaxarea politicii uni singur copil ar fi de
fapt şi de drept absolut nule. Merită menţionat că acest trend nu este erondat
explicit mediului urban, câtă vreme New York Times a realizat interviul
respectiv în mediul rural, ceea ce sugerează o aplicabilitate la nivel naţional a
aserţiunii.
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O altă soluţie concomitentă pe care specialiştii chinezi o au în vedere ar fi
„creşterea vârstei de pensionare a femeilor şi bărbaţilor la 65 de ani până în 2030
de la 60 de ani pentru bărbaţi şi 50 pentru femei în prezent.”42 O asemenea
modificare a vârstei de pensionare nu ar ajuta însă China foarte mult. Această
măsură nu va face altceva decât să „amâne inevitabilul şi se va confrunta cu o
opoziţie feroce din partea anumitor grupuri profesionale, inclusiv numeroşi
funcţionari locali. Prin ajustarea vârstei de pensionare, guvernul riscă de
asemenea agravarea unei crize a locurilor de muncă în rândul unui număr
crescând de absolvenţi de studii universitare şomeri din oraşe, care şi aşa caută
să se strecoare cu greu în câmpul muncii pe măsură ce angajaţii mai în vârstă ies
la pensie.”43 Deja se estimează faptul că „în perioada ce va urma, China va avea
o piaţă a muncii ce va semăna din ce în ce mai mult cu cele din alte state. Acest
lucru va include o creştere a costurilor de producţie precum şi şomaj de natură
fricţionară şi structurală, derivat în mod special din nealinierea abilităţilor create
de universităţi cu nevoile foarte specializate ale corporaţiilor.”44 Chiar şi în
condiţiile în care aceste nevoi de muncă specializată ar fi asigurate în cele din
urmă şi eficientizarea procesului de muncă ar genera o productivitate crescută
„rata de creştere economică va cunoaşte o încetinire”45 aşa cum observa încă din
2011 Arthur Krober, managerul unei firme de cercetare în domeniul economiei
din Beijing.
Concluzii
Evaluând capacităţile curente de putere demografică ale Chinei, două
lucruri devin absolut avidente. În primul rând, capacitatea de putere demografică
a Chinei este de neegalat dacă optăm pentru o analiză focalizată pe prezent şi pe
date nedefalcate pe categorii de vârstă. Cum acest demers ar fi unul
contraproductiv din perspectiva pertinenţei rezultatelor ştiinţifice imediate sunt
astfel nevoitsă concluzionez, în al doilea rând, mai degrabă că tendinţele
demografice actuale sugerează o comprimare, pe termen mediu şi lung, a puterii
demografice chineze. Până la această dată, proiecţiile sugerează, de asemenea,
că politicile pe care Beijingul le anunţă public ca fiind eventuale soluţii pentru
această problemă, sunt de fapt previzibil ineficiente şi că o soluţie directă şi
simplă nu poate fi întrevăzută încă de specialişti. Cel mai mare deserviciu viitor
adus modernizării şi continuării creşterii economice a Chinei este astfel chiar
creşterea economică a Chinei, în condiţiile în care costurile ridicate ale vieţii
atrase de modernizarea colosului chinez descurajează cuplurile tinere din a face
un al doilea copil şi condamnă pensionarii la un viitor incert şi, mai important
pentru studiu de faţă, greu asistabil de către stat. Aceste veşti nu sunt neapărat
catastrofale pentru mediul global, dacă ţinem cont de faptul că pe măsură ce
42
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China va încetini, nevoile economice pe care aceasta le satisface pe scena
globală vor trebui să fie satisfăcute de către alţi actori economici internaţionali,
ceea ce ar crea o fereastră de oportunitate interesantă fie pentru alte spaţii
emergente, precum India, fie pentru economii deja consacrate.
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O PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA SITUAŢIEI DIN SIRIA
(15 MARTIE 2011 – 12 SEPTEMBRIE 2013)
Mihai Cătălin AVRAM*

Cercetarea de faţă caută să înţeleagă evenimentele care au condus la inflamarea
situaţiei violente din Siria. Pe cale de consecinţă, voi realiza o analiză pe surse deschise,
vizând media online, pentru a încerca să identific cele mai importante momente de la
izbucnirea violenţelor în Siria, precum şi pentru a înţelege ce vede media ca fiind motivele
centrale ale conflictului în prima fază. Acest demers cronologic va căuta în cele din urmă să
tragă o serie de concluzii la zi cu privire la impactul conflictului asupra arenei
internaţionale.
Cuvinte-cheie: Siria, Organizaţia Naţiunilor Unite, impact internaţional, evaluare la zi.

1. Introducere. Conflictul civil
În data de 15 martie 2011, presa internaţională a început să raporteze
asupra faptului că Bashar al-Assad a fost somat să elibereze toţi deţinuţii politici
şi să faciliteze instalarea unor reforme democratice1 de către aproximativ 200 de
protestatari adunaţi în Damasc.2 Se pare că asemeni situaţiei din Egipt,
protestatarii reuşiseră să se organizeze şi să creeze un grup care să se bucure de
sprijin, prin intermediul instrumentelor de social media precum Facebook.3
Iniţial sursele deschise au raportat faptul că forţele de securitate prezente la faţa
locului nu au tratat violent grupul de protestatari, reţinând doar şase dintre
aceştia4, însă situaţia s-a modificat extrem de rapid şi deja în data de 16 martie
Reuters raporta cum forţele de securitate utilizau deja din plin bastoanele din
dotare pentru a dispersa o adunare de aproximativ 150 de protestatari concentraţi
în apropierea Ministerului de Interne.5 Deja cu aceasta ocazie reporterii de la
faţa locului au putut observa şi o serie de răniri uşoare a civililor de către forţele
de ordine. Protestatarii se pare că s-ar fi adunat în faţa Ministerului de Interne
pentru a demonstra şi a cere eliberarea a undeva între 3.000 şi 4.000 de deţinuţi
*
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politici reţinuţi fără proces.6 Situaţia a cunoscut însă o turnură majoră înspre mai
rău atunci când surse precum Washington Post au anunţat că forţele
guvernamentale Siriene au început să utilizeze muniţie de război împotriva
protestatarilor.7 Gloanţele au fost adesea acompaniate de gaze lacrimogene pe
măsură ce „cel puţin 14 oameni” au fost ucişi iniţial.8 În încercarea de a opri
ceea ce devenea deja o problemă la nivel naţional Bashar a decis eliberarea unor
prizonieri politici, însă acest gest s-a dovedit a nu fi o soluţie câtă vreme
poveştile de detenţie ale acestora au alimentat motivele de nemulţumire ale
protestatarilor. O parte dintre aceste poveşti au fost făcute publice de The
Guardian în data de 25 aprilie 2011, atunci când un anume Mahmoud a susţinut
în faţa reporterilor că deţinuţii erau încarceraţi în condiţii inumane fie şi numai
pentru că au încercat să îşi apere dreptul la liberă exprimare.9 Deja atunci când
Mahmoud a părăsit închisorile Siriene, situaţia în ţară devenise mai complicată
decât se crezuse iniţial, cu peste 200 de protestatari declaraţi dispăruţi „doar în
ultimele trei zile conform organizaţiilor responsabile cu monitorizarea
drepturilor omului.”10 Protestatarii care nu dispăruseră dar care fuseseră luaţi în
custodia autorităţilor au făcut publice practici de tortură inimaginabile la care au
fost supuşi, precum mersul prin foc.11 Deja în data de 20 aprilie 2011 guvernul
Sirian „a ridicat starea de urgenţă intrată în vigoare cu 48 de ani în urmă.”12 Însă
acest gest nu a avut nici un rezultat asupra protestatarilor care deja nu mai
căutau concesii politice ci mai degrabă libertate.13
În aprilie, forţele guvernamentale dădeau semne că sunt pregătite să facă
orice pentru a menţine puterea după ce tancuri au fost folosite pentru
bombardarea oraşului Deraa.14 Acelaşi lucru s-a întâmplat, într-un ritm susţinut
în timp, şi cu oraşe precum Baniyas,15 Homs16 şi Jisr al-Shughour.17 Forţele
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guvernamentale au susţinut că rebelii au ucis în Deraa peste 120 de soldaţi.18
Drept răspuns forţele armate siriene, fidele regimului de la Damasc, au trimis
200 de vehicule militare, inclusive tancuri, precum şi elicoptere militare şi
infanterie.19 În jur de 10.000 de cetăţeni s-au refugiat în tabere special amenajate
în Turcia.20 Pe măsură ce violenţele din interiorul Siriei au crescut în mod
considerabil, comunitatea internaţională a început o evaluare a situaţiei pentru a
înţelege posibilele riscuri de securitate derivate din regimul lui Bashar.
2. Perspective internaţionale diverse
Agenţia Internaţională de Energie Atomică a acuzat Siria de construirea
unui reactor nuclear, bazat pe tehnologie Nord-Koreană, în scopuri maliţioase,
care a fost de fapt şi de drept distrus în 2007.21 Acest act declarativ a contribuit
la creşterea nivelului de adversitate internaţională manifestată faţă de un guvern
care se prefigura a fi avid de putere şi care utiliza instrumentul violenţei
disproporţionate pentru a îşi disciplina cetăţenii. Pe măsură ce violenţele interne
au crescut, Liga Arabă a suspendat Siria pentru felul în care aceasta a eşuat în
cadrul efortului de menţinere a păcii la nivel regional şi pentru utilizarea
violenţei ca armă împotriva propriilor cetăţeni.22 Tot Liga Arabă a luat o serie de
măsuri restrictiv-economice asupra Siriei în speranţa că un astfel de gest va pune
presiune suplimentară asupra aparatului guvernamental.23 Pe de altă parte
Organizaţia Naţiunilor Unite a decis chiar creionarea unui plan pentru pace ce
avea în vedere „o încetare a focului zilnică, de două ore, retragerea unor trupe, şi
deschiderea unor canale de dialog între opoziţie şi regim.”24 Cu toate acestea
însă O.N.U. nu a reuşit să adopte sau să implementeze şi o serie de sancţiuni mai
serioase în eventualitatea continuării conflictelor25, având în vedere faptul că
Rusia şi China s-au arătat încă de la începutul conflictului reticente în a aplica
sancţiuni Damascului şi au blocat în mod extrem de eficient realizarea unei
Rezoluţii O.N.U. în acest sens.26
În tot acest timp, temându-se se pare de ce putea fi mai rău, forţele rebele
din Siria au declarat încă de pe 29 mai 2012 faptul că pe măsură ce mişcarea lor
va căpăta un avânt suficient pentru a răsturna guvernul, prima grijă a lor va fi
18
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punerea sub control a armelor chimice.27 Acest anunţ s-a dovedit a fi esenţial din
trei mari motive. În primul rând, această declaraţie demonstrează faptul că cel
puţin o parte a forţelor rebele îşi puneau foarte serios problema guvernării
statului şi implicit stabilizării sale, problema controlării resurselor militare
chimice devenind în acest sens esenţială. În al doilea rând, această informaţie a
fost totuşi un semnal de alarmă care a amintit mediului internaţional că regimul
Bashar se afla încă în control asupra acestor mijloace şi că le poate utiliza în
orice situaţie. În al treilea rând, este important de observat că declaraţia a fost
făcută, conform ziarului evereiesc Haaret, de „o personalitate a opoziţiei
descrisă ca fiind un fost înalt ofiţer al armatei Siriene”28 ceea ce este până la un
punct un indicator al faptului că forţele opoziţiei începeau să obţină un avantaj
strategic de pe urma personalului militar care defectase pentru a se alătura
rebelilor. Însă această perspectivă nu pare să fi fost suficientă câtă vreme Siria
continua să alunece pe panta distrugerii. O nouă barieră a decenţei fusese
spulberată pe 25 mai 2012 când forţele guvernamentale se pare că ar fi atacat o
comunitate de agricultori din Houla, ucigând 108 din membrii acesteia. Printre
aceştia se pare că s-au aflat şi 49 de copii şi 34 de femei.29 O parte dintre ei se
pare că ar fi fost executaţi cu pistolul la tâmplă.30 Această violare majoră a
normelor internaţionale a fost aspru sancţionată de către Franţa, Germania,
Italia, Spania31, Australia32 care au hotărât expulzarea diplomaţilor Sirieni.
Opoziţia din interiorul Siriei a început să dea semne de organizare
eficientă precum şi de implementare a unei perspective strategice mai largi
asupra conflictului în condiţiile în care trei dintre şefii aparatului de securitate a
lui Assad au fost ucişi în timpul unui atentat cu bombă.33 Data de 18 iulie a
demonstrat de asemenea conturarea altor două trenduri. Nivelul de dezertare al
militarilor fideli regimului a crescut34 şi în al doilea rând, dar poate mai
important, decizia acestora a fost, se pare, mult influenţată de faptul că forţele de
securitate guvernamentală au început să fie dotate cu măşti de gaze.35 Decizia de
utilizare a unei bombe pentru uciderea înalţilor reprezentanţi ai regimului Assad
este greu de cântărit însă. La prima vedere o astfel de practică pare a fi un
răspuns just la adresa unui regim care utilizează mijloace violente asupra
propriilor cetăţeni. Dar totuşi, măsura pare extrem de asemănătoare cu tactici
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folosite în general de terorişti. Deşi probabil a fost singurul mijloc asimetric pe
care rebelii l-au putut folosi pentru a câştiga un avantaj relativ sporit, această
practică naşte serioase întrebări de viitor privitoare la felul în care aceşti viitori
potenţiali lideri ai Siriei vor folosi diferite mijloace pentru a rezolva divergenţe
etnice şi religioase extrem de pronunţate odată ce vor obţine puterea. Numai
timpul va putea să ne spună.
Situaţia armelor chimice reprezenta însă un pericol mult mai imediat,
motiv pentru care comunitatea internaţională s-a grăbit să ofere un răspuns la
aflarea informaţiei că forţe guvernamentale mută o bună parte din arsenalul
chimic în diferite spaţii din interiorul ţării.36 În ciuda eforturilor regimului Sirian
de a nega astfel de acuzaţii37 organizaţii de informaţii din spaţiul Occidental au
continuat să susţină contrariul. Barack Obama chiar a atras atenţia asupra
faptului că eventuala folosire a armelor va atrage cu sine consecinţe.38 Acesta a
declarat că „am fost foarte clari faţă de regimul Assad, dar şi cu alţi factori
locali, că linia roşie în cazul nostru este depăşită atunci când începem să vedem
că arme chimice sunt transportate în diferite locuri sau că eventual ele sunt
folosite. O astfel de perspectivă mi-ar schimba calculul.”39 Hilary Clinton a
susţinut de asemenea că dacă arme chimice ar fi folosite S.U.A. ar intenţiona să
acţioneze.40
Între timp conflictul iradia peste graniţă pe măsură ce Reuters raporta cum
„armata Turciei a răspuns la foc după ce o bombă din Siria a aterizat pe teritoriu
turc.”41 Ankara a răspuns spunând că „Turcia nu vrea război dar că Siria nu ar
trebui să facă greşeala fatală de a îi testa nivelul de hotărâre.”42 Spritele au fost
inflamate şi de faptul că Turcia a declarat că „a descoperit armament rusesc la
bordul unui avion de pasageri sirian forţat să aterizeze în Ankara.”43 Muniţia a
fost oprită în Ankara. Ideea unui proiectil care să lovească teritoriul suveran
turcesc a avut efecte imediate în condiţiile în care Turcia a cerut S.U.A.
protecţie. Aşadar, pe 20 noiembrie 2012 Ministerul de Externe al Turciei declara
că „state NATO îşi oferiseră acordul pentru implementarea unui sistem de
rachete Patriot care să protejeze Turcia în faţa unor atacuri siriene.”44
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Între timp în Siria forţele rebele manifestau dificultăţi în recunoaşterea
unuei conduceri comune. În noiembrie o parte din forţele siriene se organizaseră
în ceea ce ei numeu „Coaliţia Naţională, Revoluţionară şi de Opoziţie a Forţelor
Siriene.”45 Mediul Occidental dar şi Turcia şi membrii Consiliului de Cooperare
al Golfului46 au lăudat iniţiativa, considerând că respectiva coaliţie „reflectă pe
deplin diversitatea poporului sirian.”47 Însă grupurile islamice precum Al Nursa
şi Liwa Al Tawhid „au refuzat să îl recunoască”48 declarându-l „conspirativ.”49
Şi astfel deşi încă nu există o putere de împărţit, câtă vreme Assad este încă la
cârma Siriei, deja grupurile militante au început dezbaterea conducerii statului,
cu perspective de viitor nu foarte încurajatoare.
În tot acest timp Assad a căutat pierderea urmei a unui număr de arme de
distrugere în masă cu ajutorul Hezbollah.50 Israelul a reuşit se pare să oprească
transferul de arme chimice către această organizaţie prin intermediul unor
atacuri aeriene care au reuşit şi eliminarea unui înalt general Iranian, Hassan
Shateri care acompania convoiul.51 Conform serviciilor de informaţii din Israel,
Iranul a colaborat cu Hezbollah şi cu regimul Assad52 în vederea transferării a nu
mai puţin de 50.000 de combatanţi în tabăra guvernamentală siriană53 pe măsură
ce aceasta se confrunta cu rebeli din ce în ce mai determinaţi care câştigau teren.
Acest lucru a devenit evident atunci când rebeli au reuşit capturarea
guvernatorului Hassan Jalili din provincia Raqqa precum şi capturarea lui
Suleiman Suleiman, secretarul general al partidului Baath, odată cu eliberarea
oraşului Raqqa din nordul Siriei.54 Au fost cele mai consistente capturi de la
începutul războiului.55 Chiar şi aşa, forţele guvernamentale siriene au bombardat
oraşul din avion drept răspuns şi ca urmare a faptului că forţele rebele nu au
apucat să ocupe şi bazele aeriene care înconjurau oraşul în sine.56
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3. Problema armelor chimice
Primele rapoarte referitoare la utilizarea deplină a armelor chimice sunt
disponibile încă din luna martie 2013, atunci când Reuters a anunţat că rebelii şi
forţele guvernamentale au început să se învinovăţească reciproc pentru utilizarea
armelor chimice la Aleppo.57 Nu este desigur prima dată când forţele rebele şi
trupele lui Assad se acuză reciproc de acte de violenţă, ceea ce complică enorm
posibilitatea de înţelegere a situaţiei la faţa locului. De cealaltă parte, surse
Occidentale au căutat subliniera faptului că rebeli nu au în posesie astfel de
armament, în timp ce „Rusia, un aliat al Damascului, a acuzat rebelii pentru
atac.”58 Merită de asemenea observat faptul că „Observatorul Sirian pentru
Drepturile Omului, o sursă pro-rebelă ce monitorizează conflictul a susţinut că
16 soldaţi s-au aflat printre victimele atacului.”59 Deja faptul că rebelii au
observat în trecut că securizarea arsenalului chimic este esenţială nu a ajutat,
nici atunci şi nici acum, în nici un fel, pentru că acea declaraţie a deschis
posibilitatea formulării unor speculaţii continue. Rusia a efectuat chiar o serie de
investigaţii, concluzionând că „piesa de muniţie care a fost folosită lângă oraşul
Sirian Aleppo în timpul unui atac chinic în martie nu a fost o piesă de fabrică
specifică forţelor armate Siriene”60 şi că „piesa este construită artizanal şi
specifică brigadei Bashair Al-Nasr.” 61 Dezbaterile pe marginea acestei probleme
sunt departe de a se fi încheiat.
Au existat în timp numeroase presupuse atacuri cu arme chimice, dar, de
departe cel mai mare pare să fi fost cel din Damasc de pe 21 August 2013.
Rapoarte iniţiale au susţinut că în jur de 1.300 de oameni au fost ucişi după ce
trupele guvernamentale Siriene ar fi folosit arme chimice aici.62 La vremea
respectivă „activişti sirieni au acuzat forţele preşedintelui Bashar Al-Assad de
lansarea atacului cu arme chimice în ceea ce avea să fie, de departe, cea mai
gravă utilizare a gazelor toxice de la începutul conflictului de doi ani.”63 Chiar şi
aşa, „raportările pe marginea acestei probleme nu au putut fi verificate în mod
independent şi au fost negate de televiziunea siriană de stat care a susţinut că
acestea au fost diseminate în mod voit pentru a distrage echipa de experţi în gaze
toxice a O.N.U. ce venise în Siria cu trei zile înainte.”64 Din nou, „un purtător de
cuvând al Ministerului de Externe din Moscova a susţinut că eliberarea gazului
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după venirea inspectorilor O.N.U. sugerează posibilitatea unei provocări din
partea rebelilior pentru discreditarea guvernului Sirian.”65 Statele Unite s-au
luptat însă pentru a demonstra că o asemenea perspectivă este departe de a fi
adevărată şi a lansat o declaraţie bazată pe surse de informaţii secrete care a
susţinut următoarele: „Guvernul Statelor Unite consideră, cu un nivel sporit de
încredere, că guvernul sirian a dus la bun sfârşit un atac cu arme chimice asupra
suburbiilor din Damasc pe 21 august 2013. Considerăm că regimul a folosit un
gaz cu efect asupra sistemului nervos central în cadrul atacului. Toate aceste
evaluări se bazează pe procesarea informaţiei derivate din surse umane, de
semnal, geospaţiale precum şi din raportări venite pe surse deschise.”66 Pentru
Preşedintele S.U.A. acest gest a consacrat depăşirea acelei linii roşii de
demarcaţie menţionată în trecut. Astfel acesta „a făcut comentarii privitoare la
situaţia din Siria spunând că a decis că Statele Unite trebuie să utilizeze forţa
militară împotriva unor ţinte guvernamentale, dar că va căuta o autorizare din
partea Congresului înainte de a purcede la acţiune.”67 Premierul Marii Britanii,
Cameron a făcut la fel cu Parlamentul statului din care face parte dar nu a reuşit
să obţină un răspuns pozitiv „după ce câteva duzini de membrii ai partidului
Primului Ministru, Tory, şi-au unit forţele cu Laburiştii”68 în ciuda eforturilor
serviciilor de informaţii britanice de a aduce la cunoştinţa parlamentarilor o
analiză de informaţii care demonstra, din punctul lor de vedere, cum forţele
guvernului sirian se făceau responsabile de atac.69
4. Concluzii, soluţii pe termen scurt şi întrebări fără răspuns
Summit-ul G20 din Sankt Petersburg a început cu eforturi din partea
Preşedintelui Obama pentru a convinge cu privire la pertinenţa unei misiuni
militare în Siria70 însă Brazilia, Rusia, Cina, India şi Africa de Sud au
demonstrat reticenţă, temându-se de felul în care o intervenţie militară ar putea
afecta situaţia economică globală şi implicit statutul lor de puteri emergente.71
Poziţia Rusiei, care a manifestat din nou îndoieli privitoare la sursa atacului cu
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gaz, a fost de asemenea susţinută, în mod predictibil, de Iran.72 Vladimir Putin
chiar a susţinut public faptul că din întreg grupul de state G20 numai Turcia,
S.U.A., Arabia Saudită şi Canada îşi doresc o eventuală intervenţie militară în
timp ce Rusia ar fi în mod sigur de partea Siriei în eventualitatea în care
America ar ataca, o perspectivă şi o declaraţie strategică ce ne aminteşte de
logica Războiului Rece, ce pare a fi fost făcută inclusiv din dorinţa de a intimida
agenda externă a Washingtonului în general.73 Din nou Putin a catalogat
incidentul cu gaze toxice ca fiind o provocare din partea rebelilor pentru
atragerea sprijinului extern.74
Însă chiar şi aşa, pe 9 septembrie Rusia a venit cu o soluţie destul de
neaşteptată, în cadrul căreia a sugerat Siriei să îşi plaseze tot arsenalul de
distrugere în masă, sub control internaţional, o perspectivă acceptată aproape
instantaneu de Walid Muallem, Ministrul de Externe al Siriei.75 Determinarea
din spatele factorilor de decizie sirieni pare să fie confirmată de disponibilitatea
demonstrată de Siria pentru a semna un acord internaţional împotriva utilizării a
astfel de forme de armament.76 Astfel Rusia a reuşit să îşi menţină intact, cel
puţin pentru moment, unul dintre cele mai importante dintre punctele sale
strategice plasate în Orientul Mijlociu. Peste tot în lume strategia a fost văzută
ca fiind extrem de benefică, în Franţa născându-se chiar iniţiative de a îl propune
pe Putin pentru Premiul Nobel pentru Pace.77
Conflictul din Siria este mai mult decât s-ar fi putut imagina iniţial. Ceea
ce părea a fi o formă de revoluţie Facebook s-a dovedit a se transforma într-un
punct de cotitură al relaţiilor internaţionale pentru actori suverani ale căror
statute de putere depăşesc cu mult posibilităţile regimului Assad. Toate
evenimentele au adus comunitatea internaţională la cuţite, într-o formă de
comportament care seamănă izbitor cu perioada Războiului Rece, când armele
de distrugere în masă erau argumente diplomatice şi când lupta pentru putere nu
se ducea în mod direct între marii actori ai mediului internaţional ci indirect,
vizând spaţii distante de influenţă. Dar situaţia din Siria este departe de a se fi
terminat. După ce violenţele se vor sfârşi, nu ştim exact cum, rămâne totuşi
problema forţelor interne competitive care se vor lupta probabil între ele pentru
supremaţie. Idea plasării armelor chimice la un moment dat în mâinile
comunităţii internaţionale reprezintă o posibilă soluţie numai pentru o jumătate
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de problemă câtă vreme rămâne neclar dacă regimul Bashar Al –Assad va vrea
să rămână la putere sau nu şi cu ce costuri, şi cu ce efect asupra dihotomiei
rebeli-forţe guvernamentale? Conflictul încă are puncte nevralgice serioase şi
faptul că propunerea de rezolvare a unora dintre acestea a ajutat politica de
prestigiu formulată de Moscova nu înseamnă că problema siriană se încheie.
Nici pe departe, având în vedere faptul că sirienii s-au găsit în conflicte unii cu
ceilalţi în decursul întregii istorii şi probabil vor face la fel în viitor. Întrebarea
este cu ce mijloace se vor mai război în viitor? Pe lângă faptul că a pus întrebări
care îşi vor găsi poate răspunsul în ani, conflictul sirian a mai demonstrat ceva.
Faptul că O.N.U. pare să nu aibă mijloacele necesare pentru a gestiona astfel de
situaţii înainte ca ele să scape definitiv de sub control. Din acest punct de vedere
suntem nevoiţi să ne întrebăm cum ne ajută O.N.U. în interiorul arenei globale
astăzi şi există oare structuri suficient de eficiente care să ne permită evitarea
unor asemenea situaţii în viitor?
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STATUL ISRAEL ÎN FAŢA PROVOCĂRILOR SECOLULUI XXI:
IRANUL NUCLEAR
Mihai Sebastian CHIHAIA*

Dintotdeauna Orientul Mijlociu a fost o regiune dominată de conflicte şi tensiuni. În
afara conflictelor interne în continuă creştere din statele arabe, se remarcă statul Israel care
se confruntă cu cele mai mari probleme de securitate. Această lucrare va încerca să ofere o
perspectivă de ansamblu asupra celei mai importante probleme de securitate pe care o are în
faţă statul israelian – Iranul nuclear. Se va pune accentul pe interacţiunea dintre cele două
state pentru a putea evidenţia modul în care Iranul a devenit o ameninţare pentru Israel şi
viceversa. Se va lua în considerare dimensiunea nucleară a ameninţării iraniene, cu referire
la politica nucleară israeliană. Lucrarea va puncta şi opţiunile pe care Israelul le are la
dispoziţie (cum ar fi un atac militar preventiv) şi vor fi reliefate câteva scenarii viitoare
posibile.
Cuvinte-cheie: securitate naţională, relaţiile Israel-Iran, ameninţare nucleară,
interese strategice, securitatea statului Israel.

Introducere
În cadrul mediului de securitate din Orientul Mijlociu se disting două state
care au avut şi continuă să aibă o relaţie controversată: Israelul şi Iranul. Deşi
bazată pe ostilitate, după Revoluţia Islamică din 1979, relaţia dintre cele două
state nu a degenerat într-un conflict direct; ba chiar mai mult, au existat
momente când cele două entităţi au colaborat. La momentul actual cele două
state au devenit preocupări centrale de securitate una pentru cealaltă.
Guvernul iranian vede statul Israel ca fiind principalul rival la nivel
militar din zonă, iar alianţa acestuia cu Statele Unite ale Americii ca pe un mod
de a-i submina autoritatea şi ambiţiile. Politica naţională de securitate a Iranului
şi relaţia sa cu Hezbollah şi Hamas sunt structurate în funcţie de această
percepţie asupra Israelului. Pentru Israel, motivele de îngrijorare sunt ajutorul
dat de statul iranian organizaţiilor teroriste Hamas şi Hezbollah şi politica
nucleară iraniană care are ca finalitate dezvoltarea de armament nuclear.
Dezvoltarea arsenalului nuclear poate propulsa Iranul în afara Golfului Persic,
astfel lărgindu-şi sfera de influenţă. De asemenea, dezvoltarea nucleară a
Iranului poate fi un mod de a egala puterea israeliană (este cunoscut faptul că,
neoficial, Israelul deţine capacităţi nucleare)1.
Pentru a înţelege mai bine această rivalitate şi pentru a ne putea referi la
câteva scenarii posibile în viitorul apropiat, este necesar să se ia în considerare
istoricul celor două state. Deşi de-a lungul timpului această relaţie a fost a fost
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una tensionată, se remarcă, însă, şi o cooperare intensă între cele două state în
anumite momente. În timpul regimului şahului Reza Pahlavi în Iran, această
cooperare se baza pe interesele comune ale celor două state în zona Orientului
Mijlociu. Aceste interese includeau combaterea comunismului sovietic şi
realizarea unei contraponderi la influenţa statelor arabe din zonă. După
Revoluţia Islamică din 1979, această cooperare a continuat şi s-a bazat tot pe
interese comune şi pe combaterea ameninţărilor comune (oficial, Republica
Islamică era ostilă statului Israel, cooperarea realizându-se în spatele uşilor
închise). În anii ’90 a început să se contureze rivalitatea israelo-iraniană, orice
fel de cooperare fiind întreruptă.
După crearea statului Israel (1948), prim-ministrul David Ben Gurion a
promovat „doctrina periferiei” care presupunea ca Israelul să construiască relaţii
apropiate cu statele nearabe din regiune pentru a se proteja şi a contrabalansa
superioritatea arabă. Astfel, s-au pus bazele unei alianţe periferice între state
precum Israel, Iran, Turcia şi Etiopia, care se temeau de influenţa sovietică şi de
extinderea pan-arabismului.
Un alt punct al cooperării dintre Iran şi Israel a vizat Irakul, care era
perceput tot ca o ameninţare comună. Cele două state au susţinut kurzii irakieni
în lupta lor împotriva guvernului. Această cooperare a deschis calea către
schimburi de informaţii şi chiar realizarea de operaţiuni de contrainformaţii
împreună (alături de Turcia în cadrul alianţei Trident). Strânsa legătură dintre
cele două state se baza şi pe bunele relaţii ale Israelului cu Statele Unite ale
Americii. Şahul considera că o cooperare bună cu Israelul poate face ca
administraţia americană să vadă cu ochi buni Iranul, deschizând o linie de
cooperare cu acesta. După Războiul de Şase Zile din 1967, guvernul iranian a
criticat Israelul pentru acţiunile sale, dar cooperarea dintre cele două entităţi a
continuat axându-se pe o latură economică (în special în domeniul energiei). S-a
creat un parteneriat secret prin care Iranul suplinea necesităţile în materie de
petrol ale Israelului (în timpul crizei petrolului din anii ’70 statul iranian a
continuat să vândă petrol Israelului). În schimbul resurselor energetice, statul
zionist a oferit tehnologie militară – dezvoltând în parteneriat cu iranienii un
sistem avansat de apărare cu rachete. Momentul cel mai important în relaţia
dintre cele două state a fost Revoluţia Islamică din 1979. Imediat după aceasta,
retorica politicii externe iraniene a fost una antiisraeliană şi antiamericană. Dar,
la începutul anilor ’80, Iranul a înţeles importanţa continuării cooperării cu statul
evreu. Această cooperare era datorată, în mare măsură, războiului declanşat de
Irak împotriva Iranului. Astfel, Israelul a susţinut Iranul cu echipament militar
de ultimă generaţie, iar în schimb, liderul iranian Ruhollah Khomeini a permis
evreilor din Iran să plece în Israel sau în Statele Unite (în spatele raţiunii statului
evreu de a susţine Iranul era şi intenţia de a prelungi durata războiului irakianoiranian, eventual finalizat cu o victorie a Iranului pentru a nu permite Irakului să
se alieze cu alte state arabe şi a crea o alianţă antiisraeliană)2.
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Cooperarea dintre cele două state s-a diminuat la începutul anilor ’90, iar
rivalitatea dintre ele a început să ia amploare odată cu începutul secolului al
XXI-lea. Motivele pentru care Iranul a devenit o ameninţare pentru statul
israelian sunt următoarele3:
Începutul războaielor din Afganistan şi Irak au eliminat doi adversari
puternici ai statului iranian – talibanii şi pe Saddam Hussein –, din acest lucru
rezultând o creştere a puterii regionale a Iranului;
Intensificarea legăturilor dintre statul iranian şi organizaţii precum
Hezbollah şi Hamas a dus la o creştere a nivelului ameninţării asupra Israelului,
Iranul devenind progresiv principala sursă de ameninţare regională;
Alegerea în funcţia de preşedinte al Republicii Islamice Iran a lui
Mahmud Ahmadinejad în 2005 a promovat o retorică puternic anti-israeliană,
susţinând, printre altele, că Israelul stă în calea ambiţiilor iraniene şi blamându-l
pentru relaţia apropiată cu Statele Unite ale Americii; de asemenea,
Ahmadinejad a accentuat importanţa progresului nuclear, intensificând acest
proces4.
În continuare, va fi reliefată reacţia Israelului la adresa acestei expansiuni
a Iranului (acesta devenind rivalul regional) şi modurile de abordare ale acestui
potenţial conflict. Mai apoi, pentru a avea o imagine completă a situaţiei, se va
lua în considerare şi politica Iranului referitoare la Israel.
Deşi Iranul şi Israelul nu au dispute teritoriale şi au interese de securitate
în arii geografice diferite (Iranul în Golful Persic şi Israelul în Levant), statul
iranian este considerat o ameninţare datorită intereselor geostrategice şi a
ideologiei promovate, care este una anti-israeliană. Începând cu mijlocul anilor
’90, Iranul a devenit un punct important – dar nu cel mai relevant – în discuţia
despre securitatea naţională a statului evreu. De exemplu, Irakul, Siria şi Libanul
erau văzute ca fiind ameninţări mult mai puternice. Dar, odată ce Irakul a
dispărut de pe agenda de securitate israeliană şi datorită accelerării progresului
nuclear iranian, Republica Islamică a devenit principala preocupare de securitate
a Israelului. Această ameninţare reprezentată de statul iranian avea, şi continuă
să aibă, patru elemente principale: proiectul nuclear, suportul pentru terorism,
încercarea de a submina regimurile din ţările arabe şi ameninţarea teologicoideologică5. Este interesant de remarcat că unele dintre scopurile iraniene sunt
asemănătoare cu cele ale unor organizaţii teroriste, de a submina balanţa puterii,
de a se opune autorităţii Vestului şi implicit a Statelor Unite ale Americii. În
ceea ce priveşte balanţa puterii din zona Orientului Mijlociu, se remarcă, în
urma căderii regimurilor arabe (Tunisia, Egipt), că la putere aspiră să ajungă,
sau chiar au ajuns deja, partide de factură islamică, acest lucru putând duce la o
instabilitate şi mai mare în zonă.
Dezvoltarea de către regimul iranian a tehnologiei nucleare şi a
armamentului nuclear reprezintă unul dintre elementele principale care
3
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constituie ameninţarea la adresa Israelului. În primul rând, obţinerea bombelor
nucleare ar permite Iranului şi organizaţiilor susţinute de acest stat să devină mai
agresive faţă de Israel. Cel mai relevant exemplu în acest sens este Hezbollah.
Aşa cum subliniază raportul Rand intitulat Israel and Iran: a dangerous rivalry,
la ora actuală această organizaţie îşi limitează acţiunea împotriva statului zionist
datorită unei mari probabilităţi ca Israelul să răspundă atacurilor bombardând
oraşul Beirut. Dar odată ce Israelul ar avea capabilităţi nucleare, organizaţia
libaneză ar putea avea mai multă libertate de acţiune.
În al doilea rând, obţinerea de arsenal nuclear de către Iran ar produce
îngrijorare în rândul celorlalte puteri regionale din zonă, cum ar fi Arabia
Saudită sau Turcia. De asemenea, ar produce o scădere semnificativă a
influenţei Statelor Unite ale Americii în Orientul Mijlociu şi ar elimina Tratatul
de Neproliferare Nucleară (Nuclear Non-Proliferation Treaty - NNPT). În
ultimul rând, dezvoltarea tehnologiei nucleare de către statul iranian ar putea
determina şi alte state din regiune să aspire la acest lucru, ceea ce ar putea duce
la destabilizarea securităţii regionale, cu influenţe asupra securităţii sistemului
internaţional6.
1. Opţiunile Israelului privind problema iraniană
Pe de o parte, Iranul ar putea fi considerat ca fiind o ameninţare
existenţială („existential threat”) pentru Israel, iar pe de altă parte ar putea fi
catalogat ca fiind o problemă internaţională care trebuie abordată de către mai
multe entităţi. Pentru oricare variantă, o opţiune la ameninţarea prezentată ar fi
un atac militar anticipativ („preemptive military strike”). Capacităţile militare
ale statului Israel îi permit acestuia să lanseze un atac pe cont propriu care să
aibă succes, însă nu există posibilitatea susţinerii pe termen lung a unui astfel de
atac fără ajutor din partea aliaţilor (Statele Unite în mod deosebit)7. În acest
sens, structurile militare israeliene (Israel Defense Forces) au pus în practică
exerciţii deasupra Mării Mediterane pentru a simula un atac asupra Israelului şi
au intensificat cooperarea cu Statele Unite ale Americii în materie de aeronave şi
echipamente militare.
În ceea ce priveşte raportul dintre costurile şi beneficiile unei astfel de
acţiuni, părerile specialiştilor sunt împărţite. O astfel de acţiune ar putea duce la
complicaţii, cum ar fi cele operaţionale şi cele politice. De asemenea, rata de
succes ar putea fi una extrem de mică, deoarece instalaţiile nucleare ale Iranului
sunt dispersate (presupunând că distrugerea capacităţilor nucleare este scopul
atacului anticipativ)8.
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Există mai mulţi factori care ar putea înclina balanţa în favoarea unui atac
anticipativ sau în favoarea altor abordări. Unul dintre aceştia este reprezentat de
rata de succes a altor măsuri luate de guvernul israelian, cum ar fi sabotarea
facilităţilor nucleare iraniene. Alţi factori ar fi sancţiunile instituite de
comunitatea internaţională (Europa, Rusia, China) şi poziţia Statelor Unite ale
Americii faţă de ameninţarea iraniană. Actuala administraţie este reticentă la
opţiunea unui atac armat şi susţine în continuare sancţiunile economice şi
diplomatice9.
În cadrul acestei rivalităţi dintre Iran şi Israel, trebuie luată în considerare
şi capacitatea nucleară a statului evreu. Asupra acesteia domină o oarecare
ambiguitate: guvernul israelian nu recunoaşte oficial deţinerea unui astfel de
arsenal, dar nici nu neagă existenţa lui. Această politică de ambiguitate ar putea
fi schimbată dacă Israelul ar face publice capacităţile sale nucleare cu scopul
descurajării unui atac din partea Iranului.
Pe lângă acţiunea militară anticipativă, opţiunile Israelului cu referire la
conflitul cu statul Iranian sunt multiple. Câteva dintre acestea ar putea fi:
menţinerea actualei politici de ambiguitate nucleară, încrederea în protecţia
americană, negocieri cu Iranul privind dezarmarea şi inspecţii comune, apărare
pasivă, apărare activă, descurajare nucleară10:
Menţinerea actualei politici de ambiguitate nucleară este una dintre
opţiunile pe care le poate alege Israelul. Fără îndoială, aceasta şi-a arătat
eficacitatea în diferite rânduri, descurajând statele arabe să lanseze atacuri
asupra sa. Dar, în ciuda acestui succes se pare că Israelul nu trebuie să continue
să se bazeze pe ea deoarece si Iranul este aproape de a obţine capacitatea
nucleară. Politica de ambiguitate nucleară este foarte bună în confruntarea cu
puteri nenucleare dar în cazul rivalităţii dintre două entităţi care deţin amândouă
arsenal nuclear, politica de descurajare trebuie sa fie una clară, fără să lase loc de
interpretări.
Încrederea în protecţia americană. Odată cu dezvoltarea de către Iran a
capacităţilor nucleare va avea loc o creştere semnificativă a puterii iraniene în
regiune. Astfel, influenţa americană va scădea. De asemenea, creşterea
fundamentalismului islamic va duce la sentimente antiamericane şi mai
puternice. Nu este clar cum va acţiona puterea americană în faţa unor astfel de
probleme (în afara sancţiunilor deja aplicate Iranului) şi nici dacă Israelul se va
lăsa în baza promisiunilor de peste ocean. Aşadar, această abordare nu este
viabilă pentru guvernul israelian.
Negocieri cu Iranul privind dezarmarea. Aceasta pare a fi cea mai bună
opţiune pentru a ajunge la o coexistenţă paşnică, dar şansele de realizare sunt
infime. În primul rând, nu există canale de comunicare între cele două state, linia
diplomatică este închisă, iar în al doilea rând, Iranul nu doreşte sub nici o formă
9
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să încetinească sau să oprească programul nuclear (statul iranian este reticient şi
în faţa inspecţiilor străine). O soluţie în acest sens ar putea fi încurajarea de către
israelieni a unui dialog între Statele Unite ale Americii şi Iran. Un astfel de
dialog ar mai tempera atitudinea iraniană faţă de Vest şi ar putea fi şi o cale către
un dialog Iran – Israel. Unii specialişti propun ca soluţie, pentru proliferarea din
Orientul Mijlociu, o zonă nucleară liberă însă situaţia nu permite sub nici o
formă acest lucru.
Apărare pasivă. Această opţiune se referă la construcţia de buncăre
antiatomice care să adăpostească populaţia. Soluţia nu este realistă, deoarece
costurile unui astfel de proiect ar fi extrem de mari şi doar o mică parte a
populaţiei ar putea fi apărată. De asemenea, un atac nuclear ar trebui anticipat
pentru a putea apăra populaţia.
Apărare activă. În acest sens, Israelul a dezvoltat deja şi continuă să
dezvolte sisteme antirachetă (spre exemplu, Arrow). Deşi scopul acestora este
să oprească rachetele convenţionale, în ultima perioadă ele au început sa fie
modificate pentru a contracara rachetele nucleare pe care Iranul le-ar putea
lansa. Un astfel de sistem ar fi eficient doar dacă ar garanta protecţie totală
împotriva rachetelor lansate, dar acest lucru este imposibil. Folosirea doar a
acestei opţiuni ar putea duce la un puternic eşec strategic. În combinaţii cu alte
politici însă (cum ar fi descurajarea nucleară), ea ar putea avea succes, aducând
o doză de siguranţă statului evreu.
Descurajarea nucleară. Aceasta pare a fi cea mai bună opţiune pe care o
poate alege guvernul israelian. Cel mai eficient mod de a descuraja Iranul să
folosească armele nucleare este de a-i arăta exact cu ce se confruntă şi care vor fi
consecinţele unui posibil atac. Pentru a putea pune în practică soluţia, guvernul
israelian va trebui să renunţe la actuala politică de ambiguitate şi va trebui să
traseze linii clare în ceea ce priveşte descurajarea. Cel mai probabil, efectul va fi
cel scontat, Iranul nu va risca lansarea unui astfel de atac mai ales că armata
israeliană are posibilitatea de a lansa rachete nucleare şi de pe submarine. Primul
pas în adoptarea unei astfel de politici ar fi coordonarea cu Statele Unite ale
Americii şi obţinerea susţinerii administraţiei americane. Argumentele împotriva
adoptării unei astfel de politici sunt multiple, printre acestea numărându-se
iraţionalitatea leadership-ului iranian11 sau posiblitatea ca Iranul să nu ia în
considerare această descurajare şi să încerce un atac. Acestea, însă, sunt total
nefondate12. Statul iranian a căutat de fiecare dată să minimalizeze riscurile şi să
acţionze prin intermediul altor entităţi (spre exemplu, Hamas, Hezbollah).
Leadership-ul a dat dovadă de raţionalitate mereu – un exemplu în acest sens
fiind războiul cu Irakul din anii ’80. În ceea ce priveşte lansarea unui atac
11
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nuclear, Iranul nu poate obţine nimic recurgând la o astfel de măsură, mai ales
că Israelul va răspunde cu un atac cel puţin la fel de devastator. Luând toate
argumentele în considerare, cel mai probabil Israelul va merge pe această
opţiune dacă Iranul va finaliza programul nuclear.
2. Viziunea Iranului asupra Israelului
Aşa cum s-a subliniat mai sus, Israelul reprezintă pentru statul iranian cel
mai important rival regional. Deşi cele două state nu sunt foarte apropiate din
punct de vedere al situării geografice, nu au dispute teritoriale şi zonele lor de
acţiune nu se intersectează direct, Israelul a fost văzut, mai ales după Revoluţia
Islamică din 1979, ca un rival extrem de important. Această rivalitate s-a
accentuat de-a lungul anilor, ajungând să fie cea mai importantă problemă de
securitate naţională pentru Iran.
Concepţia asupra Israelului şi acţiunile iraniene au fost influenţate de
câţiva factori precum: percepţia iraniană asupra Statelor Unite ale Americii şi
asupra alianţei dintre americani şi israelieni, ostilitatea cu rădăcini ideologice
faţă de statul evreu şi avantajele obţinute de la statele arabe datorită acestei
ostilităţi. Iranienii consideră interesele Statelor Unite în Orientul Mijlociu ca
fiind identice cu cele ale statului Israel. De asemenea, ei consideră că guvernul
israelian influenţează puterea de decizie americană în ceea ce priveşte poziţiile şi
acţiunile din Orientul Mijlociu. Sentimentul antiamerican a luat naştere încă de
la instalarea şahului la conducerea ţării, acesta fiind considerat un vasal al
americanilor. Rivalitatea a fost exaltată de Revoluţia Islamică şi mai apoi de
programul nuclear iranian. Atitudinea antiisraeliană provine şi din alte cauze
cum ar fi asasinarea oamenilor de ştiinţă iranieni sau suportul acordat de Israel
unor organizaţii antirevoluţionare cum ar fi MKO sau Green Movement13.
Doctrina militară iraniană faţă de Israel se bazează pe ideea de
compensare. Deoarece superioritatea armatei israeliene (cel puţin cea aeriană)
este de necombătut, Iranul susţine organizaţii precum Hamas sau Hezbollah,
care lansează atacuri asupra statului israelian. Susţinând aceste organizaţii,
Iranul practic a devenit un actor important în zona Levantului, care este aria de
influenţă a Israelului. Acestea, la care se adaugă şi dezvoltarea de capacităţi
nucleare, aduc o simetrie în disputa dintre cele două state. Unele schimbări
regionale ar putea afecta această rivalitate şi/sau un potenţial conflict. Spre
exemplu, relaţiile tensionate dintre Turcia şi Israel, precum şi creşterea
cooperării între Iran şi Turcia (Turcia nu vede Israelul ca fiind o ameninţare şi îl
consideră ca fiind un partener economic important) ar putea afecta balanţa de
putere. La fel, schimbările de regim din lumea arabă şi venirea la putere a
13

Dalia Dassa Kaye, Parisa Roshan, Alireza Nader , op. cit., pp. 60-63.

152

partidelor de factură islamică ar putea şi ele influenţa disputa iraniano-israeliană
(retorica antiisraeliană ar putea deveni mult mai puternică).
Concluzii
În această lucrare, a fost punctată evoluţia de-a lungul istoriei recente a
relaţiilor dintre Iran şi Israel şi s-a subliniat modul în care au ajuns cele două
state să fie rivali regionali. O intensificare a acestui conflict ar putea avea
consecinţe grave asupra zonei Orientului Mijlociu, cea mai importantă fiind
izbucnirea unui război care ar putea angrena mai multe state din zonă, dar şi
puteri mondiale cum ar fi Statele Unite ale Americii. Acest conflict nu este unul
inevitabil. Opţinerea de către Iran a armelor nucleare poate reprezenta şi un
aspect pozitiv care se concretizează în posibilele consecinţe ale unui conflict
direct. S-ar putea ajunge la negocieri între cele două state, acest lucru fiind
posibil să se întâmple mai ales în lumina schimbărilor produse la vârful ierarhiei
iraniene. Noul preşedinte Hassan Rouhani pare a fi deschis la discuţii. În opinia
noastră, Iranul se va angaja în negocieri cu Vestul şi cel mai probabil şi cu
Israelul. Acest proces ar fi un pas important pentru a se ajunge la coexistenţă
paşnică într-o regiune în continuă fierbere. Dar, luând în considerare
evenimentele recente din Siria, Israelul are o nouă prioritate de securitate
naţională. Este dificil de anticipat cum vor evolua lucrurile. În orice caz, Israelul
dispune de tot ce este necesar pentru a contracara orice ameninţare, fapt
demonstrat de scurta sa istorie.
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CONTROLUL ZĂCĂMINTELOR DE METALE RARE
CHEIA RECONFIGURĂRII SISTEMULUI INTERNAŢIONAL
Alba Iulia Catrinel POPESCU*
În anul 2010, Grupul de Lucru Comunitar pentru Oferta de Materiale a dat
publicităţii un raport în care a stabilit o listă de 14 astfel de materii prime considerate
„critice” pentru dezvoltarea economică şi securitatea UE în deceniul următor. În raportul
Rare Earth Materials in the Defence Supply Chain emis de Biroul de Audit al SUA în acelaşi
an 2010, se menţionează că tehnologia militară americană de ultimă generaţie este
dependentă de metalele şi pământurile rare, unele produse în exclusivitate de China.
Caracterul strategic al acestor materii prime este determinat de domeniile în care sunt
utilizate: industria militară modernă, industria aero-spaţială, industria de telecomunicaţii,
industria IT, telefonia mobilă, etc. Prin urmare, avansul tehnologic, competiţia economică şi
militară dintre jucători, facilitarea cercetării şi producţiei tehnologiilor viitoare, capacitatea
de a prezerva sau spori puterea statală în secolul al XXI-lea şi, într-un final, pentru
prezervarea status quo-ului actualului sistem internaţional, vor fi dictate implicit de controlul
şi exploatarea acestor resurse. Cheia intregului joc geopolitic stă în controlul zăcămintelor
aflate în afara jurisdicţiei marilor puteri iar continentul african a devenit spaţiul global de
confruntare a intereselor vitale aparţinând principalilor jucători geostrategici.
Cuvinte-cheie: REM - metale rare, pământuri rare, resurse strategice, resurse critice,
unipolaritate, Africa Subsahariană, înalte tehnologii, a treia revoluţie industrială.

Cadru introductiv
Istoria umanităţii poartă amprenta luptei pentru obţinerea resurselor de
orice tip, de la lemnul necesar construcţiei plugurilor, atelajelor şi corăbiilor la
fierul armelor, de la cărbunele şi oţelul revoluţiei industriale din secolul al XIXlea la hidrocarburile avansului tehnologic din secolul XX. Secolul al XXI-lea se
înscrie în trendul celor anterioare, înaltele tehnologii militare şi civile actuale
fiind tributare metalelor rare, abreviate REM de la termenul anglo-saxon rare
earth minerals sau REE - rare earth elements.
EC Raw Materials Supply Group, Grupul de Lucru Comunitar pentru
Oferta de Materiale a dat publicităţii un raport numit Critical Raw Materials for
EU, Report of the Ad-hoc Working Group on defining critical raw materials1 în
care a stabilit o lista de 14 astfel de materii prime considerate „critice” pentru
dezvoltarea economică şi securitatea UE în deceniul următor. Acestea sunt:
grupul metalelor platinice, antimoniu, beriliu, cobalt, galiu, germaniu, indiu,
magneziu, niobiu, metalele sau pământurile rare, tantal, wolfram, fluorspar şi
grafit nemetalic.
Caracterul strategic al acestor materii prime este determinat de domeniile
în care sunt utilizate: industria militară modernă, industria aero-spaţială,
*
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industria de telecomunicaţii, IT, telefonia mobilă, aparatura audio video şi
producţia de baterii, panouri fotovoltaice, dispozitive electronice cu grad de
tehnologie înalt (vezi Tabelul 1). Prin urmare, avansul tehnologic, capacitatea de
a prezerva sau spori puterea statală în secolul al XXI-lea vor fi dictate implicit şi
de controlul şi exploatarea REM.
1. Ce sunt metalele rare?
Conform definiţiei Uniunii Internaţionale de Chimie Pură şi Aplicată
metalele rare sunt reprezentate de cele 15 elemente chimice aparţinând grupului
Lantanidelor din tabelul lui Mendeleev, având numerele atomice cuprinse între
57 şi 71 carora li se adaugă scandiumul şi ytriumul. Termenul de „metal rar”
provine de la formele mineralogice de tip oxizi, rare, atipice, care constituie
zăcămintele. Cu excepţia promethiumului care nu are izotopi stabili nonradioactivi şi, prin urmare, este extrem de rar în natură, toate celelalte elemente
se găsesc din abundenţă, de cele mai multe ori în zăcăminte mixte, care adună
laolaltă mai multe astfel de metale, greu de separat chimic din cauza raportului
invers proporţional dintre volumul atomic şi numărul atomic. Astfel, elemente
precum ytriumul având volum atomic mic au o dispersie mare în mantaua
terestră, formând zăcăminte de mici dimensiuni, rare, cu concentraţii slabe
comparativ cu ceriumul, metal cu volum atomic mare, care formează rezerve
importante şi uşor de exploatat. Prima clasificare a metalelor rare s-a făcut în
funcţie de solubilitatea sulfaţilor dubli de potasium şi sodium ai acestor metale.
Astfel s-au conturat 3 grupe: sulfaţii grupului cerium (scandium, lanthanum,
cerium, praseodymium, neodymium, samarium) sunt greu solubili, cei ai
terbiumului (europium, gadolinium, terbium) sunt moderat solubili iar cei din
grupul ytriumului (ytrium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, yterbium,
lutetium) sunt foarte solubili. O altă clasificare s-a făcut în funcţie de masa
atomică în lanthanide grele de tipul ytrium şi uşoare de tipul cerium.
Este important de menţionat că majoritatea zăcămintelor exploatabile de
ytrium şi lantanide grele se află în sudul Chinei în regiunea carierelor de argilă.
Zăcăminte de cerium şi lantanide uşoare au fost identificate în Brazilia, India,
Australia, Africa de Sud, China, SUA, Rusia. Studiile aparţinând colectivului de
cercetători niponi printre care se numără profesorul Yasuhiro Kato, datând din
anul 2011, susţin existenţa zăcămintelor de metale rare submarine, la nivelul
platoului continental al oceanului Pacific, unde ar predomina tipul metalelor rare
grele de tipul dysprosium2. Deoarece mineritul tradiţional nu a permis extracţia
separată a acestor metale, până în anii '60 ai secolului trecut, utilizarea
industriala a REM a fost limitată. O dată cu dezvoltarea tehnicilor de electroliză,
cristalizare fractală şi de extracţie de tip lichid-lichid, separarea acestor metale a
devenit posibilă şi s-au dezvoltat ramuri industriale care acum fac obiectul aşa
numitelor înalte tehnologii militare şi civile.
2

Yasuhiro Kato et all, Deep-sea mud in the Pacific Ocean as a potential resource for rare-earth elements,
Nature Geoscience, 03.07.2011, http://www.nature.com/ngeo/journal/v4/n8/full/ngeo1185.html
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2. Care sunt domeniile de utilizare ale metalelor rare?
METALELE RARE şi DOMENIILE DE UTILIZARE
Metale rare grele
Domenii de utilizare
Ytrium 39
aparatura audo-video, sticlă, aliaje de oţel, superconductori
Promethium 61
baterii nucleare
Europium 63
culoarea roşie pentru imaginea de pe ecranele de televizoare,
monitoare, lasere, lampi cu vapori de mercur, lămpi
fluorescente
Gadolinium 64
superconductori, magneţi, lasere, tuburi de raze X, memorii de
computere, aditivi pentru oţeluri speciale
Terbium 65
lasere, lampi fluorescente
Dyprosium 66
magneţi, lasere
Holmium 67
lasere, magneţi, spectrofotometre
Erbium 68
lasere cu infraroşii, aliaje din vanadium, fibre optice
Thulium 69
surse de raze X portabile, lămpi, lasere
Yterbium 70
lasere cu infraroşii, medicina nucleară, agenţi reducători, oţel
inoxidabil
Lutetium 71
tomografe cu emisie de pozitroni, sticla cu index de refracţie
înalt, scanere
Metale rare uşoare
Domenii de utilizare
Lantanum 57
sticla cu index de refracţie înalt şi alcalin rezistenţă, butelii de
hidrogen, lentile, electrozi de baterii
Cerium 58
Praseodymium 59
Neodymium 60
Samarium 62
Scandium 21

Agenţi oxidativi, baterii, catalizatori, şlefuirea sticlei, coloranţi
galbeni pentru sticla şi ceramica, brichete
magneţi, lasere, coloranţi pentru sticlă şi email
magneţi, lasere, culoarea violet imprimată sticlei, capacitori
ceramici
magneţi, lasere, sisteme de iluminat
aliaje din aluminiu, industria aerospaţiala, aditivi pentru lămpi
cu vapori de mercur şi lămpi cu halogen

Tabel 1: Metalele rare şi domeniile de utilizare3
Conform unui raport din anul 2010, destinat Congresului American4, REM utilizate în
sectorul militar intră în componenţa a două tipuri de magneţi permanenţi, pe baza de
samarium-cobalt şi neodymium-fier-brom. Magneţii pe bază de neodymium sunt esenţiali în
construcţia de sisteme de arme ofensive şi defensive, fiind cei mai puternici magneţi
permanenţi iar cei pe bază de samarium sunt esenţiali în construcţia de sisteme de ghidaj
balistic, de bombe inteligente şi componente aeronautice. Magneţii pe bază de terbium,
gadolinium, neodymium, dysprosium sunt componente fundamentale în construcţia de
generatori pentru turbine eoliene, componente electrice şi electronice, industria de
telecomunicaţii şi comunicaţii prin satelit, IT. Acelaşi raport specifică faptul ca metalele rare
sunt materii prime esenţiale în industria producătoare de automobile, în obţinerea de
catalizatori de rafinare a petrolului, în producţia de aparatură audio-video de ultima generaţie,
producţia de ecrane LCD, computere, telefonie mobilă, baterii reîncarcabile, vehicule
electrice şi hibride, componente destinate industriei de echipamente medicale de ultimă
generaţie de la medicina nucleară, spectrofotometrie la tomografe cu emisie de pozitroni,
sisteme radiologice portabile şi scanere.
3

http://en.wikipedia.org/wiki/Rare_earth_element
Marc Humphries, Rare Earth Elements: The Global Supply Chain, Congressional Research Service,
08.06.2012, http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41347.pdf
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3. Răspândirea geografică a zăcămintelor de metale rare
Rezerve accesate
(milioane
megatone)

% Total

Rezerve de
baza (milioane
megatone)

% Total

13

13

14

9,3

55

50

89

59,3

Rusia şi CSI

19

17

21

14

Australia

1,6

1,5

5,8

3,9

2,8

1,3

1

20

23

12,5

Producţie
(megatone)

Ţara

SUA

0

China

130.000

India

% Total

97,3

2.700

2

3,1

Brazilia

550

0,42

nesemnificativ

Malaezia

350

0,27

nesemnificativ

Altele
Total

22
133.600

110
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Tabel 2: Producţia şi resursele de metale rare la nivel global în anul 20105

Zăcămintele totale de metale rare, estimate la nivelul anului 1994, erau de 48
de milioane de megatone, din care 79,2% se aflau pe teritoriul Chinei, 10,8% pe
teritoriul SUA, 5,2% în jurisdicţia Indiei şi doar 1% în spatiul CSI6. La nivelul
anului 2010, resursele totale au fost estimate la 154 de milioane de megatone, semn
că interesul pentru descoperirea de noi zăcăminte a crescut exponenţial cu
dezvoltarea tehnologică. 59,3% din aceste depozite se află pe teritoriul Chinei,
9,3% pe cel al SUA, 14% în CSI şi doar 1% în India. Cererea de metale rare în anul
2010 la nivel mondial a fost estimată ca fiind în jurul a 133.600 de megatone anual,
urmând să atingă un nivel de 185.000 megatone la nivelul anului 2015 conform
Industrial Minerals Company of Australia7. Aspectul foarte interesant este legat de
capacităţile de producţie. La nivelul anului 2010, SUA nu deţinea nici o unitate de
producţie a REM, în timp ce China dezvoltase deja 130.000 de astfel de unităţi.

5

Marc Humphries, Rare Earth Elements: The Global Supply Chain, Congressional Research Service,
08.06.2012, http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41347.pdf
6
Răspândirea geografică a zăcămintelor de metale rare. Sursa: CRISTINA BUMBAC, PÃMÂNTURILE
RARE - O NOUÃ PROVOCARE ÎN ECONOMIA MONDIALÃ apud Mineral Facts and Problems, S.U.A.,
1985; Minerals Yearbook, S.U.A., 1994; Mining Annual Review, S.U.A., colecţie.
7
Marc Humphries,op.cit.
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4. Menţinerea actualei ordini mondiale şi controlul extracţiei şi prelucrării
REM
Artizanul Chinei moderne, Deng Xiaoping, afirma în 1992 că metalele
rare sunt pentru ţara sa precum este petrolul pentru Orientul Mijlociu, adică un
izvor de prosperitate, o armă strategică, o sursa de putere statală. Şi enumerarea
nu se opreşte aici, pe zi ce trece REM devin o pârghie cu care statul chinez poate
schimba ordinea internaţională. Chestiunea este extrem de serioasă. Pe plan
mondial, zăcămintele de REM sunt controlate de câteva state, majoritatea puteri
emergente şi state în curs de dezvoltare din Asia şi Africa.
China controlează 97,3% din producţia mondială actuală de pământuri
rare, deţine monopolul extracţiei şi prelucrării lantanidelor grele din grupul
ytriumului, şi-a limitat exporturile de REM pentru decada următoare şi se află în
plin proces de stocare a acestor materii prime care, evident, au devenit un factor
de presiune cu care guvernul de la Beijing va putea obţine o poziţie hegemonică
în viitor. De altfel, decizia Chinei de a întrerupe timp de 2 luni exportul de
pământuri rare către Japonia, consecutivă unor diferende politico-diplomatice
sau de a bloca exporturile de REM către SUA8 amintesc de politica energetică a
Rusiei, iar consecinţele economice directe suferite de industriile niponă şi
americană au obligat guvernele să caute furnizori alternativi în zone precum
Africa, India, Australia, America de Sud9 şi să dezvolte tehnologii de extracţie
submarină. Protestele diplomatice, plângerile depuse de SUA, Japonia şi UE
contra Chinei la Organizaţia Mondială a Comerţului10 pentru nerespectarea
regulilor comerţului internaţional, contramandarea vizitelor preşedinţilor SUA şi
europeni în China nu au putut stopa strategia politico-economică de consolidare
a poziţiei puterii emergente care ar putea pune în discuţie unipolaritatea actuală
a sistemului internaţional. Politica de stocare a REM dusă de Beijing a dus la
creşterea exponenţială a preţului acestor minereuri pe piaţa mondială11, a atras
capitalul străin în propria industrie extractoare şi prelucrătoare, generând un
monopol pe întregul lanţ economic, de la extracţie şi prelucrare la obţinerea de
produse finite. Este evidentă aplicarea ad literam a politicii monopoliste de tip
OPEC cu specificaţia că, în acest caz, nu există o echilibrare viabilă, cel puţin în
momentul de faţă.
Fostul secretar de stat american Clinton afirma în 2010 că „SUA s-au
trezit la realitate” când America's Government Accountability Office (GAO) a
8

Gus Lubin, China just banned exports of Rare Earth Minerals to the US, Business Insider, 19.10.2010,
http://www.businessinsider.com/chinas-has-just-started-ban-of-rare-earth-metal-exports-to-the-us-2010-10
9
Keith Bradsher, Amid Tension, China Blocks Vital Exports to Japan, The New York Times, 22.09.2010,
http://www.nytimes.com/2010/09/23/business/global/23rare.html?pagewanted=all&_r=0
10
US, Japan and EU Request WTO DSP for REM Complaint Against PRC, http://www.techlawjournal.com/
topstories/2012/20120710.asp
11
„Preţurile pentru dysprosiu şi neodymiu au crescut dramatic, conform Ministerului Economiei, Comerţului şi
Industriilor din Japonia. Preţul pentru 1 kg de dysprosium a crescut de la 250 USD în aprilie 2010 la 2.840 USD
în Iulie 2011. Preţul pentru 1 kg de neodymium a crescut de la 42 USD în aprilie 2010 la 334 USD în iulie 2011.
Preţurile din anul 2011 au fost publicate în CRS Report R42510, China’s Rare Earth Industry and Export
Regime: Economic and Trade Implications for the United States, de Wayne M. Morrison and Rachel Tang” Marc Humphries, Rare Earth Elements: The Global Supply Chain, Congressional Research Service, 08.06.2012,
http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41347.pdf
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emis raportul intitulat Rare Earth Materials in the Defence Supply Chain în care
se prezenta faptul ca tehnologia militară americană de ultimă generaţie este
dependentă de pământurile rare, unele produse în exclusivitate de China,
menţionând totodată că abia în 15 ani occidentalii vor putea ajunge din urma
expertiza chineză în domeniul prelucrării şi producţiei acestor materii prime şi
dezvoltării unor surse alternative12. China deţine monopolul extracţiei şi
prelucrării de dysprosium, terbium, ytrium, europium şi neodymium având o
acoperire cuprinsă între 96 şi 99,8% din producţia mondială. De exemplu,
dysprosiumul este vital pentru asigurarea permanentei magnetismului la
temperaturi foarte înalte. Acest metal rar este produs în proporţie de 98,8% de
China iar preţul acestuia pe kg a crescut de 11 ori între anii 2010 şi 2011.
Conform raportului GAO, China este leaderul incontestabil al producţiei
mondiale de magneţi permanenţi, 75% din magneţii de tip neodymium-fierbrom şi 60% din cei de tip samarium-cobalt sunt de origine chineză, implicit
domeniile de aplicare ale acestor componente fiind dependente de producţia din
această ţară şi de politica economică a guvernului de la Beijing. Acelaşi lucru se
întâmplă şi în privinţa extracţiei şi prelucrării de lantanide uşoare din clasa
ceriumului unde China deţine monopolul extracţiei cu 92% din producţia
mondiala13. La rândul lor, europenii s-au declarat îngrijoraţi de consecinţele
economice pe care industriile de vârf din domeniul construcţiei de aeronave, de
telecomunicaţii şi automobile le au de suportat în urma deciziei Beijingului de
restricţionare a exporturilor de REM14.
Faptul că de la MacKinder şi Haushofer încoace, toţi geopoliticienii de
marcă au atras atenţia asupra Chinei, ca şi viitor posibil hegemon global nu este
întâmplător. Într-o alocuţiune la cea de-a 8-a Conferinţă a IISS Global Strategic
Review, Henry Kissinger a afirmat că „centrul de greutate al lumii afacerilor a
părăsit Atlanticul şi s-a mutat în Oceanul Pacific şi în cel Indian”15 unde se
confruntă interesele politico-economice ale hegemonului actual şi a trei dintre
competitorii care ar putea pune în discuţie actuala ordine mondială, China, Rusia
şi India. SUA se află în situaţia de a căuta soluţii la o problemă cu potenţial
exploziv pe termen mediu şi lung. Miza jocului este reprezentată de prezervarea
poziţiei de unic hegemon mondial, chestiune care implică atât descoperirea de
resurse alternative cât şi descoperirea, controlul şi exploatarea de noi zăcăminte
de REM precum şi stabilirea unei politici de alianţe menite să contrabalanseze
monopolul chinez. Într-un articol publicat în The New York Times datând din

12

Stephen Foster, Rare earths: why China is cutting exports crucial to Western technologies, The
Telegraph,19.03.2011,http://www.telegraph.co.uk/science/8385189/Rare-earths-why-China-is-cutting-exportscrucial-to-Western-technologies.html
13
Keith Bradsher, Unlocking a Grip on Rare Metals, The New York Times, 15.12.2010,
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9904EFDD133DF936A25751C1A9669D8B63&ref=rareearths
&pagewanted=2
14
Producătorii auto germani, îngrijoraţi de aprovizionarea cu metale rare, Green Report, 25.10.2010,
http://www.green-report.ro/producatorii-auto-germani-ingrijorati-de-aprovizionarea-cu-metale-rare/
15
Dieter Faerwick, Philipp Hauenstein, The 8th IISS Global Strategic Review in Geneva – an emerging new
world
order,
14.10.2010,
http://www.worldsecuritynetwork.com/Other/and-Philipp-Hauenstein-DieterFarwick/The-8th-IISS-Global-Strategic-Review-in-Geneva-an-emerging-new-world-order
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octombrie 201016, se afirmă că actualul monopol chinez este consecinţa deciziei
de abandonare a producţiei de REM de către SUA şi aliaţii săi din raţiuni
ecologice, ştiut fiind că prelucrarea acestor elemente chimice comportă riscuri
foarte mari de poluare a mediului, atât prin iradiere cât şi prin agenţi toxici. În
acelaşi articol se afirma că doar 37% din rezervele certe globale s-ar afla în
China, restul fiind pe teritoriul altor state, precum SUA, Canada, Australia,
India, Brazilia şi altele. În aceste condiţii sunt tot mai multe opinii care pledează
în favoarea redeschiderii minelor de pe teritoriul american în paralel cu
încercarea de a prelua controlul exploatării acestor tipuri de zăcăminte aflate în
state emergente precum cele din Africa şi Asia. Este puţin probabil că se va
reuşi accelerarea marcantă a producţiei de metale grele în statele nord-americane
şi în cele europene din cauza politicilor restrictive în privinţa protecţiei mediului
şi opoziţiei opiniei publice. Nu acelaşi lucru este, însă, valabil şi în spaţiile
globale mai puţin sensibile la chestiuni legate de ecologie, precum statele
africane sau cele asiatice. În acest sens, India a decis deschiderea de zone
miniere off-shore, care să exploateze minereurile aflate în platoul oceanului
Indian, iar Malaezia şi Kazakhstanul17 şi-au făcut publică decizia de a dezvolta
capacităţile de extracţie şi prelucrare a metalelor rare, semnând acorduri cu
parteneri americani sau europeni18. Dar, indiscutabil, zona cea mai vizată de
puterile implicate în acest joc geopolitic rămâne Africa unde state precum Egipt,
Nigeria, Mozambic, Mali, Angola, Zimbabwe, Rwanda, RD Congo deţin
zăcăminte de metale rare încă neexploatate. Întrucât aceste minereuri provin
dintr-o zonă cunoscută ca fiind una dintre cele mai conflictuale de pe glob, au
primit denumirea de „minereuri conflictuale” iar utilizarea lor, cel puţin la nivel
formal, a fost supusă unor reglementări decise de UE şi aplicabile doar în cadrul
UE. Aceste reglementări, propuse de Electronics Industry Citizenship
Coalition19 şi intrate în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2011, urmăresc
stoparea utilizării acestor materii prime dacă ele provin din zone de conflict şi,
prin preţul crescut cu care se tranzacţionează pe piaţa liberă, devin mize
economice pentru întreţinerea clivajelor. La sfârşitul anului 2010, Comisia
Europeană a făcut public faptul că europenii sunt interesaţi în creionarea unei
strategii pe termen lung care să vizeze contracararea monopolului chinez în
domeniul producţiei de REM20, în acest sens fiind vizate statele africane
deţinătoare de asemenea zăcăminte. Propunerile care au avut un caracter divers
de la acorduri comerciale bilaterale până la investiţii în infrastructura de
transport, energie şi de mediu, au făcut obiectul unui document strategic21
16
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semnat de Comisarul pentru Industrii şi Antreprenoriat, Antonio Tajani. În acest
document se stipulează faptul că aceste resurse au un caracter vital pentru
sectoare industriale precum cel de construcţii de automobile şi cel al înaltelor
tehnologii. De asemenea, se menţionează faptul că europenii vor căuta surse de
metale rare şi în statele Americii Latine, vor întări legăturile economice cu
Rusia, Canada, India şi alte state producătoare de astfel de resurse. Totodată,
europenii au decis alocarea de fonduri pentru cercetarea de resurse alternative
acestor tipuri de minerale. În mai 2013, Japonia a anunţat că va investi două
miliarde USD22 în proiecte legate de zona energetică şi minieră africană, fiind
vizate, deloc întâmplător, state precum RD Congo şi Mozambic, cunoscute ca
fiind posesoare de resurse neexploatare de REM. În luna iunie 2012
administraţia Obama a dat publicităţii un document referitor la strategia SUA în
privinţa Africii Subsahariene23, ceea ce demonstrează importanţa pe care
americanii o acordă acum acestui spaţiu, considerat în trecut o sferă de
marginalitate. Preşedintele Obama declară în acest document că „privind în
viitor, este extrem de clar că Africa este mai importantă ca oricând pentru
securitatea şi prosperitatea comunităţii internaţionale şi pentru Statele Unite în
particular” şi susţine necesitatea dezvoltării unei „politici cuprinzătoare,
proactive, axată pe dezvoltările viitoare care să balanseze imperativele pe
termen scurt şi interesele pe termen lung” menţionând că două obiective vor fi
de cea mai mare importanţă pentru viitorul Africii, (descrise în document cu
termenul „critical”), respectiv „întărirea instituţiilor democratice şi accelerarea
creşterii economice locale, prin investiţii şi comerţ.” Strategia americană în
Africa Subsahariana va fi construită pe patru piloni: întărirea instituţiilor
democratice, stimularea creşterii economice, schimburilor comerciale şi
investiţiilor, promovarea păcii şi securităţii şi promovarea oportunităţilor de
dezvoltare, fiecare având paşi bine stabiliţi, ţinta finală fiind, desigur,
recâştigarea poziţiei dominante a SUA în Africa şi, în extenso, controlul
zăcămintelor de metale rare şi hidrocarburi africane.
Pe de altă parte, politica Beijingului de cucerire economică a Africii, prin
acordarea de împrumuturi avantajoase, fără condiţii politice şi economice
împovărătoare, a scos din joc instrumentele financiare cu care occidentalii îşi
impuneau punctul de vedere în acest spaţiu. Criticile vehemente aduse Chinei de
către Paul Wolfowitz, preşedintele Băncii Mondiale24, cum că aceasta ar încălca
„Ecuator Principles”25, un set de reguli de finanţare a statelor în curs de dezvoltare,
bazate pe criterii economice, sociale, ecologice, stabilite voluntar şi unilateral de un
grup de bănci occidentale, au confirmat faptul ca bancherii de pe Wall Street au
pierdut partida în faţa celor asiatici. Obiecţiile legate de colaborarea Chinei cu tiranii
22
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africani au rămas fără nici un efect. Mai mult, politica pumnului în masă pe care
occidentalii continuă să o practice, s-a dovedit extrem de păguboasă. În anul 2012,
Bernard Membe, ministrul tanzanian al afacerilor externe şi cooperării internaţionale
considera China drept „cel mai mare aliat al continentului african” care, „indiferent
dacă ţara africană este devastată de război civil, secetă, inundaţii sau epidemii este
acolo pentru a întinde o mână de ajutor”.26 Faţă de anul 2010, relaţiile comerciale
dintre cele două spaţii globale au crescut cu o treime27 atingând o valoare de 114
miliarde USD, fiind în competiţie pentru primul loc la capitolul schimburilor
comerciale cu cele americano-africane şi depăşind cu mult pe cele ale fostelor puteri
coloniale. Toate aceste puteri se regăsesc pe tabla de şah africană în încercarea de a
prelua cât mai mult din controlul resurselor acestui spaţiu. În acest context, resursele
de pământuri rare africane devin o miză geostrategică de primă importanţă.
Concluzii
Viitorul aparţine înaltelor tehnologii civile şi militare. Economistul
american Jeremy Rifkin afirma că tehnologia internetului şi energiile
regenerabile sunt motoarele celei de-a treia revoluţii industriale28 care va marca
sfârşitul dominaţiei combustibililor fosili şi a actualei ordini mondiale. Dar,
turbinele eoliene conţin metale rare, la fel panourile fotovoltaice şi tot ce
reprezintă sistem tehnologic de ultimă generaţie. Prin urmare, cei care produc şi
prelucrează aceste resurse, vor fi principalii beneficiari ai noii revoluţii
industriale şi vor menţine sau schimbă actuala ordine mondială. Dependenţa
naşte vulnerabilitate. Asistăm la un paradox, marile puteri occidentale devin
dependente de puterile emergente, chestiune extrem de sensibilă şi cu potenţial
exploziv dacă nu se vor concretiza strategii de contracarare a actualului monopol
asiatic asupra REM. Cheia stă într-un spaţiu lăsat în afara oricărui interes de
către strategi lipsiţi de viziune globală, respectiv Africa şi îndeosebi Africa
Subsahariana.
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GLOBALIZAREA ŞI INFLUENŢA SA ASUPRA DEVENIRII
CENTRELOR DE PUTERE
Bogdan MALANCIUC*

Tendinţa dominantă, unanim recunoscută a vremii este globalizarea, în special prin
integrarea, la scara globului, a principalelor forţe ale economiilor, tot mai puţin naţionale şi
tot mai mult dependente de centrele globalizatoare. Globalizarea fluxurilor de bunuri şi
servicii, de capital, de persoane şi de tehnologie influenţează major distribuţia puterii (mai
ales a celei economice) în sistemul internaţional. Din păcate dereglementarea masivă a
acestor fluxuri a dus la criza economică ce a început în 2007. Aplicarea măsurilor de bail out
luate de statele naţionale pentru sprijinirea unor mari companii multinaţionale (în principal
bănci, firme de asigurări ş.a.) a dus la o întărire a poziţiei statelor ca şi centre de putere.
Cuvinte-cheie: globalizare, putere, putere economică, fluxuri de capital, stat naţional.

Introducere
Globalizarea este termenul folosit la descrierea schimbărilor dintr-o
economie şi la nivel mondial, rezultând din comerţul internaţional de o amploare
fără precedent şi din schimburi culturale. În context economic, atunci când se
analizează acest fenomen, este des întâlnită referirea aproape exclusivă la
efectele comerţului, în special sub aspectul liberalizării acestuia şi a liberului
schimb.
Altfel spus ”Globalizarea este un proces foarte complex derulat pe mai
multe dimensiuni: politică, economică, tehnică şi tehnologică, culturală şi
societală”1. Toate aceste procese se manifestă simultan influenţându-se reciproc.
Se poate afirma că globalizarea este opusul naţionalismului economic şi al
protecţionismului, fiind înrudită cu neoliberalismul şi economia de piaţă liberă,
având caraceristici comune cu internaţionalizarea.
Este important de observat că există o strânsă corelaţie între fenomenul
globalizării şi difuzarea puterii economice; aceste fenomene nu pot fi analizate
separat.
1. Globalizarea – tendinţa dominantă a lumii contemporane
Fondul Monetar Internaţional defineşte globalizarea ca fiind “creşterea în
interdependenţa economică a ţărilor din întreaga lume, prin creşterea volumului
şi a varietăţii tranzacţiilor de bunuri şi servicii peste graniţe, fluxul de capital
internaţional mult mai liber şi mai rapid, dar şi o difuziune mai largă a
tehnologiei.” (FMI, World Economic Outlook, mai 1997). Banca Mondială
*
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defineşte globalizarea ca “libertatea şi capacitatea indivizilor şi a firmelor de a
iniţia tranzacţii economice voluntare cu rezidenţi ai altor ţări”.
Thomas Friedman a identificat trei faze ale globalizării2:
-1492 – 1800: statele naţionale au rolul primordial
-1800 – 2000: impunereea companiilor multinaţionale
-După 200: puterea indivizilor de a colabora şi de a concura pe plan
global.
O definiţie foarte interesantă, ce subliniază aspectele de putere care ne
interesează, este cea a Forumului Internaţional al Globalizării care defineşte
acest fenomen ca fiind „calea către un sistem economic global dominat de
instituţii bancare şi de comerţ internaţionale care nu fac parte din guvernele
naţionale”3. Tot aici se menţionează singurul rezultat al globalizării ca fiind
„transferul masiv, la nivel global, a puterii economice şi politice din mâinile
statelor naţionale în cele ale corporaţiilor globale”.
Globalizarea economică este impulsionată de un număr de patru tipuri de
fluxuri transfrontaliere, şi anume:
- fluxurile de bunuri şi servicii (comerţul şi liberul schimb);
- fluxurile de capital;
- fluxurile de persoane (migraţia);
- fluxurile de tehnologie.
Schimburile de mărfuri reprezintă temelia întregului sistem comercial
internaţional. Debutul integrării economice mondiale s-a făcut în domeniul
circulaţiei bunurilor. Acordurile între ţări, Acordul General pentru Tarife şi
Comerţ (GATT), şi apoi Organizaţia Mondială a Comerţului (WTO) au oferit
acestora un cadru multilateral de negocieri, evitând în mare parte declanşarea de
războaie economice bilaterale.
GATT-ul şi-a propus şi în mare parte a reuşit să favorizeze dezvoltarea
schimburilor comerciale internaţionale prin aplicarea şi respectarea unor reguli:
a) favorizarea dezvoltării schimburilor comerciale economice
internaţionale, prin eliminarea barierelor din calea acestora, asigurarea egalităţii
între membrii săi, în condiţiile folosirii unor practici comerciale loiale;
b) egalitatea de tratament a tuturor statelor semnatare, adică în relaţiile
dintre părţi se aplică nediscriminarea, statele respective obligându-se să-şi
acorde automat, imediat, fără condiţii şi fără concesii echivalente, orice avantaj
acordat în domeniul vamal sau comercial unui produs originar sau destinat
oricărei alte ţări, cu precizarea cazurilor concrete de exceptare, şi, totodată, să
asigure libertatea schimburilor, şi evitarea protecţionismului;
c) părţile contractante s-au angajat să nu instituie şi să nu menţină între ele
nici un fel de restricţii cantitative la import, singurul instrument al politicii lor
comerciale fiind, în principiu, tariful vamal;
d) părţile contractante s-au angajat să nu folosească dumpingul.

2
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Faptul că GATT nu a avut statul de organizaţie specializată a ONU s-a
constituit într-unul din motivele principale ale constituirii WTO.
Începerea activităţii WTO, dar şi a punerii de aplicare a rezultatelor
Rundei Uruguay au multiple semnificaţii, între care se pot aminti:
a) realizarea unui cadru instituţional caracterizat prin stabilitate în
interiorul căruia statele participante asigură reciproc condiţii previzibile de
desfăşurare a comerţului şi acţionează pentru liberalizarea continuă a acestuia;
b) noua organizaţie se caracterizează prin universalitate, numărul statelor
care pot participa fiind nelimitat;
c) cadrul de principii şi reguli a fost extins de la domeniul comeţului cu
mărfuri la cel al comerţului cu servicii şi al protecţiei drepturilor de proprietate
intelectuală.
Internaţionalizarea producţiei şi cea a serviciilor sunt strâns îngemănate,
putându-se vorbi de un fel de complex terţiaro-industrial global.4 Tehnologiile
noi (microelectronică, informatică, telecomunicaţie, sateliţi, fibre optice) tind să
industrializeze producţia de servicii şi să terţiarizeze producţia de bunuri.
Două categorii de servicii au contribuit în mod decisiv la globalizarea
relaţiilor de afaceri: cele de consultanţă şi cele financiare.
Fluxurile financiare oferă lichidităţile necesare pieţelor internaţionale dar,
de asemenea, pot fi extrem de periculoase – aşa cum au aflat asiaticii în criza
financiară din 1997-1998.
O analiză a mobilităţii globale a capitalului5 în perioada 1870-2000
împarte această perioadă în patru subperioade:
- perioada etalonului aur 1870-1914. În această perioadă piaţa globală
de capital a avut drept punct de referinţă piaţa din Londra, capitala Imperiului
Britanic. Acest sistem de schimb valutar fix a fost, pentru majoritatea statelor
lumii, un regim stabil şi credibil;
- în perioada 1914-1945 economia mondială a avut de înfruntat cele
două războaie mondiale şi Marea Criză. Etalonul aur a fost anulat de primul
război mondial, politica monetară fiind subordonată scopurilor stabilite prin
politicile naţionale. Perioada a fost caracterizată de un accentuat control al
mişcărilor de capital (mijloc de protecţie împotriva crizelor monetare) ceea ce a
condus la fluxuri de capital şi investiţii internaţionale minime;
- perioada 1945-1971, de după acordul de la Bretton Woods, este
caracterizată de o extindere a comerţului ceea ce a ajutat la reconstrucţia
economiei mondiale;
- după 1971, odată cu renunţarea de către Statele Unite la
convertibilitatea dolarului în aur şi abandonarea ratelor fixe de schimb,
guvernele au renunţat treptat la controlul capitalului.
Obstfeld şi Taylor au făcut o reprezentare schematică foarte interesantă a
celor patru perioade astfel:
4
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Se poate observa creşterea abruptă a fluxurilor financiare petrecută după
1980. Dacă am continua schema şi după anul 2000 probabil că rata de creştere a
acestora ar fi şi mai ridicată (legea Glass Steagall a fost abrogată în 1999) până
la debutul crizei economice din 2007-2008.
Pe lângă formele pe care le îmbracă globalizarea menţionate anterior mai
pot fi prezentate altele două, de asemenea foarte importante: deplasarea forţei de
muncă pentru a găsi oportunităţi de angajare mai bune şi diseminarea
cunoştinţelor referitoare, mai ales, la diferite politici economice, tehnici
manageriale şi metode de producţie.
Globalizarea creează atât oportunităţi cît şi riscuri. Joseph Stiglitz în
cartea sa Globalizarea observa că dezvoltarea accelerată a lumii, creşterea atât a
economiei cât şi a standardelor de viaţă se constituie în adevărate promisiuni ale
acestui fenomen. Dar, pe de altă parte, tot Stiglitz observa ipocrizia
occidentalilor (dorinţa lor de „comerţ liber” limitată doar la produsele proprii...)
duce la accentuarea sărăciei, vulnerabilităţii şi instabilităţii unor ţări. ”. Prea de
multe ori cei puternici predică ceea ce nu practică. Iar dacă mai adăugăm
considerente de ordin strategic, ecuaţia comerţului mondial devine
supercomplicată.6 Tariq Ramadan observă faptul că ”din birourile de la
Washington, Londra sau Paris, ori de la bursele din New York sau Tokyo,
dominaţia se exercită cu forţă în această nouă formă de diviziune internaţională
care consacră un colonialism new-look”7
Toate acestea au un profund impact asupra relaţiilor de putere dintre diferitele
centre de putere fie ele state, organizaţii internaţionale sau companii
6

Robert Cooper, Destrămarea naţiunilor-geopolitica lumilor secolului XXI, Editura Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 2007, p. 9.
7
Ali Laidi, Efectul de bumerang. Cum a determinat globalizarea apari ia terorismului, Editura House of
Guides, Bucureşti, 2007, p.101
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multinaţionale. Integrarea economiilor naţionale ca urmare a amplificării
fluxurilor transfrontaliere duce a o diminuare a importanţei graniţelor naţionale
pentru desfăşurarea activităţilor economice. Practic statul şi-a pierdut o mare
parte din controlul pe care îl avea asupra agenţilor economici ce îşi desfăşurau
activitatea pe teritoriul lor.
Apare tot mai pregnantă o corelaţie între comerţul dintre diferite centre de
putere şi dezideratul statului de asigurare a securităţii naţionale. Creşterea
criminalităţii internaţionale şi a schimburilor ilegale de diverse bunuri şi servicii
este facilitată de procesul de globalizare şi pune statele naţionale în faţa unor
dileme importante.
2. Devenirea centrelor de putere economică
În cursul istoriei puterea economică a fost asociată cel mai des cu active
ca pământul, resursele naturale şi capacitatea de a cheltui pentru înarmare mai
mult decât adversarii. În lumea contemporană, caracterizată de fenomenul
globalizării, aceste elemente, deşi rămân importante, contribuie mai puţin la
puterea economică decât capacitatea societăţii şi a Guvernului ce o conduce de a
crea politici macroeconomice şi financiare solide, o legislaţie corectă şi
predictibilă - cadrul unei autentice competiţii de piaţă. Sprijinirea creeri unei
forţe de muncă autohtonă educată şi uşor adaptabilă, unei infrastructuri (de
transport, de comunicaţii, energetică) dezvoltate, unui climat investiţional stabil
şi prietenos ar trebui să fie caracteristicile unei bune guvernanţe ce va contribui
major la statutul de putere economică a unui stat. Aceste adevărate active, create
de Guverne şi societăţi în ansamblul lor pentru ele însele, garantează o integrare
de succes în economia globală. Această integrare de succes asigură, mai mult
decât mărimea unor economii, adevărata putere economică. Exemple de succes
sunt Japonia şi cei 4 tigri asiatici (Coreea de Sud, Taiwan, Hong Kong,
Singapore) în `70-`80, China după reformele lui Deng Xiaoping.
Mulţumită mai ales Chinei (a cărei economie reprezintă acum aproximativ
5% din economia mondială, faţă de doar 3% în 1980), Asia trece printr-o
perioadă de creştere economică robustă. Această permanentă majorare a
economiei este mai importantă în arătarea puterii economice decât mărimea unei
economii în sine. Succesul Asiei nu trebuie exagerat totuşi; regiunea încă suferă
de o serie de slăbiciuni economice, politice şi demografice. Este prea
dependentă de economia globală şi astfel vulnerabilă la şocurile externe.
Prima decadă a secolului 21 a fost martora unei schimbări majore a puterii
financiare dinspre Occident spre alte părţi ale lumii, mai ales Asia. Ţările din
această regiune deţin 2/3 din rezervele financiare ale lumii, mai mult de jumătate
din sumă fiind păstrată în USD. Ca urmare ţările lumii au un interes major în
păstrarea sănătăţii economiei americane. Deciziile statelor de a-şi păstra
rezervele în USD sunt legate de credinţa fermă că SUA este furnizorul
predominant de securitate, dacă nu chiar singurul. Scăderea valorii monedei
americane a afectat depozitele statelor ce îşi păstrau rezervele în USD,
determinându-le să le diversifice prin păstrarea unor sume şi în euro sau yeni.
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Ce pot face guvernele în exercitarea puterii lor financiare este extrem de puţin
comparativ cu cea ce pot face entităţile private. În trecut fluxurile financiare
urmau tranzacţiile comerciale dar acum acestea ocupă un adevărat univers,
separat şi mereu în extindere.
Guvernele cu ratinguri bune preferă să împrumute fondurile necesare de
pe piaţa privată, evitând astfel condiţiile impuse la acordarea împrumuturilor de
către Banca Mondială sau Fondul Monetar Internaţional. Aceste condiţii stabilite
de Consensul de la Washington şi anume austeritate fiscală, privatizare rapidă şi
liberalizarea pieţei nu s-au dovedit de foarte multe ori că ar ajuta cu adevărat
economiile ţărilor în nevoie.
Aşa cum globalizarea a modificat conţinutul puterii economice, la fel a şi limitat
capacitatea de a o folosi independent. O singură ţară poate folosi doar parţial
puterea economică. China depinde foarte mult de pieţele din SUA, UE şi
Japonia. Asta înseamnă că folosirea puterii economice de către China în mod
unilateral va scădea încrederea investitorilor străini încetinind astfel creşterea
economică necesară leadershipului chinez pentru a-şi menţine legitimitatea.
Concluzii
Liberalizarea circulaţiei capitalurilor datorată eliminării restricţiilor pentru
participarea firmelor străine pe pieţele naţionale de capital şi eliminării
controlului statului asupra intrărilor / ieşirilor de capital a diminuat drastic
controlul autorităţilor naţionale asupra propriilor economii, mai ales asupra
fluxurilor financiare din acestea. Astfel a crescut probabilitatea apariţiei unor
crize majore, fapt ce s-a şi întâmplat începând cu anul 2007. Creşterea
necontrolată a împrumuturilor ipotecare mai ales pe piaţa americană datorată
scăderii dobânzii cerute de Fed băncilor americane împreună cu dereglementarea
extremă a pieţelor financiare au fost cauzele care au pornit criza financiară
actuală.
Toate statele s-au dovedit nepregatite în faţa proliferării instrumentelor
financiare derivate, adică a titlurilor al caror preţ este bazat pe valoarea de piaţă
a altor bunuri, ca de exemplu indici bursieri, valute... entităţi ce au cauzat multe
căderi nervoase.
Poate ca au exagerat cei ce au numit aceste titluri "pariuri camuflate", mai
apropiate activităţii de cazino decat activităţilor financiare. Toate ţările, când
criza financiara a explodat în toată gravitatea ei şi au fost obligate să intervină,
nu aveau nici o bază de date care să le furnizeze informaţii concrete asupra
creşterii riscului asociat titlurilor derivate aflate în posesia băncilor naţionale.
Pentru a întelege importanţa părţii financiare în contextul general al crizei,
trebuie să ne amintim că au fost puse la dispoziţia programului TARP - de
protecţie a băncilor împotriva activelor toxice - 700 de miliarde de dolari (mai
mult decat PIB-ul României însumat pe ultimii cinci ani).
Evident că aceste programe de bail out au lăsat urme şi în ceea ce priveşte
distribuţia puterii. Multe companii şi firme de renume au fost salvate de la o
prăbuşire sigură de bani publici. Astfel poziţia statelor ca şi centre de putere s-a
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îmbunătăţit considerabil. Rolul statului ca şi reglementator al economiei a
căpătat din nou sens.
Teoriile privind ”retragerea statului” (Susan Strange), ”sfârşitul statului”,
”declinul statului” , ”dizolvarea statului”, afirmaţii făcute la începutul anilor ’90
bazate pe ideea că statul teritorial a ajuns la perioada de expirare istorică odata
cu sosirea globalizării trebuie reconsiderate.
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CONFIGURAREA NOILOR RELAŢII DE PUTERE LA NIVEL
GLOBAL LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XXI-LEA
Dr. Iulian POPA*
Domeniul relaţiilor internaţionale este considerat a fi cel mai dinamic domeniu de
activitate, întrucât evoluţia evenimentelor este zilnică, uneori modificările fiind de la oră la
oră. Această tendinţă a devenit tot mai evidentă în ultimele două decenii, după terminarea
Războiului Rece, lumea fiind acum într-o reaşezare continuă, atât din punct de vedere
economic, dar şi politic, militar şi de obţinere a influenţei.
Acest aspect se vede şi mai evident în ultimii ani, când au avut şi au loc diverse
evenimente, mai ales în Asia şi în nordul Africii. Acestea pot fi considerate un fel barometru
sau turnesol al estimării noilor conexiuni în cadrul jocurilor de putere la nivel internaţional.
Cuvinte-cheie: dinamism, sfere de interese / influenţă, mari actori statali, state
emergente (în creştere ca putere şi influenţă), relaţii de putere.

Introducere
Pentru început trebuie să amintim că în perioada războiului rece, până la
prăbuşirea regimului comunist, sferele de influenţă în arena internaţională erau
foarte clar definite, de aceea comportamentul marilor actori statali era previzibil,
ceea ce conferea o oarecare stabilitate pe scena internaţională.
În acest context, exista o înţelegere tacită între cele două superputeri,
SUA şi URSS, în sensul că nu se intervenea direct în sferele de influenţă ale
adversarului, iar eventuale conflicte de mică anvergură se făceau prin terţi, prin
interpuşi.
A venit momentul 1989, când, pe rând, fostele state comuniste au scăpat
de regimul impus de la Moscova. Faptul că nici un serviciu secret nu a putut
anticipa prăbuşirea comunismului, constituia unul dintre cele mai mari eşecuri
ale serviciilor secrete. În acest fel şi decidenţii politici nu au avut la îndemână
datele necesare pentru a nu fi luaţi prin surprindere. Se pare că toată lumea a
plecat de la premisa că regimul comunist era aşa de bine stabilizat încât nimeni
nu credea că se va prăbuşi.
La prima vedere, acest aspect poate părea neimportant, dar cei care
cunosc domeniul politic, al relaţiilor internaţionale şi al serviciilor secrete,
înţeleg că orice necorelare între aceste domenii poate conduce la răsturnări de
situaţii cu consecinţe greu de estimat în mai multe planuri: social, politic,
militar, economic.
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1. Perioada de după 1989
După 1989, a urmat o perioadă de tranziţie de tatonări, de consultări, de
schiţat proiecte pentru a se acţiona în plan internaţional. Deruta a fost atât de
mare, încât mai toate guvernele erau în căutare de soluţii, în încercarea de a
înţelege derularea evenimentelor neprevăzute.
Ulterior, NATO a fost prima organizaţie internaţională care a început să
acţioneze, e drept, prudent, iniţial. Astfel, în 1993 s-a adoptate decizia strategică
de extindere a Alianţei spre estul Europei, adoptând metoda parcurgerii unor
etape pregătitoare. În acest mod, s-a decis iniţierea unui Parteneriat pentru Pace
care a condus la situaţia în care în 1997 s-a aprobat ca NATO să se extindă cu
trei ţări (Cehia, Polonia şi Ungaria), acestea devenind efectiv membri ai Alianţei
în 1999.
Apoi, în 2002, NATO a decis extinderea Alianţei mai spre est, cu încă
şapte ţări, printre care şi România. Acestea au devenit efectiv membri în 2004.
După aceste evoluţii, s-a trecut şi la extinderea Uniunii Europene.
Raţionamentul decidenţilor occidentali a plecat de la premisa că întâi trebuie
securizat spaţiul european (prin extinderea NATO) şi apoi trebuie extinsă zona
economică, respectiv Uniunea Europeană.
Acum, la început de mileniu III, putem considera că principalii actori, la
nivel mondial, sunt: SUA, Federaţia Rusă, China, Uniunea Europeană, ONU,
OSCE. Apoi, sunt pe cale de a deveni influente: Brazilia, Nigeria, India, Africa
de Sud, Canada, precum şi unele ţări din Asia Centrală.
Pentru a încerca să înţelegem modul cum se configurează noile relaţii de
putere în secolul XXI ne propunem să trecem în revistă cele mai recente evoluţii
şi conexiuni ale principalilor actori statali. Menţionez expresia „actori statali”,
pentru că pe arena internaţională acţionează şi actori non-statali. Când vorbim
despre aceştia, exemplele clasice date sunt: organizaţiile internaţionale dar şi
organizaţiile teroriste, terorişti individuali sau chiar oameni politici, de exemplu
Silvio Berlusconi (când trăia Bin Laden era menţionat pe această listă şi acest
terorist).
2. Starea actuală a principalilor actori statali
Revenind la actorii statali, să începem analiza cu SUA.
SUA sunt încă prima putere a lumii politic, şi militar dar şi economic şi ca
influenţă în adoptarea deciziilor majore. Este evident că această criză economică
a afectat şi SUA. La nivel politic, SUA rămân actorul statal cel mai influent.
Totuşi, în criza siriană, a arătat că ştie să facă şi pasul înapoi, acceptând
propunerea Federaţiei Ruse, prin vocea preşedintelui Vladimir Putin, prin care a
apărut varianta ca Siria să scape de intervenţia militară, dacă acceptă să renunţe
la armele chimice şi să le distrugă până la mijlocul anului 2014.
Potrivit datelor publice, oficiale, din punct de vedere militar, SUA pot
participa simultan la 2,5 conflicte. În ultimii doi ani, criza economică a
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constrâns SUA să fie mai atente cu cheltuielile, iar în luna septembrie 2013
oficiali militari americani au anunţat că vor închide mai multe baze militare din
Europa, cele mai multe din Germania, dar şi din Italia. Mai mult, preşedintele
american Barak Obama a anunţat că, din 2014, va începe şi retragerea treptată a
trupelor din Afganistan.
Se cuvine să facem o precizare. Adesea, SUA au fost acuzate că îşi doresc
să fie un fel de „jandarm mondial”, pentru că se implică în prea multe conflicte
militare. Realitatea este că cel care se implică în asemenea situaţii are şi un
cuvânt greu de spus în adoptarea deciziilor majore la nivel internaţional. Cine nu
se implică, nu prea poate să aibă o influenţă semnificativă în luarea hotărârilor la
nivel global. Prin urmare, se confirmă odată în plus că războiul este o prelungire
a politicii, o armă a politicii. Cu alte cuvinte, războiul este o modalitate prin care
o ţară îşi impune deciziile şi interesele.
Din punct de vedere al jocului strategic putem afirma că acum SUA sunt
interesate, ca şi Rusia de altfel, ca Uniunea Europeană să fie cât mai slăbită,
ceea ce nici nu este greu, având în vedere orgoliile de pe bătrânul continent. Prin
urmare, acum SUA sunt foarte interesate şi atente la evoluţiile şi poziţionările
Rusiei şi Chinei. Şi asta cu atât mai mult cu cât în ultimul an a apărut o
apropiere evidentă între China şi Federaţia Rusă, lucru care nu poate decât să
îngrijoreze SUA.
Pe lângă aceste aspecte trebuie să mai luăm în considerare chestiunile
economice, având în vedere faptul că economia Chinei are una dintre cele mai
mari rate de creştere economică, iar economia SUA este într-un declin serios. De
altfel, se preconizează că peste circa 20 de ani, economia Chine va deveni nr. 1
în lume.
Ţinând cont de aceste prime considerente, este de aşteptat ca în următorii
10 ani, influenţa SUA la nivel global să capete un uşor trend descendent, în
acord cu evoluţia economică deci cu puterea acestei ţări ca actor statal, prin
comparaţie cu China, de exemplu. Deocamdată, SUA continuă să aibă un cuvânt
greu în toate reuniunile la nivel înalt, ca de exemplu: G 8, G 20, ONU sau
NATO.
La momentul actual, SUA sunt interesate de Orientul Mijlociu, de Asia
Centrală (unde sunt îngrijorate de apropierea dintre China şi Federaţia Rusă) şi
de implicarea mai importantă în Africa, de zăcămintele continentului negru, de
la petrol, până la cărbune, minereuri sau metale rare ori preţioase.
În privinţa României, noi avem un parteneriat strategic cu SUA, inclusiv
în domeniul militar. Relaţiile bilaterale sunt la un nivel foarte bun, iar dacă
ţinem cont de declaraţiile fostului ambasador american în România, aceste relaţii
sunt la cel mai înalt nivel din istorie. Această conjunctură ar trebui valorificată
atât în sfera economică, cât şi în privinţa liberei circulaţii a persoanelor.
China, pe plan extern, este într-o ascensiune rapidă, pentru că beneficiază
de câteva atuuri deosebit de importante, respectiv: o populaţie numeroasă, o
mână de lucru ieftină şi foarte disciplinată, cea mai mare rată a creşterii
economice din lume (de peste 8% anual), schimbarea atitudinii clasei politice (în
sensul deschiderii acesteia către colaborarea cu Federaţia Rusă, SUA sau
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Uniunea Europeană), o grijă sporită ce se acordă armatei, inclusiv – sau mai ales
– înzestrării acesteia prin creşterea bugetului alocat acestei instituţii.
În noul context intern, se cuvine să remarcăm mai întâi schimbarea
conducerii politice, care pare mai liberală, mai deschisă spre nou, spre cooperare
externă precum în domeniile politic, economic, militar şi de investiţii. Astfel, să
remarcăm schimbarea recentă a liderului Partidului Comunist Chinez, care este
mai tânăr şi mai deschis dialogului cu principalii lideri politici, atât din Occident
cât şi din Asia. De asemenea, creşterea economică este un aspect redutabil în
discuţia de ansamblu, pentru că o economie în creştere îi conferă argumente
solide în abordările de politică externă, în plan politic, diplomatic şi militar.
Dintre principalele acţiuni întreprinse în ultima perioadă de China se pot
aminti: dialogul cu SUA, la cel mai înalt nivel, la Washington; exerciţii militare
comune cu Federaţia Rusă; interzicerea exporturilor către Coreea de Nord,
exporturi care ar putea fi folosite pentru modernizarea armamentului nordcorean (să menţionăm, în context, că China este singurul aliat cu greutate al
imprevizibilului regim de la Phenian); implicarea importantă în acţiuni de
investiţii în Africa, atât în infrastructură, cât şi în domeniul exploatării zonelor
bogate în diverse resurse naturale; tentativa de a începe şi dezvolta cooperarea
cu Uniunea Europeană (la această ultimă temă, este important pentru noi să
observăm că acea cale de urmat pentru care au optat chinezii (pentru a intra în
Europa) este cu sprijinul României.
În această situaţie, noi ar trebui să fructificăm inteligent această
oportunitate ivită la nivel internaţional, atât din punct de vedere politic, cât şi
economic. În această abordare foarte importantă, România ar trebui să valorifice
vechile relaţii cu China – tradiţional bune – precum şi statutul de membru al
Uniunii Europene cu o influenţă crescândă în Europa, datorită poziţiei
geografice, dar şi intensificării dialogului cu liderii europeni / de exemplu cu
liderii politici din Franţa, Germania, Spania, Finlanda, Italia, Marea Britanie,
Norvegia, Estonia, Ungaria, Polonia.
Aşadar, China poate fi privită în această perioadă ca fiind în creştere în
arena internaţională, fiind curtată de multe state ce doresc a consolida
cooperarea cu marea Chină. Această poziţionare avantajoasă, îi permite acesteia
să aibă un cuvânt greu de spus în marile decizii la nivel mondial. În acest mod,
ea îşi permite să blocheze unele decizii în Consiliul de Securitate al ONU,
ultimul exemplu în acest sens fiind cel legat de adoptarea unei eventuale decizii
privind o intervenţie militară în Siria. Prin urmare, este de aşteptat ca, pe termen
scurt şi mediu, China să devină un actor statal tot mai important, tot mai influent
pe arena internaţională, de poziţia căruia să se ţină cont foarte serios.
Federaţia Rusă este de asemenea un actor statal cu o pondere constant
crescândă, datorită unor factori favorizanţi precum:
-o conducere relativ stabilă de o importantă perioadă de timp, prin această
inovaţie, respectiv rocada preşedinte-premier;
-beneficierea de imense resurse naturale, care îi permite ţării să obţină resurse
financiare prin exporturi masive de materie primă brută, neprelucrată, care nu
necesită investiţie de inteligenţă;
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-schimbarea tonului preşedintelui, spre o abordare mai autoritară, mai fermă,
mai exigentă, în raport cu toţi liderii mondiali, inclusiv Germania, dar poate doar
un pic mai prudent cu China;
-menţinerea unui echilibru macroeconomic economic intern, prin sporirea
disciplinei şi autorităţii pe piaţa muncii.
Aceste elemente, poate şi altele, permit acum Rusiei să aibă o abordare
mai îndrăzneaţă, mai cu tupeu, în dialogul cu liderii mondiali pe marile teme
internaţionale. De exemplu, în luna septembrie 2013, preşedintele rus a lansat o
propunere surpriză şi constructivă în dosarul sirian, în sensul că dacă Siria va
accepta şi va coopera cu comunitatea internaţională pentru a distruge arsenalul
său nuclear (considerat al 3-lea din lume ca şi cantitate / peste o mie de tone de
arme chimice), nu va fi atacată de NATO sau de o coaliţie de state occidentală.
Propunerea, la nivelul ONU a fost acceptată, ca fiind rezonabilă, iar astfel aliaţii
occidentali au amânat intervenţia militară în Siria.
Faţă de cele prezentate, putem estima un comportament al Federaţiei Ruse
care să vizeze următoarele aspecte:
 implicarea mai activă şi dinamică în adoptarea marilor decizii la nivel
global;
 abordarea relaţiilor cu Uniunea Europeană într-un mod mai ferm, inclusiv
faţă de Germania;
 o apropiere de China;
 acţiuni indirecte care să conducă la menţinerea unor guverne instabile în
Ucraina, Georgia şi Republica Moldova;
 menţinerea apropierii faţă de aliaţii / prietenii apropiaţi din Orientul
Mijlociu, chiar dacă în dosarul sirian a manifestat o uşoară nuanţare,
venind cu o propunere constructivă, în sensul ca în termen de circa 9 luni,
Siria să-şi lichideze arsenalul de arme chimice.
Ţinând cont de aceste elemente, este de aşteptat ca rolul Rusiei pe arena
internaţională să devină tot mai crescut şi influent. Din această perspectivă,
diplomaţia românească ar trebui să-şi fixeze drept o prioritate „resetare” a
relaţiilor cu Rusia, având în vedere şi imensa piaţă de desfacere ce o constituie
marele vecin de la est, piaţă care este şi mai puţin exigentă decât cea din
Uniunea Europeană.
India face parte din aşa-numitul BRICS (Brazilia, Rusia, India, China,
Africa de Sud), grup de ţări care este perceput că include ţările ce vin tare din
urmă în privinţa evoluţiilor lor economice şi a creşterii treptate a influenţei la
nivelul comunităţii internaţionale. Dintre punctele tari ale acestei ţări cele mai
semnificative sunt: mâna de lucru ieftină, populaţia numeroasă şi performanţele
excepţionale în domeniul IT. Se pare că – în mod cu totul surprinzător – India
este pe locul I în lume în domeniul IT şi această politică inteligentă începe să
dea roade.
Din păcate, România nu are relaţii prea dezvoltate cu India. Poate că
diplomaţia noastră va reanaliza priorităţile în această parte a lumii. Cu atât mai
mult, dacă avem în vedere că tinerii români sunt foarte talentaţi în domeniul IT.
Poate că cel puţin pentru acest domeniu s-ar putea realiza o colaborare cu India,
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eventual chiar în a conlucra în dosarul combaterii cyber-terorismului, care este
un fenomen de actualitate şi extrem de periculos.
Brazilia este un actor statal cu o ascensiune importantă, din punct de
vedere economic, dar şi al sporirii influenţei pe arena internaţională. Această
ţară pare a deveni liderul Americii de Sud. Distanţa geografică nu prea permite
dezvoltarea de către România a unor relaţii economice semnificative cu Brazilia,
deşi înainte de 1989 exista un schimb de mărfuri între cele două ţări (ex.:
minereu, autoturisme, etc.)
Cu toate acestea, este de înţeles că ar fi recomandat ca diplomaţia
românească să analizeze posibilităţile de cooperare economică, politică sau
culturală cu liderul unui continent important.
3. Despre principalii actori non-statali
Principalii actori non-statali sunt de fapt principalele organisme
internaţionale, respectiv: NATO, Uniunea Europeană, ONU, OSCE.
NATO este principala alianţă politico-militară la nivel global. Apariţia
acesteia, în 1949, a contribuit poate decisiv la menţinerea celei mai lungi
perioade de pace din istoria omenirii. Când vorbim despre lipsa războaielor, ne
referim la conflicte globale, majore, nu la conflicte militare minore, locale.
După 1989, nu de puţine ori au apărut voci care estimau – sau solicitau –
desfiinţarea NATO, pe motiv că această alianţă nu-şi mai justifică existenţa, prin
terminarea războiului rece între cele două blocuri politico – militare (cel
comunist şi cel occidental).
După îndelungate şi minuţioase analize, liderii Alianţei au găsit formula
prin care să menţină un cadru instituţional, care să respecte normele
internaţionale, prin care să contribuie la menţinerea păcii (chiar dincolo de
graniţele Alianţei), la lupta anti-teroristă şi eventual la stingerea altor conflicte.
Din această perspectivă, se poate spune că NATO este unul dintre cei mai
importanţi actori non-statali de pe arena internaţională. Liderul de facto al
Alianţei sunt SUA, iar printre aliaţii cei mai importanţi (inclusiv prin prisma
contribuţiei lor financiare la bugetul Alianţei sunt: Marea Britanie, Germania,
Italia).
Printre cele mai importante realizări ale Alianţei după 1990 se numără
pregătirea condiţiilor care să permită extinderea Uniunii Europene. Cu alte
cuvinte, extinderea NATO spre estul Europei a pregătit condiţiile de securitate
pentru a se extinde comunitatea europeană, respectând principiul potrivit căruia
mai întâi se asigură securitatea unui spaţiu, a unei ţări, a mai multor ţări şi apoi
se trece la dezvoltarea economică a acelei zone. La un curs NATO din
Germania, un lector făcea o comparaţie sugestivă, dar păstrând proporţiile,
anume: orice om când soseşte acasă, mai întâi îşi închide uşa şi apoi se apucă de
treburile casnice.
În prezent, NATO este implicată în diverse teatre de operaţii, în operaţiuni
de menţinere sau de impunere a păcii. Este de aşteptat ca şi în viitorul apropiat şi
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pe termen mediu Alianţa să joace un rol foarte important în domeniul securităţii
internaţionale.
România se află în ipostaza de a fi într-o relaţie privilegiată, de parteneriat
strategic cu SUA, dar şi cu alţi aliaţi. Din păcate, resursele financiare alocate
domeniului apărării nu se ridică la nivelul angajamentul asumat la momentul
aderării la alianţă, respectiv de 2,38% din PIB. Cauzele principale sunt două:
recesiunea economică din ultimii ani, care a afectat puternic resursele bugetului
naţional şi, pe de altă parte de lipsa de înţelegere a fenomenului de către clasa
politică, cea care a aplicat reduceri excesive la bugetului Ministerului Apărării
Naţionale. În prezent se fac demersuri pentru a se convinge factorii de decizie de
la nivelul de vârf pentru a creşte treptat bugetul alocat apărării, cu circa 0,3% /
an, astfel încât în câţiva ani să se atingă cel puţin nivelul de 2,0 % din PIB.
Astfel, va spori şi prestigiul României ca aliat şi va creşte şi posibilitatea de a
influenţa deciziile la nivelul Alianţei.
De altfel, nu doar România a fost afectată de conjunctura economică
nefavorabilă. Tocmai de aceea, la nivelul Alianţei a fost adoptat conceptul
„Smart Defense”, pentru a se realiza în comun noi capabilităţi militare şi apoi
utilizarea acestora, la nevoie, tot în comun, pentru a se realiza economii, pentru
a se uşura efortul financiar. În cadrul Uniunii Europene, conceptul similar se
numeşte „Pooling & Sharing”.
Uniunea Europeană constituie un foarte important actor economic şi
politic la nivel global. De asemenea, liderii europeni încearcă să consolideze
componenta militară, de apărare comună, încercându-se a se evita duplicările cu
NATO. La un moment dat, s-a elaborat conceptul „Berlin +”, care prevedea
utilizarea capabilităţilor NATO de către UE. Nu a prea funcţionat datorită lipsei
de voinţă politică.
La nivel global, UE are o importanţă mai deosebită la nivel economic şi –
parţial – politic. Din punct de vedere militar, nu sunt întrunite condiţiile
armonizării poziţiilor. Am spus parţial la nivel politic, pentru că în bună măsură
SUA şi Rusia şi-au atins scopul, prin mijloace specifice, de a slăbi UE, în sensul
de a i se reduce influenţa la nivel global, de a o slăbi.
De aceea, în gândirea deciziilor majore, când vorbim de UE, trebuie mai
degrabă să vorbim de principalii actori statali, precum Marea Britanie şi Franţa
(ca membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU, dar şi de
Germania, ca principala putere economică a Europei. De altfel, de la o vreme, în
negocierile pe dosare majore şi de actualitate, nu se mai vorbeşte doar de cei 5
membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate, ci de formatul „P5+1”, adică
de SUA, Rusia, China, Franţa şi Marea Britanie – pe de o parte – şi de Germania
pe de altă parte. N-ar fi exclus ca în viitorul apropiat să vorbim de formatul
„P5+2”, adică să fie inclusă şi Japonia în acest club select.
România, ca stat membru al UE se străduie să dovedească prin acţiuni
concrete, politice şi economice că este al VII-lea stat ca mărime din Uniune.
Suntem încă în etapa de tatonări, de a învăţa. Iar cel mai bum exemplu din care
rezultă că suntem începători este modul neperformant de atragere de fonduri
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comunitare pentru a reduce decalajele economiei româneşti, în general al
societăţii româneşti faţă de principalele state europene.
ONU a fost, într-o perioadă de pionierat, de după al doilea război mondial,
o organizaţie care a reuşit, prin mijloace diplomatice, să menţină un oarecare
echilibru pe plan internaţional. Ulterior au apărut cele două blocuri militare
NATO şi Tratatul de la Varşovia care au preluat sarcina de a menţine acel
echilibru, chiar dacă în mod paradoxal, printr-o cursă a înarmărilor.
În prezent rolul ONU este relativ mai redus, activitatea acestei organizaţi
reducându-se aproape doar la reuniunile Consiliului de Securitate, care practic
adoptă deciziile convenit, negociate de cei 5 membri permanenţi ai Consiliului
de Securitate. Pe plan militar, rolul ONU se restrânge la a se implica în diverse
misiuni de menţinere a păcii. De fapt, organizaţia nu dispune de trupe proprii, ci
coordonează cooperarea între trupele unor state membre, care vin cu contribuţii
voluntare şi acestea acţionează în diferite zone de conflict (îndeosebi în Africa),
sub egida ONU.
Practic, se poate afirma că deciziile ONU constituie de fapt rezultanta
negocierilor între cei 5 cei mai importanţi actori statali, care sunt membri
permanenţi ai Consiliului de Securitate. Ca atare, nu putem afirma că rolul ONU
în marile decizii este deosebit de important. Poate cu puţine excepţii, ca de
exemplu în dosarul sirian în care s-a decis, deocamdată, neintervenţia militară.
Până la urmă, decizia au luat-o SUA şi Rusia.
Ultima reuniune la nivel de şefi de stat sau de guvern (peste 190 de state
participante) a avut loc în luna septembrie 2013, la sediul ONU din New York.
Principalele teme aflate în dezbatere au fost: situaţia din Siria, programul
nuclear iranian şi procesul de pace dintre israelieni şi palestinieni. La această
reuniune, România a deţinut unul dintre posturile de vicepreşedinte ale
reuniunii.
OSCE (Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa) este
probabil organizaţia internaţională cu cea mai mică influenţă pe arena
internaţională, dar şi cea în interiorul căreia dezbaterile democratice sunt cele
mai restrânse. În urmă cu circa 10 ani, la o reuniune de bilanţ la Ministerul
Afacerilor Externe, când se inventariau realizările şi nerealizările României, care
deţinuse preşedinţia OSCE anul anterior, reprezentantul ţării noastre, Adrian
Severin, a prezentat modul în care se adoptau deciziile în interiorul organizaţiei.
Potrivit acestuia, reprezentanţii Rusiei şi ai altor 2 – 3 ţări europene importante
(care aveau legătură cu problema dezbătută) se retrăgeau în culise şi luau decizia
pe care ulterior o comunicau plenului reuniunii.
În ultimii ani, activitatea acestei organizaţii a intrat într-un con de umbră,
reuniunile acesteia fiind mai rare şi pe teme mai puţin importante. Ca atare şi
influenţa organizaţiei este mai redusă. De fapt, în general vorbind, mai multe ţări
(actori statali) sunt simultan membrii ai mai multor organizaţii. Pe de altă parte,
deciziile organizaţiilor sunt rezultanta dezbaterilor între punctele de vedere ale
statelor. Prin urmare, în ultima perioadă, cam după 1995, e tot mai greu de
separat clar deciziile organizaţiilor între ele.
183

Concluzii
Actualul context geopolitic este într-o dinamică tot mai alertă, acţiunile
actorilor statali şi non-statali fiind într-o permanentă derulare.
Relaţiile de putere marchează apropierea de „plutonul fruntaş” al statelor
din Grupul BRICS.
Rolul organizaţiilor internaţionale este pe cale de a avea o tendinţă spre o
influenţă uşor mai redusă, deciziile majore fiind de fapt rodul deciziilor ţărilor.
Temele majore, de actualitate pe plan internaţional sunt cele dezbătute la
reuniunea ONU din septembrie 2013, la care s-ar mai putea adăuga situaţia din
peninsula coreeană, conflictele din Africa şi conflictul din Afganistan.
Problema terorismului, sub toate formele, rămâne în monitorizare şi
contracarare printr-o serioasă colaborare între actorii internaţionali.
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IDENTITATE ŞI GLOBALIZARE ÎN NOUL CADRU DE SECURITATE
Ana-Adina VIŢELARU*
Datorită repercusiunii globalizării asupra anumitor sectoare ale securităţii s-a
conturat un nou subiect complex şi multidimensional, abordat în cercetările contemporane.
Astfel, transformarea securităţii este strâns corelată de modul în care procesul interferează
cu domeniile vieţii sociale. Lucrarea prezintă ca obiect principal de studiu relaţia dintre acest
proces şi sectorul societal, însă nu singurul analizat în cadrul demersului ştiinţific. Dacă
globalizarea conduce la formarea unei culturi globale, atunci, securitatea identităţii prezintă
anumite ameninţări în acest sens. Aşa cum susţine şi Barry Buzan, acestea se referă la
fenomenul migraţiei, competiţiei orizontale, verticale în care putem observa schimbări de
comportament ale indiviziilor datorită noilor influenţe culturale, fiind pusă în pericol şi
identitatea naţională a acestora. Într-un mod exacerbat, la nivel mondial, ciocnirea
civilizaţiilor (Huntington 1997) poate reprezenta şi ea o noua ameninţare odată cu
terminarea Războiului Rece. Joseph Nye, în literatura de specialitate, introduce termenul de
,,soft power”, recunoscând modificarea obiectului de influenţă al actorilor arenei
internaţionale.
Cuvinte-cheie: actor, ameninţare, risc, sector societal securitate, sistem internaţional,
soft power, vulnerabilitate.

Introducere
În relaţiile internaţionale, după terminarea Războiul Rece, a avut loc o
restructurare a noţiunii de securitate, punându-se acum accentul şi pe alte
dimensiuni aferente conceptului. Astfel, se produce o demilitarizare a acestuia,
iar dimensiunile societale, de mediu sau economice devin centre de interes şi
dezbatere, după cum este introdus şi de Joseph Nye (1990) termenul de, soft
power”. Acesta din urmă vizează folosirea puterii ca un construct societal,
economic, politic şi nu în mod absolut militar.
Lucrarea prezintă ca ipoteză principală de cercetare transformarea
securităţii după Războiul Rece, precum şi creşterea importanţei în cadrul arenei
internaţionale, dar şi la nivel micro, statal a diferitelor sectoare ale acesteia. De
asemenea, există şi ipoteze secundare care îndrumă analiza în demersul ştiinţific.
Afirmaţia potrivit căreia globalizarea prezintă repercusiuni majore asupra
dimensiunilor securităţii, tinzând spre omogenizare şi formarea unei culturi
globale, reprezintă o ipoteză particulară ce este afirmată şi studiată.
Având în vedere metodologia, lucrarea se bazează pe un număr apreciabil
de surse edite şi inedite. Am utilizat în special surse primare, precum şi diverse
cercetări din sfera ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale, sau sociologiei,
reflectând caracterul interdisciplinar al subiectului. Lucrarea începe cu o
cercetare fundamentală prin abordarea şi aprofundarea teoriilor privind termenii
relaţionaţi, continuând cu cea evaluativă ce urmăreşte impactul fenomenului
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globalizării asupra mediului de securitate, in special in domeniul societal.
Ca metodă de cercetare, analiza documentară este prioritară, fiind
solicitată în cea mai mare parte a studiului, iar metodele de interpretare şi
prelucrare fundamentează cunoştinţele dobândite. Analiza cantitativă este
restrânsă, cea calitativă fiind dominantă datorită faptului că întreaga cercetare
constă în interpretarea, evaluarea datelor, precum şi în analizarea procesele
interactive pentru a afirma sau infirma ipotezele. Astfel, lucrarea se bazează pe
autenticitate, abordare practică, construind un scenariu complex a temei
dezbătute. Recunoscând caracterul falsificabil al oricărei metodologii ce ţine de
relaţiile internaţionale, ca şi de orice alt domeniu al ştiinţelor socio-umane,
aspect acceptat deja de câteva decenii2, această lucrare îşi asumă limitele
inevitabile oricărui demers ştiinţific.
1. Cadrul teoretic al termenilor relaţionaţi
După Războiul Rece, în cadrul relaţiilor internaţionale, Şcoala de la
Copenhaga evidenţiază importanţa academică a sectorului societal al securităţii.
Accentul cade pe această dimensiune datorită noilor realităţi, vorbind în special
de identitate, elementul de referinţă al sectorului societal. Ca definiţie, acesta
vizează, grupuri identitare mari care se auto-susţin”3, referindu-ne atât la nivel
statal (naţiunile), dar şi la nivel regional, local (minorităţile). Barry Buzan insistă
şi pe o diferenţiere clară între securitatea societală şi cea socială, aceasta din
urmă raportându-se la nivel individual, având şi elemente conexe domeniului
economic.
Interacţiunea dintre globalizare şi securitatea societală se realizează atât
prin temporalitate, ambele paradigme fiind disputate mai ales după încetarea
lumii bipolare, dar şi prin noutate. Fenomenul globalizării interacţionează cu
toate dimensiunile securităţii, cea societală fiind influenţată prin distorsionarea
elementelor ce o compun. Întreaga cultură, tradiţie locală este vulnerabilă
tendinţelor exterioare, identitatea colectivă fiind ameninţată prin amplificarea
omogenizării valorilor de către fenomenul globalizării.
Privind asupra etimologiei şi evoluţiei concrete a conceptului, acesta este
de origine anglo-saxonă, fiind derivat din termenul, ,,globalization’’, însă îl
regăsim şi în literatura franceză sub forma de mondializare (mondialisation). La
începutul deceniului VI al secolului al XIX-lea, termenul de ,,globalizare”
capătă o identitate bine cristalizată după introducerea sa în dicţionarul Webster,
însă cunoaşte o adevărată revoluţie în anii ’90 odată cu finalizarea Războiului
Rece şi implementarea unei noi ordini mondiale. Astfel, putem considera că este
un fenomen relativ contemporan, chiar daca manifestările globalizării sunt
identificate încă din cele mai vechi timpuri.
2
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Plecând de la premisa universalităţii, Marshall McLuhan introduce în anul 1967
termenul de ,,global village’’ 4(sat global), erodând astfel parametrii de timp şi
spaţiu ai statelor, inclusiv barierele naţionale. Sub pretextul puterii mass-mediei
acesta situează sub o cupolă globală toate popoarele lumii. Cu toate acestea,
Brzezinski atribuie o altă sintagmă acestui proces, preferând, oraş global”,
justificând prin faptul că relaţiile săteşti strânse nu pot fi transpuse la nivelul
sistemului internaţional.5 În mai puţin de trei decenii, ideea sa este reluată de
către Martin Albrow6, dar şi de către alţi mari academicieni, oferind o definiţie
deschisă a globalizării, faptul că aceasta însumează toate popoarele şi procesele
prin care ele interacţionează într-o singură societate mondială, societate globală.
Această accepţie este dezbătură în mediul academic, dar nu numai, fiind
doar o linie directoare a ceea ce globalizarea poate determină în faza ei
terminală, o uniformizare globală. Aşa cum susţine şi Giddens (1990),
globalizarea reprezintă o, intensificare a relaţiilor sociale extinse la scara întregii
lumi, prin care se leagă locuri dispuse la mari distanţe, astfel încât ceea ce se
petrece la nivel local este afectat de evenimente care au loc la mii de mile
distanţă şi viceversa”.
Globalizarea şi sectorul societal al securităţii sunt analizate ca doi termeni
antitetici. Dacă rezultatul fenomenului mult dezbătut şi controversat reflectă
conturarea unei culturi globale, atunci, securitatea identităţii7 prezintă anumite
aspecte vulnerabile, afectând dimensiunea societală prin diferite metode şi
parametri temporali. Seriozitatea cu care acestea trebuie să fie identificate,
analizate şi diminuate rezidă în faptul că acest sector este unul distinct, iar orice
ameninţare la adresa lui poate reprezenta sursa oricărui conflict din alt sector
(politic, militar, economic, social).
În această epocă ameninţările iau o formă diferită, aşa cum afirmă şi Chris
Donnely, nu teritoriul unui stat, ci structura sa, natura societăţii sale,
funcţionarea instituţiilor sale şi bunăstarea cetăţenilor săi”8 reprezintă elemente
predispuse, vulnerabilităţii şi riscului. Astfel, se accentuează importanţa
asigurării unei mediu propice de securitate din punct de vedere societal.
2. Ameninţări şi vulnerabilităţi în domeniul societal
Identitatea reprezintă punctul de referinţă al sectorului societal,
ameninţările, vulnerabilităţile şi riscurile aferente fiind corelate cu acest termen.
În acest context, securitatea vizează protecţia şi păstrarea elementelor definitorii
ce dau contur identităţii colective (limba, tradiţii, obiceiuri, cultura). Modul în
care fenomenul globalizării interacţionează cu acest sector al securităţii, în
4

Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, University of Toronto Press,
Scholarly Publishing Division, 1962.
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sociale, Editura Institutul European, Iaşi, 2010, p 53.
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Publishing, Cluj-Napoca, 2011, p 307.
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T. Frunzeti, Globalizarea securităţii’’, Editura Militară, Bucureşti, 2006, p 15
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cadrul redefinirii post Război Rece, se realizează prin valorizarea apariţiei unei
culturi globale ce o poate afecta pe cea locală. Astfel, domeniul societal este
vulnerabil datorită expansiunii drastice a globalizării, fiind predispus unor
riscuri de natură identitară.
2.1. Migraţia
Barry Buzan a identificat existenţa mai multor ameninţări în ceea ce
priveşte sectorul societal al securităţii. Originea acestora poate fi regăsită în
premisele globalizării, proces ce doreşte omogenizarea valorilor şi ideilor,
constituirea lentă unei culturi mondiale. Tocmai această consecinţă drastică a
fenomenului este în contradicţie cu ceea ce securitatea societală, a identităţii
protejează şi doreşte să atenueze.
Migraţia reprezintă prima ameninţare din cadrul domeniului societal,
nefiind însă un fenomen nou în sistemul internaţional post Război Rece.
Existenţa acestuia datează încă de la conturarea şi formarea statului, dar
intensitatea sa a fost propulsată de interferenţă globalizării. Efectele asupra
populaţiei emigrante, dar şi asupra celei populate pot fi privite prin prisma
identităţii locale ce nu mai poate fi aceeaşi în noul context. Prin urmare, indivizii
îşi însuşesc noi valori, obiceiuri, formându-se o cultură eterogenă.
Bazele migraţiei pot fi regăsite cel mai des în pretextele economice, însă
şi cele politice sau sociale au o pondere semnificativă în această epocă.9
Fluidizarea procesului s-a realizat tocmai prin ceea ce globalizarea a putut
schimba şi determina în ultimele decenii. În acest sens ne putem referi la gradul
de mobilitate al indivizilor la nivel mondial, restricţionarea accesului prin
graniţele naţionale fiind semnificativ diminuat.
Pe de altă parte, globalizarea a permis şi integrarea regională în diferite
organizaţii, asociaţii sau alianţe suprastatale, acest lucru determinând schimbări
la nivel economic, politic, dar şi cultural. Sectorul societal al securităţii ce
priveşte protejarea identităţii colective analizează migraţia ca o vulnerabilitate,
constatând schimbări în cultura locală, iar indivizii percep acest fapt ca o
ameninţare asupra limbii, obiceiurilor şi tradiţiilor proprii.10 Aşadar, există o
strânsă relaţie între globalizare şi dimensiunea societală, procesul de
omogenizare favorizând fenomenul migraţionist, iar obiectul de referinţă al
acestui sector al securităţii, identitatea, asimilând vulnerabilităţi.
În perioada contemporană, problema emigraţiei Mexic-Statele Unite
continuă să fie una dezbătută, mai ales cu accentuarea decalajului economic
dintre Nord şi Sud. Problemele interne ale Mexicului sunt recunoscute şi de
către Comisia Europeană (traficul intens de droguri, criminalitatea organizată)11,
reprezentând reale ameninţări securitare pentru ţările gazdă, Statele Unite în
9
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10
Mălina Ciocea, Securitatea culturala: dilema identităţii în lumea globala, Editura Tritonic, Bucureşti, 2009,
pp. 82-84.
11
Comunicarea Comisiei către consiliul şi parlamentul european, Către un parteneriat strategic UE-Mexic,
Bruxelles, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0447:FIN:RO:PDF, accesat la
data de 10.09.2013

188

special. Referindu-ne la domeniul societal, valorile şi obiceiurile pot intra uşor
în conflict cu cele locale.
2.2. Competiţia orizontală
O altă ameninţare identificată în cadrul sectorului societal este competiţia
orizontală12. Aceasta se referă la modul în care o cultură poate fi influenţată prin
expansiunea uneia mai dinamice şi vecine asupra propriei populaţii.
Globalizarea facilitează întregul proces, translatând elementele culturale unei
altei naţiuni prin fluxul intens de informaţii asupra statului asimilator.
Repercusiunile întregii acţiuni sunt văzute ca vulnerabilităţi ale sectorului
societal al securităţii, existând ameninţări asupra identităţilor colective locale.
Într-un mod radical, ciocnirea civilizaţiilor” (Huntington 1997), poate fi
identificată în cadrul competiţiei orizontale, existând riscuri aferente acestui
fenomen.
Cel mai convingător şi simplu exemplu reprezintă temerile faţă de
americanizare, întreaga lume fiind cuprinsă de acest fenomen. Promovarea
pseudovalorilor cu ajutorul globalizării afectează culturi locale, determinând
carenţe sectorului societal al securităţii. Acestea sunt sesizate prin diferitele
obiecte de americanizare şi în funcţie de construcţia identitară a fiecărei ţări. În
momentul în care limba este centrată pe cultura naţională, expansiunea
contemporană a limbii engleze poate fi văzută ca un prejudiciu (ca în Franţa).13
2.3. Competiţia verticală
Competiţia verticală, ameninţare a sectorului societal poate fi considerată
cea mai de amploare acţiune la nivel internaţional deoarece aproximativ toate
statele de pe glob sunt implicate într-un proces de integrare în unităţi
suprastatale. Premisele economice, politice, sociale determină adesea statele să
facă parte din organizaţii mondiale, deschizându-se astfel spre piaţa globală.
În ceea ce priveşte sectorul societal, adesea se doreşte şi conturarea unei
identităţi culturale comune, formată prin difuziunea elementelor caracteristice
ţărilor membre, întărind astfel relaţiile de interdependentă. 14Întreaga acţiune nu
poate fi posibilă în lipsa globalizării, aceasta din urmă mijlocind răspândirea
valorilor individual-naţionale şi coagularea unei identităţi culturale colective.
Integrarea în Uniunea Europeană poate fi un model pentru acest tip de
ameninţare, ţările membre adoptând un model supranaţional de conduită în
diferite domenii ale vieţii sociale, inclusiv cel cultural Astfel, indivizii devin şi
cetăţeni europeni, asimilând valori şi respectând noi îndatoriri. Cu toate că
beneficiile nu trebuie să fie excluse, sectorul societal al securităţii urmăreşte
identificarea ameninţărilor. Cetăţenii se pot simţi vulnerabili din punct de vedere
identitar, nefiindu-le determinată concret apartenenţa la un grup suprastatal.
Soluţiile oferite pentru ameliorarea acestor fenomene de către societate
pot fi analizate pe două planuri. La nivel local, sunt întreprinde acţiuni de către
12
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comunitate ce pot conduce la întărirea identităţii colective sau coeziunii
grupului, iar la nivel naţional, aceste ameninţări se pot translata în domeniul
politic, reprezentând vulnerabilităţi pe agenda statală. Poziţionate în acest fel,
măsurile vor fi mult mai perspicace şi prompte. De exemplu, prin schimbarea
legislaţiei de frontieră aceste procese pot fi controlate şi diminuate.15
Diminuarea accentului pus pe sectorul militar al securităţii şi aducerea în
prim plan a securităţii de tip soft este vizibilă prin conturarea şi abordarea unor
noi riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi, referindu-ne în special la sectorul
societal. Provocările contemporane trebuie abordate şi prin prisma globalizării,
proces ce condiţionează schimbările din această sferă.
3. Studiu de caz: fenomenul migraţiei în Republica Moldova
Migraţia internaţională a forţei de muncă din Republica Moldova a fost
mijlocită atât de globalizare ce facilitează libera circulaţie a persoanelor, dar şi
de premisele economice sau sociale. Cazul acestei regiuni este unul elocvent
pentru ilustrarea unei ameninţări din cadrul sectorului societal al securităţii,
anume migraţia. Repercusiunile pot fi analizate în toate domeniile de activitate
ale vieţii sociale, inclusiv în ceea ce priveşte cultura identitară a republicii.
Conform Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, peste
70% din cetăţenii ce emigrează sunt tineri (până în 35 de ani)16. Din acest
context putem observa cum majoritatea populaţiei aptă de muncă preferă să
trăiască dincolo de graniţă, furnizând capital uman ţărilor gazdă. Economia
locală este afectată, iar tinerii optează pentru dezvoltarea personală şi
profesională în alt stat, însuşindu-şi alte valori şi principii.
Din punct de vedere cultural, există o reală ameninţare în cadrul
sistemului de învăţământ, practicându-se, exodul creierilor” (brain drain).
Republica Moldova se confruntă cu un deficit de personal calificat în domeniul
academic sau ştiinţific din această cauză, existând riscuri mari şi asupra
dezvoltării societăţii.17
Globalizarea permite fluidizarea obţinerii informaţiilor, iar cetăţenii cu
studii universitare devin conştienţi de şansele lor de a profesa în sectorul în care
s-au pregătit. Cu toate acestea, nu doar partea calificată a populaţiei este
influenţată de acest fenomen, mai ales ca majoritatea locurilor de muncă ocupate
în străinătate sunt pentru cei care nu au pregătire superioară. Aşadar,
globalizarea permite accesul tuturor la diferite servicii, intermediind procesul de
migraţie.
Sectorul societal al securităţii prezintă vulnerabilităţi tocmai datorită
faptului că obiectul sau de referinţă, grupurile identitare, riscă să-şi piardă
unitatea prin părăsirea unei părţi semnificative din naţiune a graniţelor.
15
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Identitatea colectivă este ameninţată de interferenţă elementelor exterioare,
aduse odată cu populaţia ce a emigrat o perioadă îndelungată de timp sau de
mutarea unui număr foarte mare de cetăţeni în alt stat. Pe termen scurt,
avantajele şi beneficiile economice pot compensa diminuarea coeziunii grupului,
dar pe termen lung repercusiunile pot fi dezastruoase pentru întreaga societate şi
pentru valorile acesteia.
Prin permeabilitatea crescândă a graniţelor, facilitată de globalizare, la
care se adaugă premise economice şi sociale, cetăţenii din Republica Moldova
emigrează spre diferite ţări. Anumiţi factori, precum vârsta, perioada de timp a
şederii, numărul total al indivizilor ce se mută definitiv în alt stat, motivul
plecării, determină un sector societal al securităţii vulnerabil. Identitatea
colectivă a naţiunii nu mai poate fi considerată omogenă, determinând riscuri şi
ameninţări la nivel societal.
Analizând site-ul oficial al Biroului Naţional de Statistică al Republicii
Moldova, în anul 2012 un număr total de 3093 de persoane au emigrat în diferite
zone ale lumii. Astfel, 955 au plecat în căutarea unui loc de muncă, 614 pentru
studii, 1054 datorită familiei, iar 470 din alte motive sau activităţi religioase,
umanitare şi de voluntariat. Ţările de migraţie pentru care se optează sunt
România (445), Israel (407) Ucraina (403), Turcia ( 337) şi Rusia (305).
Concluzii
Luând în consideraţie toate cele prezentate, putem remarca cum s-a
produs o redefinire a securităţii, accentul fiind pus acum pe sectoarele de tip
soft. Analizând în special dimensiunea societală, riscurile, ameninţările şi
vulnerabilităţile înregistrare sunt facilitate de fenomenul globalizării care
permite o difuziune rapidă a informaţiilor, valorilor şi obiceiurilor.
Prin studierea competiţiei verticale, orizontale şi a migraţiei, ipoteza
principală a cercetării poate fi afirmată, existând şi preocupării securitare
contemporane demilitarizate, însă care pot avea consecinţe grave asupra
societăţii. Fenomenele datează încă de la formarea statului, dar intensitatea
acestora este caracteristică perioadei moderne. Diminuarea aspectelor ce
ameninţă identitatea colectivă este necesară, reliefarea repercusiunilor acestora
întărind cele afirmate.
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PROVOCĂRI DE SECURITATE ÎN SECOLUL XXI ÎN EUROPA
Teodora-Maria DAGHIE*
Prima decadă a secolului 21 a înregistrat o serie de progrese în ce priveşte
instrumentele de cooperare dezvoltate de Organizaţia Naţiunilor Unite şi de către alte
organizaţii regionale – având ca scop dezvoltarea durabilă a statului de drept, guvernarea
democratică şi securitatea naţională şi regională. Deşi nivelul violenţelor nu este acelaşi în
toată regiunea, aceasta se află în faţa unei escaladări a tensiunilor asociată cu dezvoltarea
crimei organizate şi creşterii factorului de insecuritate în rândul populaţiei. Evaluând fiecare
ţară în parte distingem două categorii de ţări: în care cetăţenii sunt supuşi unei frici continue
şi în faţa unei spirale a violenţei; şi o a doua categorie unde criminalitatea este relativ
scăzută dar unde există izbucniri sporadice ale violenţei şi insecurităţii în societate.
Lucrarea încearcă să stabilească un model bazat pe teoria securitizării în raport cu
lupta împotriva violenţei internaţionale şi transnaţionale, precum şi a unora dintre cele mai
importante elemente ale procesului de democratizare. Acestea vor fi atinse prin explicarea
construcţiei modelului cooperării la nivel regional şi felul în care toate acestea afectează
securitatea la nivel individual, naţional şi regional.
Cuvinte-cheie: Europa, construcţia securităţii, violenţă transnaţională.

Introducere
În primul rând trebuie să înţelegem sensul în care este folosit termenul
„securitate”, în mod cert acesta se opune celui de „pericol”. Dacă examinăm
lumea contemporană devine clar că nu putem discuta despre securitatea
absolute, existând în permanenţă o formă sau un grad de ameninţare potenţială
sau reală.
Pentru a determina gradul de risc şi a evalua noţiunea în sine trebuie să
înţelegem repetitivitatea anumitor evenimente care pot conduce la diferite tipuri
de pierderi (ex. moarte, pierderi fizice, pierderea bunurilor materiale sau venituri
sub o limită aşteptată).
Prezenţa riscului propriu zis este asociată cu incapacitatea de a prezice
viitorul în proporţie de 100% Acesta survine în relaţie cu anxietăţile legate de
viitor şi este inexorabil legată de anticiparea şi planificarea, prin urmare procesul
de luare a deciziilor (chiar cuvântul în sine fiind legat de luarea unei decizii al
cărei rezultat este necunoscut).
Discutăm de asemenea despre existenţa unui risc mai scăzut al
desfăşurării unui eveniment sau lipsa acestuia – cu cât riscul este mai mare cu
atât apariţia acestuia poate afecta securitatea procesului, obiectului, persoanei,
grupului de indivizi sau statului. Putem să definim securitatea ca lipsa de
adversităţi în ce priveşte prezentul şi viitorul unui individ, grup de indivizi,
procese sau obiecte.
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Trebuie amintit că în dezvoltarea normal a persoanei, grupului de
persoane sau a oricărui proces este posibilă doar în condiţii de siguranţă. În
absenţa unor standard de securitate ce permit dezvoltarea, aceasta nu va avea
loc şi va conduce la un proces de degradare a calităţii vieţii şi a mediului
internaţional.
Pentru o mai bună evaluare a nivelului de securitate au fost introduşi o
serie de indicatori. Datorită faptului că evaluarea acestora are o natură
probabilistică ne confruntăm cu o serie de probleme în evaluarea acestora în ce
priveşte grupurile umane şi posibilitatea apariţiei unor condiţii adverse
dezvoltării stabile a acestora.
Există de asemenea şi problema cantităţii problemelor ce trebuiesc
evaluate, aceasta fiind deopotrivă şi una calitativă aducând problema evaluării
securităţii personale la un nou nivel.
Spre exemplu problema creşterii numărului de maşini. Deşi acesta este
insuficient pentru a acoperi nevoile oraşelor, inclusive Bucureştiul, sunt
suficiente pentru a asigura libera mişcare a deţinătorilor acestora. De-a lungul
timpului odată cu creşterea numărului vehiculelor, traficul a devenit tot mai
aglomerat. Municipiul Bucureşti fiind pus tot mai des în faţa unor termeni
precum ambuteiaj. În aceşi situaţie ne găsim la nivelul societăţii unde o serie de
contradicţii tot mai puternice cresc presiunea asupra populaţiei şi statelor,
generând nu doar comportamente impreivizibile cât şi agresiuni nemotivate.
Făcând o analiză amănunţită putem întâlni această problem la aproape
toate nivelurile. În condiţiile existenţei unui număr redus de factori negativi
controlul acestora este unul mult mai facil. Odată cu creşterea procentului de
evenimente ce afectează negativ siguranţa unei populaţii, soluţiile ce s-au
dovedit utilizabile în trecut nu mai sunt funcţionale, apărând nevoia dezvoltării
unora noi, necunoscute până la acel moment.
Din acest motiv vom continua să întâmpinăm probleme în adaptarea la
noile probleme sociale apărute la nivelul societăţii chiar şi la nivele la care
acestea au fost rezolvate în trecut. Având în vedere toate acestea precum şi
creşterea rapidă a populaţiei şi a provocărilor la adresa securităţii naţionale şi
internaţionale, dezvoltarea unor soluţii care să contracareze noile ameninţări nu
poate decât să crească. Timpul reprezintă o componentă care va face doar să
intensifice toate aceste probleme. Trebuie să realizăm că nu doar forma şi
conţinutul ameninţărilor se vor diversifica în viitor dar şi sensul lor filozofic şi
ideologic.
1. O nouă agendă pentru securitatea europeană
Mergând înapoi la dezbaterea asupra viitorului securităţii contemporane
trebuie să menţionăm că importanţa şi natura acesteia poate doar să se
diversifice. Toate acestea se datorează unei serii de factori cum ar fi acela că în
ultimii zece ani nu s-au petrecut schimbări majore în arhitectura de securitate
europeană şi în al doilea rând procesele politice din zona euro-atlantică nu au
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putut rezolva problemele unor conflicte fundamentale pentru regiune – existând
diferende fundamentale asupra cărora este dificil de ajuns la un numitor comun.
Întrebarea căreia trebuie să îi răspundem este dacă se poate discuta despre
un system de securitate integrat la nivelul continentului în acest moment şi care
sunt transformările ce pot surveni în viitor. Pentru aceasta vom încerca să avem
o evaluare cât mai obiectivă.
Aducându-ne aminte de anii 1990 în care dezintegrarea URSS a
reprezentat o „paradă” a exercitării suveranităţii de-a lungul eurasiei. La
început, elitele noilor republici independente au încercat diversificarea relaţiilor
politice şi economice ale acestora pentru a reduce dependenţa de Federaţia Rusă.
În domeniul politicilor de securitate putem observa tendinţe similare, este
evident că noile republici nu îşi pot asigura securitatea în mod independent
integrarea acestora în diferite structuri militare şi politice a fost inevitabilă.
De fapt, după prăbuşirea Uniunii Sovietice şi eliminarea Tratatului de la
Varşovia, NATO a rămas singura alianţă militară din regiune. Pusă în faţă cu
noile realităţi de securitate ale regiunii, OTSC fiind doar un palid înlocuitor
pentru Tratatul de la Varşovia – fiind restrâns la Federaţia Rusă şi fostele
republici sovietice cu excepţia ţărilor baltice. Capacitatea sa economică şi
financiară aflându-se la o zecimedi cea a NATO. În al doilea rând diferenţele de
natură politică în ce priveşte o serie de difenrende seminificative care prevalează
dezvoltării unei culturi de securitate comune între membrii OTSC şi cei ai
NATO. Nu în ultimul rând, colapsul Uniunii Sovietice a condus la scăderi
drastice ale bugetelor de apărare în rândul Federaţiei Ruse şi a statelor din sfera
sa de influenţă.
Prin urmare, putem vorbi despre un vid de securitate creat în spaţiul fostei
Uniuni Sovietice, acesta trebuind să fie acoperit de statele care manifestă un
inters în regiune. În 1993, Anthony Lake, asistent al preşedintelui SUA pentru
securitate naţională a vorbit într-un discurs la John Hopkins University despre
conceptul de „expansiune democratică” (democratic enlargement en. n.trad)
facând referire la fostele republici sovietice în sens strict şi în sens larg la
întregul bloc fost comunist. Acest lucru însemnând că zona devenea o prioritate
pentru politica externă a Statelor Unite, în 1994 acest lucru devenind clar în
1994 când se conturează clar politica de extindere a NATO către est în
republicile foste comuniste.1
În paralel cu eforturile depuse de Consiliul pentru Securitate Naţională a
SUA, în cadrul NATO se înfiinţează un program pentru implementarea noului
concept strategic al alianţei – denumit Parteneriatul pentru Pace – al cărui
principal scop este creşterea cooperării în domeniul militar cu ţările aspirante la
statutul de membru al alianţei. Toate cele de mai sus având ca scop pregătirea
ţărilor europei centrale şi estice pentru integrarea în alianţă.
Într-o perioadă de timp relativ scurtă aliaţii occidentali ai Statelor Unite
au reuşit să creeze o platformă pentru integrarea de noi membri în NATO.
1

Vezi Enrico Fels, Jan-Frederik Kremer, and Katharina Kronenberg, eds., Power in the 21st Century:
International Security and International Political Economy in a Changing World (New York: Springer, 2012).
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Este greu de crezut că disoluţia Pactului de la Varşovia a redus interesul
Federaţiei Ruse pentru ţările aflate în fosta sa sferă de influenţă sau că politicieni
ruşi cu vederi mai liberale ar fi dat crezae la începutul anilor 1990 declaraţiilor
de peste ocean în ce priveşte extinderea NATO fără să ia nici o măsură.
În mod concret, problema extinderii alianţei a fost una care nu a necesitat
eforturi deosebite, timpul fiind un bun agent în acceptarea acesteia de către
Federaţia Rusă. Aderarea Republicii Cehe, Poloniei şi Ungariei în 1999,
Bulgariei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, României, Slovaciei şi Sloveniei în 2004
precum şi a Albaniei şi Croaţiei în 2009 au reprezentat în ansamblu finalizarea
unui proces de maturizare a alianţelor de securitate la nivelul continentului
european în anii de la căderea comunismului. Ultimii douăzeci de ani alianţa
nord altantică s-a extins substanţial către graniţele Federaţiei Ruse – mult
dincolo de limitele fostei Uniuni Sovietice.
2. Rusia şi securitatea în Europa
Pentru a putea acoperi în totalitate graniţele vestice ale Federaţiei Ruse
NATO ar trebui să includă în rândul său Belarus şi Ucraina. Dacă includerea
aderarea primilor este improbabilă din motive politice, pentru Ucraina există
şanse reale de a adera la organizaţie. O parte semnificativă a elitei politice şi a
populaţiei Ucrainene este în favoarea unor relaţii tot mai apropiate cu
occidentul, susţinând aderarea la NATO şi Uniunea Europeană.
Potenţialul unei extinderi estice de adâncime a NATO este relativ ridicată,
Conceptul Strategic al alianţei din 2010 proclamând încă o dată principiul
deschiderii – fapt ce confirmă aceste intenţii de expansiune. Mai mult, dincolo
de extinderea din Ucraina se discută tot mai mult despre extinderea în Georgia
atât la nivelul politicienilor naţionali cât şi de către membrii alianţei – toate
acestea sub rezerva rezolvării problemelor interne de securitate şi a diferendelor
cu Federaţia Rusă.2
Este evident că o astfel de evoluţie nu poate conduce la formarea unui
sistem integrat de securitate europeană. Carta Securităţii Europene adoptată la
Istanbul în 1999 statuează că „securitatea fiecărui stat participant (n.r. OSCE)
este inseparabil legată de cea a fiecărui alt stat”.3
În mod concret OSCE a devenit o structură a tot cuprinzătoare din care
fac parte toate statele ce iau parte la securitatea europeană şi nord atlantică, cu
toate acestea OSCE nu a dat dovadă până în prezent că are capacitatea de
rezolvare a tuturor problemelor de securitate strategică. În prezent nu este foarte
clar cum se poate realiza acest obiectiv. Din aceste motive la conferinţa din 2007

2

Vezi German Army, MAJ (GS) Andreas C. Winter, Operational Implications of the Nato Strategic Concept
2010 for European Countries in Nato and the Eu (n.p.: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012) and
Sidney E. Dean (Ed.), Nato 3.0: the Atlantic Alliance Resets for the 21st Century: Hampton Roads International
Security Quarterly, vol. XI, Nr. 1 (n.p.: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2010).
3
Vezi Gunther Hauser and Franz Kernic, eds., European Security in Transition (Burlington, VT: Ashgate Pub
Co, 2006).
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a organizaţiei preşedintele rus a criticat sistemul de securitate europeană bazat
pe structurile OSCE şi CFE.4
Includerea pe deplin a Federaţiei Ruse în sistemul european de securitate
reprezintă o provocare strategică la nivel euro-atlantic, iar coordonarea cu acesta
atunci când nu marşează la interesele geostrategice ale Statelor Unite în regiune,
acţiunile NATO şi ale aliaţilor săi trebuind să primească cel puţin acordul tacit
al acesteia.
Mai mult, extinderea NATO a influenţat în mod constant relaţia Federaţiei
Ruse cu alianţa nord atlantică, problemă căreia din 2009 i s-a adăugat proiectul
amplasării în Europa a componentelor sistemului american anti-balistic. Toate
aceste demersuri ale Statelor Unite şi aliaţilor săi au fost în măsură să pericliteze
până la „resetare” relaţiile cu Federaţia Rusă.
În ciuda asigurărilor oferite de politicienii americani, Statele Unite nu au
oferit garanţii legale Federaţiei Ruse referitoare la statutul defensiv al
programului anti-rachetă din Europa, asumând ca suficiente declaraţiile care
prezintă scutul anti-rachetă drept o contra-măsură pentru programul nuclear
iranian.
În viziunea americană o posibilă „resetare” a relaţiilor cu Federaţia Rusă
este posibilă doar la iniţiativa acesteia din urmă dar în termenii stabiliţi de SUA.
O politică externă independentă şi interesul naţional tot mai pronunţat al
Federaţiei Ruse a condus la distanţarea de situaţia de la începutul anilor 1990
când a existat o „rezistenţă” limitată la politicile Statelor Unite. În acest moment
nu există schimbări majore în problemele de securitate ale Europei. Relaţia
dintre Rusia, Statele Unite şi NATO este deschisă către „noi” oportunităţi, în
ciuda unei probabile înţelegeri reduse a unor probleme strategice.
Luând în considerare dinamica acestor relaţii putem spune că
neîncrederea dintre Statele Unite/NATO şi Federaţia Rusă este în creştere de la
an la an, fiecare încercând să îşi prezerve proprile interese de securitate, Rusia
nefiind pregătită să accepte anumite politici ale Statelor Unite care pot fi
considerate împotriva intereselor sale.
Fiind optimişti putem considera că pot exista anumite măsuri ce au
potenţial de a schimba radical mediul de securitate euopean: în primul rând
Federaţia Rusă este puţin probabil să adere la o alianţă în care nu deţine rolul
principal, iar în al doilea rând este improbabil ca Statele Unite să renunţe la
exercitarea unui rol de lider global, implementându-şi politicile în întreaga zonă
euro-atlantică; în ultimul rând nu trebuie neglijată reorientarea geopolitică
globală către zona Asia-Pacific, zonă unde procesul de stabilire a unui lider
regional este în plină desfăşurare.
Cu toate acestea putem considera că nu toate statele membre NATO sunt
pe deplin mulţumite de evoluţia curentă a lucrurilor dar pe termen mediu este
improbabil să existe schimbări majore care să influenţeze poziţia dominantă a
Statelor Unite.

4
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Criza prezentă la acest moment în relaţia dintre Statele Unite/NATO şi
Rusia nu este una surprinzătoare. În mod cert diferenţele culturale fundamentale
dintre Statele Unite/NATO şi Federaţia Rusă şi percepţia asupra anumitor
probleme este puţin probabil să contribuie la o evoluţie pozitivă a relaţiei dintre
aceştia. De-a lungul ultimilor 5-10 ani relaţia dintre Rusia şi aliaţii săi
occidentali nu a suferit modificări majore în ce priveşte abordarea avută asupra
problemelor strategice, incluzând între acestea securitatea europei, extinderea
NATO şi provocarea majoră a integrării Federaţiei Ruse într-un sistem de
securitate european.
Există experţi care argumentează asupra integrării complete a Federaţiei
Ruse în structurile de securitate europeană ca având o probabilitate chiar mai
mică decât în 2010, unul dintre aceştia concluzionând că „integrarea totală a
Federaţiei Ruse în NATO ar însemna retragerea acesteia din competiţia directă
cu China, fapt ce ar avea consecinţe catastrofale pentru aceasta”.
În această privinţă este interesant de notat că în concordanţă cu un studiu
al Consiliului Atlantic între o serie de experţi occidentali referitor la relaţia
dintre NATO şi Federaţia Rusă nu sunt considerate ca fiind cruciale pentru
determinarea direcţiei evoluţiei alianţei.
Rezultatul politic al acestor factori este eşecul vizitei planificate la
Moscova a preşedintelui SUA Barack Obama în toamna anului 2013. Era de
aşteptat ca aceasta să nu influenţeze în mod semnificativ relaţia bilaterală dintre
cele două ţări în ciuda progreselor înregistrate de-a lungul ultimilor ani.
Federaţia Rusă dispune în prezent de o economie solidă, fiind o putere majoră
din punct de vedere militar şi al resurselor disponibile, folosind toate acestea
pentru a-şi întări securitatea proprie, extinzându-şi influenţa la nivel regional
printr-o serie de mecanisme de cooperare politico-militare în cadrul unor
structuri asociative.
Concluzii
În ultimii ani liderii NATO consideră în mod curent posibilitatea aderării
Ucrainei la organizaţie, aceasta reprezentând o lovitură majoră pentru Federaţia
Rusă. Ucraina găzduieşte o comunitate rusă deoseibit de importantă şi o mulţime
largă de cetăţeni consideră rusa ca limbă maternă. Este deosebit de dificil pentru
Ucraina să adere la NATO în condiţiile în care acesta are o reputaţie negativă în
rândul minorităţii ruse. Este de aşteptat ca Federaţia Rusă să folosească toate
mijloacele disponibile pentru a împiedica apariţia unui sentiment anti-rus în
Ucraina. Mai mult, nu se pot imputa aliaţilor occidentali ai Federaţiei Ruse
tenative de destabilizare a zonei de influenţă a Federaţiei Ruse precum
încurajarea unor schimbări politice în Belarus ori respingerea planurilor ruse
pentru regiunea Kaliningrad ori pregătirea Georgiei pentru a deveni un capăt de
pod al NATO în Caucaz. Înfrângerea militară a Georgiei în august 2008 a stopat
temporar planul Statelor Unite de dizlocare a unei baze militare ce putea servi
unui atac milita împotriva Iranului şi a unei posibile ameninţări împotriva
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Federaţiei Ruse. Planurile includ şi stabilirea desfăşurării în teren a părţilor cinci
şi şase din scutul de apărare împotriva rachetelor strategice.
Eforturile combinate ale NATO şi Federaţiei Ruse în stabilirea unui
mediu de securitate în Afghanistan joacă un rol vital în stabilirea securităţii
acestei ţări, fiind unul dintre cele mai importante puncte pe agenda consiliului
NATO-Rusia. Contribuţia Federaţiei Ruse fiind esenţială în construirea unei
flote de elicoptere operabile în cadrul armatei afghane.
Pentru mulţi Federaţia Rusă are nevoie de un nou angajament pentru a fi
capabilă să desfăşoare un rol activ în securitatea europeană. Din punctul nostru
de vedere instituţiile de securitate europene trebuiesc reformate în cooperare cu
Federaţia Rusă ca angajament activ al faptului că au fost lăsate în urmă
problemele Războiului Rece.
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EVOLUŢIA DILEMEI DE SECURITATE DUPĂ ÎNCHEIEREA
RĂZBOIULUI RECE. DILEMA LEGĂTURII
MIGRAŢIE – SECURITATE
Cornel Traian SCURT*
Maria-Mihaela NISTOR**
Această lucrare analizează conceptul de dilemă de securitate într-un mod atât
diacronic cât şi sincronic, cu accent pe perioada de după Războiul Rece. Pe lângă imaginile
militare tipice prevalente, utilizate atunci când această noţiune a apărut, intervalul de timp în
discuţie relevă existenţa unor dileme de securitate trans-sectoriale care trebuie să fie înţelese
într-o paradigmă multi-nivel. Ideea unei dileme - legătura migraţie-securitate - este
considerată în ultima parte a acestui articol.
Cuvinte-cheie: dilemă de securitate, securitizare, perioadă post-Război Rece,
migraţiune.

1. Consideraţii generale asupra conceptului de dilemă a securităţii
Noţiunea de dilemă de securitate a fost definită şi explicată în anii ’50 de
către John Herz1 care abordează conceptul din perspectiva grupurilor, care, în
încercarea de a evita situaţii primejdioase, dar şi pentru a se elibera de efectele
influenţei altor grupuri asupra lor, au tendinţa de a acumula din ce în ce mai
multă putere. Consecinţele se materializează în insecuritatea celorlalte grupuri,
implicând aplecarea acestora către pregătirea pentru ce este mai rău. El afirma că
„o noţiune structurală în care încercările statelor de auto-ajutorare urmărind
nevoile lor de securitate, indiferent de intenţii, tind să conducă la creşterea
insecurităţii pentru ceilalţi actori, atunci când fiecare interpretează propriile
măsuri ca defensive, iar măsurile celorlalţi ca o potenţială ameninţare”.
În anii `70 Robert Jervis abordează problematica dilemei securităţii din
perspectiva binomului ofensivă-defensivă apreciind că „multe din mijloacele
prin care un stat încearcă să îşi mărească securitatea conduc la diminuarea
securităţii altor state”2.
Expresie a teoriei realiste, „dilema de securitate” încearcă să explice
conflictul, ca trăsătură istorică constantă a politicii internaţionale, fiind
improbabil să dispară atâta timp cât sistemul internaţional este unul anarhic. La
originea dilemei de securitate stau deci neîncrederea şi teama. În strânsă
conexiune cu termenul de putere, în opinia noastră, dilema de securitate derivă
tocmai din acesta dacă privim principiile formulate de Hans Morgenthau în
lucrarea „Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace” conform
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căruia „puterea nu doar că este stăpână supremă, dar nu are nici măcar rival,
dă naştere revoltei împotriva puterii, care este la fel de universal că şi aspiraţia
pentru putere în sine”3.
Din perspectiva statelor, ca actori principali pe scena relaţiilor
internaţionale, chiar şi atunci când sunt crezute că au doar intenţii benigne,
rămâne totuşi temerea că aceste intenţii se pot schimba. Referindu-se la acest
aspect, Noam Chomsky, aprecia că: „urmărirea unei securităţi totale asigurată
de către un singur stat, inclusiv dreptul de a purta război după bunul plac şi de
a înlătura frânele nucleare (Pedatzur), implică lipsa de securitate a celorlalţi,
care este de aşteptat că vor reacţiona la o asemenea situaţie”4.
2. Evoluţia dilemei de securitate după încheierea războiului rece
Schimbarea de paradigmă în studiile de securitate după încheierea
Războiului Rece, prin relativa rezervă faţă de teoriile clasice, conduce firesc la
întrebarea dacă dilema securităţii mai este de actualitate sau nu? După unele
opinii se pare că omenirea nu s-a dovedit capabilă să depăşească această dilemă
ireductibilă.
Constatăm că posibilitatea de a fi antrenate în războaie şi conflicte pentru
o mare parte a lumii a dispărut5, dar au apărut şi alte elemente şi factori atât la
nivelul societăţilor, cât şi în mediul internaţional care pot genera sentimente de
insecuritate şi noi dileme de securitate. Securitatea şi insecuritatea pot fi
deopotrivă stări ale sistemelor (sociale, politice, economice) ce fiinţează la nivel
societal sau internaţional, dar şi trăiri individuale şi colective ale oamenilor6.
Pacea şi războiul au caracterizat relaţiile dintre state (sau alt tip de organizare
politică a comunităţilor umane) din antichitatea clasică până astăzi.7 Aşadar, fie
că este vorba despre natura umană paşnică şi cooperantă, fie că omul, în stare
naturală, este agresiv şi dominant, ceea ce contează este incertitudinea acestuia
cu privire la intenţiile celuilalt, care determină încadrarea celebrei afirmaţii
formulate de Thomas Hobbes, „homo homini lupus”, în categoria factorilor
primari ai vieţii sociale.
Pornind de la securitatea individului uman şi trecând apoi la cea a
grupurilor, putem afirma că fiecare nivel de realizare a acestei stări este
important pentru cel superior8, există deci o relaţie biunivocă între securitatea
statelor şi securitatea indivizilor (securitatea umană) şi grupurilor (securitatea
societală). Factorii care îşi lasă amprenta asupra dilemei de securitate,
identificaţi de Jervis ca fiind atât de natură obiectivă (geografia), cât şi
subiectivă (percepţii eronate asupra unor situaţii) sunt de aceeaşi actualitate ca în
3
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perioada războiului rece. Catalizatorul tuturor îl constituie „circumstanţele
istorice” 9 şi modul sau gradul în care acestea sunt exploatate.
Preocuparea celor mai puternice dintre statele lumii de a găsi soluţii
eficiente pentru protejarea propriilor interese de securitate naţională, determinată
de transformările mediului strategic internaţional, conturează ca priorităţi ale
prezentului:
- evitarea unui nou război major între marile puteri;
- dezvoltarea economică;
- piramida mondială a puterii.
Studiile recente de securitate, vorbesc tot mai mult de cele două tipuri de
putere, puterea hard şi puterea soft. Prima derivând din capacităţile economice
şi militare ale unui actor, în vederea obligării sau inducerii unui alt actor către un
anumit comportament10. Cea de a doua, aşa cum o defineşte Joseph S. Nye Jr. în
lucrarea Bound to Lead: The Changing Nature of American Power constă în
capacitatea unui actor politic, spre exemplu stat, de a influenţa comportamentul
sau interesele unui alt actor, prin atracţia culturală, prin ideologie sau prin
instituţiile internaţionale11. Aşadar aceasta derivă din sursele cultural
imagologice ale actorilor.
Dacă privim lupta pentru putere ca potenţială sursă a dilemei de
securitate, deducţia este că noile dileme ale securităţii vor îmbrăca atât forma
hard cât şi forma soft. Avem aşadar, de a face pe de o parte cu aspectele
politico-militare ale dilemei securităţii, iar pe de altă parte putem vorbi de aşa
zisele dileme soft, care derivă din problemele societale ale securităţii.
Dacă aspectele hard ale dilemei de securitate îşi au originea în teoria
clasică realistă a balanţei de putere, unde statele au tendinţa de a-şi maximiza
poziţia de putere, realităţile lumii post-comuniste scot în evidenţă dileme noi,
generate de competiţia economică, în special lupta pentru resurse, precum şi
dileme cultural-civilizaţionale.
Noile relaţii dintre Statele Unite şi Rusia (aici reacţia Federaţiei Ruse la
iniţiativa apărării antirachetă a Statelor Unite este relevantă), pe de o parte,
precum relaţia şi dintre NATO şi Uniunea Europeană, pe de altă parte,
marchează în prezent mediul internaţional de securitate – un nou parteneriat, dar
şi noi tensiuni. În aceste circumstanţe. lipsa de bani, de timp, de viziune şi de
voinţă politică ar putea afecta nu doar securitatea naţională, cât mai ales pe cea
internaţională 12.
Securitatea economică trebuie, în opinia noastră înţeleasă de asemenea, ca
factor esenţial al securităţii, care asigură resursele şi echilibrul dinamic al
celorlalte componente ale acestui sistem. Caracterul limitat şi repartizarea
inegală a resurselor – fie că este vorba de resurse energetice, materii prime sau
hrană şi apă, afectarea gravă a echilibrelor naturale ale globului prin degradarea
9
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mediului, dezechilibrele acute dintre statele bogate şi statele sărace pe axa nordsud a planetei constituie tot atâtea vulnerabilităţi, cu un potenţial exploziv
insuficient evaluat, vulnerabilităţi care se manifestă în dublu sens: în plan intern,
consecinţele pot marca o instabilitate accentuată, iar în plan extern, exportul
acestora nu poate fi oprit, ci, în cel mai bun caz, doar gestionat.
Dimensiunea economică a securităţii va fi determinantă, interesul naţional
va funcţiona ca un pat al lui Procust13. Problemele securitare din sfera
economică pot conduce la dileme ale securităţii nu numai în sfera economică,
ele putând viza şi celelalte dimensiuni securitare, în special securitatea socială,
dar deopotrivă şi zone ale securităţii societale dacă privim analiza de securitate
din perspectiva reprezentanţilor Şcolii de la Copenhaga conform cărora
sectoarele pot identifica tipare distinctive, dar rămân părţi inseparabile ale unui
întreg. Scopul selectării lor este doar reducerea complexităţii şi, implicit,
facilitarea analizei14.
Combinaţia între tensiunile şi mişcările sociale determinate de
inegalităţile economice, pe de o parte, şi neliniştile provocate de distrugerea
sistemului clasic de ierarhizare a valorilor, pe de altă parte, pot da naştere unui
crescând sentiment de insecuritate, de dezordine socială, care în final să conducă
la dilema securităţii. Lărgirea spectrului de riscuri neconvenţionale, cu caracter
transnaţional, diversificarea tipologiei crizelor şi a conflictelor generează
provocări multiple care necesită reacţii multidirecţionale, bazate pe mobilitate,
oportunitate, diversitate, coerenţă şi complementaritate; pot provoca dilema
securităţii, care în contextul actual poate căpăta valenţe imprevizibile, globale.
Ameninţările cu care ne confruntăm astăzi sunt mult mai difuze, ascunse şi vag
definite în raport cu anii de început ai epocii postrăzboi rece15.
Relevant pentru acest aspect considerăm a fi analiza comparativă a
mişcărilor insurgente din Libia şi operaţiile de contrainsurgenţă desfăşurate de
NATO în Afganistan, amândouă îmbrăcând forme de violenţă socială. Dacă ar fi
să reprezentăm atât cadrul de manifestare al insurgenţelor cât şi al
contrainsurgenţelor (fig. 1), se poate observa că atât mişcările insurgente,
specifice „primăverii arabe” cât şi contrainsurgenţa din Afganistan, au în centrul
atenţiei populaţia şi în majoritatea cazurilor, obiectivul clamat este tocmai
securitatea acesteia, adică asigurarea securităţii umane şi societale. Diferenţele
se nasc din faptul că, dacă în primul caz obiectivele vizate sunt regimurile
totalitare, represive şi asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului, în cel de al doilea se urmăreşte tocmai protecţia populaţiei de acţiunile
grupărilor insurgente, obiectivul fiind acelaşi, respectiv asigurarea securităţii
umane şi societale. Dacă insurgenţii încearcă să răstoarne sau să submineze un
guvern sau o autoritate constituită, contrainsurgenţa utilizează toate
instrumentele puterii pentru a sprijini guvernul şi pentru a reinstaura domnia
13

Teodor Frunzeti, Vladimir Zodian, Lumea 2011 enciclopedie politica si militara (studii strategice si de
securitate), Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, Bucuresti, 2011, p. 15
14
Buzan B., Waever O., De Wilde J., Securitatea- un nou cadru de analiza, Ed. CA Publishing, 2010, ClujNapoca, pp. 23.
15
Timothy Garton Ash, Lumea liberă. America, Europa şi viitorul surprinzător al Occidentului, traducere Anton
Lepădatu, Editura Incitatus, Bucureşti, 2006.
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legii, implicând astfel aplicarea controlată a puterii naţionale în politică,
informaţii, economie, societate, armată şi diplomaţie.

Guvernul central
Autorităţile
guvernamentale locale

Populaţia

Actorii externi

Forţele insurgente

Figura 1: Cadrul operaţional de manifestare a acţiunilor insurgente şi contrainsurgente

Mişcările insurgente din cadrul primăverii arabe au avut ca obiectiv
răsturnarea regimurilor totalitare, validându-se definiţia lui Bard O’Neill potrivit
căreia insurgenţa este o luptă între un grup care nu deţine puterea şi autorităţile
de la putere, în care grupul care nu deţine puterea foloseşte în mod conştient
resursele politice şi violenţa pentru a distruge, reformula şi susţine baza de
legitimitate a uneia sau a mai multor aspecte ale politicii16.
Avem de-a face în această situaţie cu, prin clamarea creşterii securităţii
societale, după caz, din perspectiva respectării drepturilor fundamentale,
drepturile minorităţilor, libertatea de exprimare, vizată de grupările insurgente
pe de o parte, iar pe de altă parte, cu instabilitate politică, care generează din
perspectiva statelor ţintă o scădere a securităţii socio-politice şi schimbarea
regimurilor represive şi nu în ultimul rând afectarea securităţii umane, deci
putem aprecia ca este vorba de o dilemă a securităţii.
Evoluţia asimetrică a resurselor demografice, migraţia, bolile, sărăcia
extremă, degradarea educaţiei sau lipsa cu desăvârşire a acesteia, pot constitui
alte surse ale dilemei de securitate. Potenţialul de putere derivă din mai multe
surse printre care populaţia, economia, geografia, voinţa naţională. Se poate
naşte aici aşa numită dilemă a „statului sec”17, în care actorii civili vorbesc mai
degrabă cu omologii din alte state decât cu entităţile interne. Noţiunea de
diasporă, odată aplicată doar evreilor a devenit foarte larg răspândită, dacă o
privim din perspectiva grupurilor transnaţionale bazate pe etnie şi religie, care
de cele mai multe ori vizează creşterea securităţii economice a grupului
16

Bard E. O'Neill, Insurgency & Terrorism, Inside Modern Revolutionary Warfare, Brassey's, New York, 1990
p. 13.
17
Mary Klador, Securitatea umană, Editura CA Publishing, Cluj Napoca, 2010, p.187.
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determină scăderea securităţii statului de provenienţă, din perspectiva securităţii
economice dar şi a statului de reşedinţă din perspectivă securităţii sociale, dacă
privim lucrurile în sens restrâns. În sens larg, migraţia, bolile, sărăcia extremă,
degradarea educaţiei sau lipsa cu desăvârşire a acesteia, pot crea dileme în toate
domeniile securităţii.
Globalizarea, pe lângă efectele benefice, poate afecta comportamentul,
psihologia socială, sporind animozităţile şi resentimentele, şi nu în ultimul rând,
poate conduce către noi forme ale dilemei de securitate, care în final să evolueze
în conflicte.
3. Dilema legăturii migraţie-securitate
După cum s-a menţionat anterior, printre originile dilemei de securitate, se
pot observa teama şi neîncrederea. Aceste sentimente şi, implicit, probabilitatea
de existenţă a unei dileme de securitate, apar de multe ori în cazul interacţiunii
cu imigranţi, mai ales în această eră a globalizării. Din cele mai vechi timpuri
interacţiunea cu „celălalt” a dus nu numai la cooperare, dar şi la conflict. Şi nu
puţine au fost cazurile în care migraţia unidirecţională a fost gândită pentru a
ameninţa drepturile de suveranitate. Prin urmare, „un stat adoptă măsuri pentru
a se proteja, măsuri care, la rândul lor, ameninţă celălalt stat. Prin urmare,
eforturile de a creşte securitatea conduc la reducerea acesteia”18.
În această epocă de mare viteză, epocă a globalizării, „oamenii sunt în
mişcare cu milioanele, ca niciodată înainte [ ... ]. În acelaşi timp, mediul global
şi continental care stabileşte parametrii de imigraţie se schimbă”19, ducând, în
acelaşi timp, la diverse măsuri şi iniţiative multilaterale de securitate20. După
cum a declarat Christian Leuprecht, „convenţional, diversitatea este postulată ca
„problema” la care „securitatea” este soluţia”. După cum am subliniat pe
parcursul acestui articol, acest mod tradiţional de gândire poate duce la dileme
de securitate .
Trebuie să se constate că securitatea este considerată în primul rând în
cadrul Şcolii de la Copenhaga. Totuşi, în această abordare multi-sectorială21,
sectoarele politice, economice, sociale şi militare sunt analizate, securitatea
mediului fiind subiect al unor altor cercetări.
Sectorul politic implică reprezentări ale imigranţilor pentru o democraţie
reală pe care ţările occidentale pretind a o avea, însă , aşa cum se poate observa
din această lucrare, minorităţile sunt sub-reprezentate în politică. De exemplu,
cercetări anterioare arată că „23 la sută din reprezentanţii aleşi în Vancouver

18

“Dilema de securitate” în: Paul Robinson, Dicţionar de securitate internatională, Cluj-Napoca, CA
Publishing, 2010, p. 77.
19
Janice Gross Stein, “The Global Context of Immigration”, în: Charles Beach, Alan Green and Jeffrey Reitz,
Canadian Immigration Policy for the 21st Century, McGill-Queen’s University Press, 2003, p. 27.
20
Christian Leuprecht, “Introductory Note” in: Christian Leuprecht (ed.), Defending Democracy and Securing
Diversity, Routledge, 2011, p. 1.
21
Pentru a facilita analiza şi înţelegerea, reprezentanţii şcolii din Copenhaga împart conceptul securităţii in cinci
sectoare: militar, politic, economic, social şi ecologic. Pentru mai multe detalii, consultaţi Barry Buzan, Ole
Wæver and Jaap de Wilde, Securitatea, un nou cadru de analiză, Cluj-Napoca, CA Publishing, 2011.
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sunt minorităţi vizibile”22 (având în vedere că procentul minorităţilor vizibile în
oraş, 49 %, este mai mult decât dublu de cel al reprezentanţilor acestora). Totuşi,
din acest punct de vedere, Vancouver poate fi situat în partea pozitivă a
problemei, deoarece în oraşele şi ţările europene cu o reprezentare mai puternică
a minorităţilor naţionale cu tradiţie, procentul nu este atât de mare. De
asemenea, nici procentul de imigranţi nu este atât de mare. Prin urmare, există o
proporţionalitate relativ directă între politicieni şi alegători şi ideea că 23 la sută
dintre reprezentanţii locali sunt minorităţi vizibile – ori, conform Comitetului
Naţiunilor Unite pentru Eliminare a Discriminării Rasiale, „minorităţile clasate
ca fiind rasiale”23 – poate fi într-un fel explicată prin faptul că „în populaţia
generală, aproximativ jumătate din locuitorii din Vancouver sunt de origine non
- europeană, făcând oraşul Vancouver o municipalitate cu o „majoritate
vizibilă”. Aproape jumătate s-au născut în afara Canadei”24.
Sectorul social se referă la potenţialele ameninţări (naţionale, etnoculturale) la adresa identităţii, prin crearea de identităţi separate sau chiar de
asimilare a unei culturi. În cadrul unei dileme de securitate în creştere, s-ar putea
să apară naţionalismul extrem, ceea ce duce la discriminare şi violenţă. În ceea
ce priveşte impactul interacţiunii dintre resursele culturale ale imigranţilor şi
societatea gazdă, trebuie menţionat că acest lucru este, în general, într-o relaţie
de directă proporţionalitate cu diferenţele etno-culturale şi confesionale existente
între cele două grupuri (imigranţi şi societatea-gazdă). Mai exact, în cazul în
care un cetăţean francez emigrează în Quebec, impactul în cazul interacţiunii cu
societatea gazdă/primitoare ar fi mai mic decât în cazul unui imigrant din Asia,
de exemplu. Desigur, variabile importante în această privinţă sunt, în primul
rând, cunoaşterea limbii societăţii gazdă şi existenţa unor reţele etnice care ar
putea influenţa viitorul imigranţilor nou-sosiţi deoarece „reţeaua etnică – o
concentrare etnică de oameni în aceeaşi zonă geografică şi care sunt de etnie
cultură şi limbă similară,– poate fi o sursă importantă de sprijin financiar sau
personal, informare şi îndrumare şi moravuri sociale”25, oferind „un sentiment
de comunitate şi de securitate pentru imigranţii care se mută într-o ţară nouă şi
nefamiliară”26.
În ceea ce priveşte sectorul economic, există două probleme majore care
necesită o atenţie specială: unul este potenţialul risc ca mai multe locuri de
muncă pentru imigranţi să reprezinte mai puţine locuri de muncă pentru ceilalţi
22

Irene Bloemraad, “Diversity and Elected Officials in the City of Vancouver”, in: Andrew, Caroline, Biles,
John, Siemiatycki, Myer, Tolley, Erin (eds.), Electing a Diverse Canada. The Representation of Immigrants,
Minorities and Women, Vancouver, UBC Press, 2008, p.56.
23
Termen preferat de Comitetului Naţiunilor Unite pentru Eliminare a Discriminării Rasiale care consideră
sintagma „minorităţi vizibile” ca fiind discriminatorie, atâta vreme cât oamenii ar trebui sa fie daltonişti in
această privinţă.pentru mai multe detalii, consultaţi International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination. Adoptat şi trimis spre ratifiacre de Adunarea Generală, rezoluţia 2106 (xx) din 21
December 1965 intrată în vigoare 4 January 1969, conform Articolului 19, accesibil online la:
http://www.ohchr.org/EN/ ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx, precum şi tipărit ca CBC, “Term “visible
minorities” may be discriminatory, UN warns Canada”, http://www.cbc.ca/news/canada/story/2007/03/08/
canada-minorities.html, accesat în 9 martie 2007.
24
Irene Bloemraad, op. cit., p. 46.
25
James Ted McDonald, “Location Choice of New Immigrants to Canada: The Role of Ethnic Networks”, in:
Charles Beach, Alan Green and Jeffrey Reitz, Canadian Immigration Policy for the 21st Century. McGillQueen’s University Press, 2003, p. 164.
26
Idem, p. 167.
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cetăţeni, în timp ce cealaltă întrebare se referă la remitenţele transnaţionale. În
plus, aceasta este o tendinţă dovedită de a da vina pe imigranţi pentru lipsa de
succes (în acest sens , măsurată ca „lipsa locurilor de muncă”), făcându-i pe
aceştia ţapii ispăşitori.
Aceste sectoare menţionate mai sus sunt, de asemenea, influenţate de
procesul dovedit de îmbătrânire al populaţiei în ţările dezvoltate. Prin simpla
observare a vârstei medii a imigranţilor, care, la rândul lor, reprezintă o
categorie foarte eterogenă, se poate observa că aceştia sunt, în general, mai
tineri. Acest aspect ar putea conduce la sentimente de rivalitate sau discriminare
faţă de ameninţările competitive percepute. Rolul politicii demografice este
accentuat în acest moment, mai ales într-un context global, în care „în cele mai
sărace ţări, majoritatea populaţiei este de sub 15 ani. Impactul social al
populaţiei tinere este amplificat de un model tot mai mare de urbanizare la nivel
mondial”27.
Sectorul militar este observat, de asemenea, din moment ce se crede, în
special în ţările naţionale, că securitatea şi diversitatea sunt aspecte destul de
dihotomice. Totuşi, o securizare puternică a migraţie ar implica un grad mai
mare de discriminare şi excludere, care ar putea duce în continuare la o dilemă
de securitate. Este discutabil în ce măsură ideea conform căreia „imperativul
demografic pentru diversitate ca o completare funcţională pentru securitate şi
apărare”28 se aplică şi cât de mulţi actori împărtăşesc, de fapt, ideea potrivit
căreia „diversitatea în sectorul de securitate este proba finală de foc de cât de
liberă, egală şi echitabilă este cu adevărat o societate democratică”29.
Unele ţări primitoare de imigranţi, cum ar fi Canada, se crede că au hrănit
indirect terorismul prin încurajarea imigraţiei transnaţionale. În acest fel,
anumite categorii de remitenţe ale imigranţilor au contribuit la traficul de arme
şi la facilitarea crimei organizate30. Acest lucru este analizat pornind de la
ipoteza lui Stewart Bell conform căreia guvernul liberal închide un ochi pentru
Tigrii Tamili, din moment ce aceştia, la rândul lor, ajută din punct de vedere
financiar politica. În Germania, punctul de plecare este reprezentat de
consecinţele ipotezei lui Christian Wulff că „Islamul este o parte a Germaniei”.
Reacţiile atât ale germanilor, cât şi ale turcilor, în urma unor astfel de episoade
sunt bine cunoscute şi reprezintă cu siguranţă o problemă de dilemă de
securitate.
Gestionarea siguranţei publice şi prevenirea izbucnirii unor astfel de
dileme de securitate se poate face, mai presus de toate, prin intermediul
integrării, fie că este vorba despre integrare socială, economică, politică sau
religioasă. Mai mult, a fost recunoscut faptul că imigraţia este extrem de
politizată31. Nu că această problemă nu ar fi una de interes politic, dar „nu ar
trebui să fie abordată doar ca o chestiune politică. Multe dintre percepţiile
27

Janice Gross Stein, “The Global Context of Immigration”, in: Beach, Charles, Green, Alan, Reitz, Jeffrey,
Canadian Immigration Policy for the 21st Century. McGill-Queen’s University Press, 2003, p. 28.
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Christian Leuprecht, “Diversity as Strategy: Democracy’s Ultimate Litmus Test”, in: Leuprecht, Christian
(ed.), Defending Democracy and Securing Diversity, Routledge, 2011, p. 220.
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Idem, p. 221.
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negative din jurul imigranţilor îşi au originea în interpretarea partizană, mai
degrabă decât în fapte”32. Iar schimbarea percepţiilor este în sine o problemă
care merită a fi analizată.
Concluzii
Sursele dilemelor de securitate variază de la evoluţia asimetrică a
resurselor demografice la boli, sărăcie, degradarea sau lipsa educaţiei. Printre
aceste cauze multi-faţetate se pot observa, de asemenea, cazuri de slabă
gestionare a migraţiei şi în continuare, de integrare, sau, aşa cum Durkheim ar fi
afirmat, de lipsa de „solidaritate organică” , numită în prezent coeziune socială.
În cele din urmă, să luăm două exemple contrastante, după cum se
menţionează în raportul mondial Migraţia 2011: un sondaj de viaţă din Qatar a
constatat că „o majoritate covârşitoare a cetăţenilor qatarieni recunosc valoarea
contribuţiei străinilor la dezvoltarea ţării lor, din cauza muncii lor grele (89% ) şi
a talentelor lor (89%) (SESRI, 2010). Ei au fost de acord, de asemenea, că
străinii expatriaţi precum şi migranţii pentru muncă fac ţara mai receptivă la
noile culturi”33. Prin contrast, „un sondaj din 2006 din Africa de Sud a
concluzionat că imigranţii au fost în mare măsură consideraţi o ameninţare la
adresa bunăstării socio-economice a ţării, cu 67 la sută care indică faptul că
imigranţii „consumă resurse”, şi 62 la sută susţinând că aceştia „ocupă locuri de
muncă”34. Unde e mai probabil să apară dilemele de securitate cu privire la
imigranţi, dacă avem în vedere categorii relativ similare de imigranţi?
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NEO-COLONIALISMUL ÎN ORDINEA GLOBALISTĂ A SECOLULUI
XXI: SPRE O DEZVOLTARE A DREPTULUI INTERNAŢIONAL
SAU SPRE UN DREPT TRANSNAŢIONAL?
Dr. Mădălina Virginia ANTONESCU*
Analiza definiţiilor actuale asupra fenomenelor colonialismului şi neo-colonialismului
arată accepţiuni rigide, restrânse, specifice mai mult unei ordini politice şi juridice
internaţionale stato-centric. Aceste definiţii nu mai sunt însă unele capabile să ofere un cadru
teoretic şi de reglementare politico-juridic adecvat acestor două fenomene, îndată ce le
privim din perspectiva ordinii globaliste (dominate de actorii non-statali) de la începutul sec.
XXI. Îndată ce ne raportăm la această ordine globalistă, prima observaţie este aceea că, pe
plan politic, rolul statului-naţiune este prezentat ca « unul în declin », acest actor fiind
puternic concurat sau chiar subminat de acţiunea altor tipuri de actori (numiţi generic, ”nonstatali”). Prin urmare, există o ordine juridica stato-centristă şi o ordine politică şi
economică profund globalistă, cu alte reguli de functionare. Aceasta discrepanţă (între cele
două ordini) creează un efect de învechire a ordinii juridice internaţionale, cu consecinţe de
vulnerabilizare (la nivel juridic, economic, politic) a statelor–naţiune. Actorii non-statali ar
trebui să aibă răspundere internaţională pentru formele de colonialism exercitate de ei, deci,
să le fie recunoscută calitatea de subiect de drept internaţional.
Cuvinte-cheie: ordine globalistă, ordine westphaliană, actori non-statali, drept
internaţional, drept transnaţional, neo-colonialism.

1. O ordine juridică stato-centristă şi o ordine politică şi economică
profund globalistă
Ordinea juridică internaţională contemporană este una, în majoritatea
opiniilor doctrinare, aşezată pe concepţia westphaliană despre rolul
predominant al statului printre toţi ceilalţi actori. Mai mult, statul este aşezat pe
o poziţie inaccesibilă altor actori (ca subiect originar, unic, principal de drept
internaţional1) în virtutea suveranităţii sale (aspect care îl deosebeşte de toţi
ceilalţi actori şi îl aşează deasupra lor, cel puţin din punct de vedere juridic2).
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GEAMĂNU, Drept internaţional public, vol. I, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981, pg. 277. Ludovic
TAKACS, Marţian NICIU, Drept internaţional public, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976, pg. 65.
2
Grigore GEAMĂNU, op. cit., pg. 278. Dacă însă înţelegem prin suveranitate doar ”capacitatea statului de a
intra în relaţii cu alte state” (opinie doctrinară), deci mai puţin decât independenţa sa externă lato sensu, adică
în raport cu orice alt actor politic, acest element (suveranitatea) care diferenţiază statele de toţi ceilalţi actori şi le
situează în plan juridic superior acestora din urmă, se relativizează. Astfel, în cazul UE, ca entitate post-statală
(depăşind concepţia westphaliană despre stat, înglobând numeroase elemente din alte modele de organizare
politico-juridică, inclusiv statale), bazată pe un transfer de atribute suverane de la statele membre către
instituţiile sale (către un plan de guvernare politică şi juridică superior statelor membre), dacă ne referim la
”noua UE” (etapa Lisabona), care are expres personalitate juridică (inclusiv internaţională), intrând în nume
propriu în relaţie cu terţii (state, organizaţii internaţionale etc.), ar trebui, conform opiniei de mai sus, să
recunoaştem că dispune de ”suveranitate” asemenea statelor, deci că nu ar trebui considerată ca subiect derivat
de drept internaţional, precum orice OI. În acest caz, UE ar trebui tratat ca un subiect special de drept
internaţional (derivat din voinţa statelor dar având, prin transfer de suveranitate de la state, o suveranitate
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Organizaţiile internaţionale interguvernamentale (OI) sunt calificate în dreptul
internaţional contemporan ca fiind subiecte derivate de drept internaţional3,
tocmai în virtutea faptului că nu deţin suveranitate (sau competenţa
competenţelor, cea de a îşi stabili singure competenţele, pe deasupra voinţei
statelor,prin actul lor constitutiv). În ultimele decenii însă, scena internaţională
juridică a cunoscut fenomenul apariţiei şi proliferării a numeroase organizaţii
internaţionale de integrare (economică, politică, inclusiv juridică) care îşi
creează progresiv un drept regional, supranaţional, care se aplică prioritar şi
direct cetăţenilor din statele membre4. Cazul UE în acest sens şi al dreptului
unional-european este binecunoscut.
Majoritatea covârşitoare a doctrinei, bazându-se pe principiile de drept
internaţional consacrate de Carta ONU (document destul de vechi, aparţinând
unei ordini politice internaţionale imediat apărute după terminarea celui de-al
doilea război mondial şi care reflectă, la începutul sec. XXI, un sistem politic
internaţional specific perioadei de după 1945 (care nu mai corespunde cu
schimbările recente ale geopoliticii internaţionale, cele de la începutul sec.
XXI), consideră statul ca un actor suprem, neconcurat de vreun alt tip de actor,
aşezat perpetuu într-o poziţie juridică supremă, regaliană, inaccesibilă altor
actori (de unde şi o structurare piramidală, rigidă, a concepţiei actualului drept
internaţional, îndată ce îl raportăm la ordinea globalistă, caracterizată printr-o
multitudine şi varietate de actori , fie non-statali, fie pseudo-statali -adică, având
elemente de statalitate dar integrate într-o structură originală, postmodernă,
precum cazul UE-).
2. Esenţa coordonatoare a dreptului internaţional şi efectele sale asupra
statutului juridic al actorilor globalişti
Dreptul internaţional contemporan este văzut ca un drept mai degrabă
”inter-statal”, bazat pe concepţia statului-naţiune (de aici, ”inter-naţional” ca
un termen echivalent cu cel de ”inter-statal”, cu excepţia cazului popoarelor care
luptă pentru independenţă5 şi care nu au un stat, ce sunt considerate ca fiind
proprie- manifestată prin ”capacitatea sa de a sta în nume propriu în relaţii cu terţii” şi de a avea personalitate
juridică internaţională distinctă de cea a statelor). Despre recunoaşterea transferului de atribute suverane de la
state la UE (de unde şi supranaţionalitatea sa, provocare directă la adresa dreptului internaţional şi a caracterului
său coordonator), a se vedea şi Iordan Gh. BĂRBULESCU, Uniunea Europeană. Aprofundare şi extindere.
Cartea I: De la Comunităţile Europene la Uniunea Europeană, Ed. Trei, Bucureşti, 2001, pg. 81, 83-85.
3
Ludovic TAKACS, Marţian NICIU, op. cit., pg.65-66. Raluca MIGA-BEŞTELIU, Organizaţii internaţionale
interguvernamentale, Ed. All Beck, Bucureşti, 2000, pg. 30-31 (unde se adoptă o interpretare extensivă asupra
acestui aspect, considerându-se că OI – în tot textul nostru, organizaţia internaţională interguvernamentală, n.n.are o existenţă autonomă îndată ce a fost creată prin acordul statelor, anume ca, ”atunci când creează o OI,
statele transferă acestei entităţi unele din puterile lor, în baza cărora organizaţia va promova interesele colective
ale membrilor săi”. Este însă aici un tip de interpretare inspirată din cazul particular al Comunităţii Europene
(transformată, prin etapa Lisabona, în noua UE), care conţine elemente clare de supranaţionalitate, fiind cel mai
evoluat model politic din categoria OI, neputând însă constitui o regulă generală pentru a sta la baza unei
definiţii asupra OI (care nu sunt toate supranaţionale, adică bazate pe transfer de atribuţii suverane de la state la
un nivel de guvernare politică distinct de cel statal).
4
Iordan Gh. BĂRBULESCU, op. cit., pg. 117-118.
5
Ion DIACONU, op. cit., pg. 474-477. Este vorba de mişcările de eliberare naţională, ca ”expresie organizată a
luptei unui popor pentru independenţă, reprezentanţi ai popoarelor ce încă nu sunt constituite ca state”. Acestea
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subiecte distincte de drept internaţional6). Însă trebuie remarcat caracterul
coordonator al dreptului internaţional contemporan7 (în ceea ce priveste relaţiacadru, cea dintre state), bazat pe ideea unicităţii statului şi al primordialităţii
sale în faţa altor actori (ce nu au aceste caractere juridice, conform actualei
accepţiuni a dreptului internaţional). Deci, în ciuda multitudinii şi varietăţii de
actori (non-statali, pseudo-statali) cu care ordinea politică internaţională de la
începutul sec. XXI se confruntă (şi care creează reverberaţii în planul dreptului
internaţional), ordinea juridică internaţională rămâne una de tip westphalian
(sau onusian, de la principiile juridice consacrate în Carta ONU), adică una
centrată pe un mod specific de organizare politică a societăţilor umane, anume
statul-naţiune.
Acest lucru poate fi văzut şi ca o concepţie rigidă, învechită, care nu mai
poate acoperi realităţile mult schimbate ale ordinii politice, economice
internaţionale de la începutul sec. XXI, căreia dreptul internaţional ar trebui să îi
vină în întâmpinare, deschizându-se spre noi concepţii, mai cuprinzătoare.
Astfel, în opinia noastră, ar trebui să fie recunoscuţi ca subiecte de drept
internaţional şi actorii non-statali, precum companiile transnaţionale, grupurile
informale eterogene, care se întâlnesc periodic şi decid soarta planetei, fără a
avea personalitate juridică internaţională, deci fără a îşi asuma niciun fel de
răspundere internaţională pentru deciziile pe care le iau – a se vedea practica
forumurilor de tot felul, de la Evian, Davos etc.; grupurile de state care au o
structură cvasi-instituţională, slabă sau nu au deloc structură instituţională,
tocmai spre a se deosebi de organizaţiile internaţionale şi de a evita răspunderea
internaţională- de pildă, G20, G7, G8, până la reuniunile bilaterale între marile
puteri (periodice), fără niciun fel de minimă structură comună instituţională şi
fără personalitate juridică (în calitate de ”grup de state”, pornind de la doi până
la un număr nelimitat de state). Aceşti noi actori au un rol cheie în ordinea
globalistă (economică, financiară, militară, comercială, politică), fără a îşi
asuma însă vreo răspundere pe plan juridic internaţional pentru deciziile pe care
le iau (şi care influenţează relaţiile dintre celelalte state, tocmai prin folosirea
statutului de mare putere dar şi ordinea internaţională, politică şi economică, în
ansamblul său şi mai grav, în profunzimea sa).
sunt subiecte de drept internaţional, recunoscute ca atare de dreptul internaţional contemporan (dar regula a fost,
după al doilea război mondial, ca dobândirea acestei calităţi juridice să se facă după recunoaşterea acestui actor
ca o ”comunitate beligerantă”). Sediul direct al materiei, în privinţa acestui actor, stă în: Declaraţia privind
acordarea independenţei ţărilor şi popoarelor coloniale, adoptată de AG.ONU la 14 dec. 1960 (rezoluţia
1514/XIV); rezoluţia AG.ONU 2022/XX din 1965 (recunoaşterea legitimităţii luptei pentru independenţă din
Rodezia) sau rezoluţia 2105/XX din 1965 (recunoaşterea legitimităţii luptei pe care popoarele sub dominaţie
colonială o duc pentru exercitarea dreptului lor la autodeterminare şi independenţă). De asemenea, sediul
materiei stă şi în Declaraţia asupra principiilor dreptului internaţional referitoare la relaţiile prieteneşti şi
cooperarea între state (rezoluţia AG.ONU 2625/XXV din 1970, consacrând principiul egalităţii în drepturi şi
autodeterminării popoarelor, care conţine şi dreptul conform căruia toate popoarele stabilesc liber, fără vreo
ingerinţă externă, statutul lor politic; de asemenea, fiecare stat îşi asumă obligaţia de a se abţine de la orice
acţiune de forţă care lipseşte popoarele menţionate de dreptul lor la auto-determinare, la libertate şi
independenţă).
6
Grigore GEAMĂNU, op. cit., pg. 346-347.
7
Raluca MIGA-BEŞTELIU, Drept internaţional. Introducere în dreptul internaţional public, Ed. All ,
Bucureşti, 1998, pg. 1-2, 4.
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Aceste practici la nivel politic şi economic internaţional (de luare a deciziilor
cu influenţă globală, asupra majorităţii statelor sau a restului statelor- dacă ne
raportăm la întrunirile dintre două mari puteri, dintre două super-puteri sau
dintre o mare putere şi o hiper-putere dar şi la întrunirile dintre marile state
industrializate) au proliferat spre sfârşitul sec. XX şi au devenit o prezenţă
constantă în ordinea globalistă a sec. XXI. Însă, în esenţă, ele pun o presiune
enormă pe actualul corp de drept internaţional în sensul unei transformări
fundamentale, a lărgirii răspunderii internaţionale juridice şi pentru actorii nonstatali şi pseudo-statali, a căror capacitate de a influenţa ordinea politică şi
economică globalistă nu este reglementată corespunzător (sau chiar deloc) la
nivel juridic internaţional. Cu toate acestea, o anume flexibilizare a dreptului
internaţional contemporan există, în sensul permiterii (în temeiul voinţei
suverane a statelor care sunt membre ale unor organizaţii de integrare sectorială)
formării unor ordini juridice regionale (cum este şi cea de drept european, în
cazul UE), cu trăsături de supranaţionalitate clară (prioritatea, aplicabilitatea
directă şi supremaţia dreptului european în raport cu dreptul naţional al statelor
membre8). Aceste ordini juridice regionale (caracteristice ordinii globaliste a
sec. XXI) sunt încorporate progresiv în ordinile juridice naţionale ale statelor
membre, ducând la un nivel de armonizare a acestora dar sunt încorporate
totodată, şi în ordinea juridică internaţională, dovedind astfel, flexibilitatea,
deschiderea dreptului internaţional contemporan către noii actori (pseudostatali, în cazul UE) şi către ordinea juridică secretată de aceştia (care trebuie
însă, să fie una conformă cu principiile fundamentale de drept internaţional,
adică… să se armonizeze cu baza juridică onusiană a dreptului internaţional9).
În acest fel, se produce o limitare şi o adaptare a dreptului regional (de
integrare) la dreptul internaţional contemporan (încă structurat pe statulnaţiune, pe poziţia lui de supremaţie, unicitate şi suveranitate a acestuia în raport
cu toţi ceilalţi actori, inclusiv cu entităţi pseudo-statale precum UE).

8

Iordan Gh. BĂRBULESCU, op. cit., pg. 117-118. Gilles FERRÉOL, coord., Dicţionarul Uniunii Europene,
trad. Iuliana-Cristina DOBOŞ, Ed. Polirom, Iaşi, 2001, pg. 71-74. Prin dreptul unional european ”se depăşeşte
categoria juridică a organizaţiilor internaţionale, intrându-se într-o logică de tip federal”, se consideră în această
opinie.
9
Art. 2/TUE, modif. prin tratatul de la Lisabona alin. 5, unde UE se angajează ”să respecte strict” principiile
dreptului internaţional. Însă este vorba nu de un angajament în relaţie cu statele membre (atenţie!) ci în relaţie cu
terţii, cu restul comunităţii internaţionale: ”În relaţiile sale cu restul comunităţii internaţionale, Uniunea îşi
afirmă şi promovează valorile şi interesele şi contribuie la protecţia cetăţenilor săi. Aceasta contribuie la pacea,
securitatea, dezvoltarea durabilă a planetei, solidaritatea şi respectul reciproc între popoare, comerţul liber şi
echitabil, eliminarea sărăciei şi protecţia drepturilor omului şi, în special, a drepturilor copilului, precum şi la
respectarea strictă şi dezvoltarea dreptului internaţional, inclusiv respectarea principiilor Cartei Organizaţiei
Naţiunilor Unite”. Deci, UE respectă dreptul internaţional doar în relaţiile cu terţii căci, în relaţiile cu statele
membre, lianturile juridice iniţiate de tratatele fondatoare al UE (etapa Lisabona) sunt unele mai degrabă de
inspiraţie federală (bazate pe dreptul unional-european), decât unele de drept internaţional (deşi nicăieri în
tratate statele membre UE nu se auto-califică drept ”state federate” ci se definesc într-o stare tranzitorie, drept
”state care cedează UE competenţe” sau raportarea la principiul atribuirii de competenţe, pe care se structurează
relaţia-cadru UE-state membre şi care este unul tipic federal).
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3.Varianta apariţiei unui veritabil drept transnaţional şi consecinţele
asupra răspunderii juridice a actorilor globalişti
Dreptul internaţional contemporan trebuie însă să se adapteze şi el la
ordinea globalistă, cea economică şi politică în care statul-naţiune nu mai deţine
rolul primordial, fiind puternic concurat, chiar subminat, slăbit ori chiar înlocuit
în multe din funcţiile sale tradiţionale10 de actorii non-statali sau pseudo-statali
(supranaţionali sau cu elemente de statalitate). De aceea, dreptul internaţional al
sec.XXI trebuie să fie totodată, şi un drept transnaţional11 şi un drept
corporatist internaţional, adică o ordine juridică în care şi actorii non-statali,
multi-statali sau cei eterogeni (grupurile informale de state, fără personalitate
juridică şi fără structură instituţională dar cu reuniuni periodice şi cu impact
global în politica, economia internaţională, asupra relaţiilor internaţionale dintre
state, formate din reprezentanţi de stat, personalităţi din diverse domenii de
activitate, cu dimensiune internaţională, reprezentanţi de companii
transnaţionale, reuniţi periodic în diverse forumuri-) să primească personalitate
juridică internaţională12 (adică, să fie recunoscuţi ca subiecte de drept
internaţional, în mod distinct).
Aceasta este o condiţie preliminară esenţială pentru ca toţi aceşti actori care
acţionează în aceste reuniuni (căci nu le putem spune «structuri»), în mod liber,
nereglementat în ordinea globalistă (economică, politică), în timp ce statulnaţiune este încorsetat de tot felul de relegmentări internaţionale, să primească
personalitate juridică la nivel internaţional. Abia atunci vom vorbi de o
10

Susan STRANGE, Retragerea statului. Difuziunea puterii în economia mondială, trad. Radu Eugeniu STAN,
Ed. Trei, Bucureşti, 2001, pg. 19-30. Linda WEISS, Mitul statului lipsit de putere. Guvernarea economiei în era
globalizării, trad. Diana GHEORGHIU, Radu GHEORGHIU, Ed. Trei, Bucureşti, 2002, pg. 17-20.
11
Ca un drept special, ce reglementează relaţiile juridice dintre un stat şi marile companii transnaţionale (însă în
calitate de subiecte de drept intern, înscrise în ordinea juridică internă a altor state, pentru a reglementa condiţiile
de exploatare a unor resurse naturale sau a unor largi sectoare de servicii). A se vedea Raluca MIGABEŞTELIU, Drept internaţional, op. cit., pg. 3. Noi însă mergem mai departe cu această concepţie, văzând în
dreptul transnaţional nu un drept mixt (sub aspectul actorilor aflaţi în raport juridic) ci prin acordarea către
actorii globalişti a calităţii juridice de subiect de drept transnaţional, spre a permite apoi tragerea lor la
răspundere pe planul dreptului transnaţional (ca un corp de norme juridice mai largi decât cele internaţionale,
cuprinzând reglementarea relaţiilor dintre state şi actorii globalişti- cvasi-statali, multi-statali, eterogeni, pseudostatali, precum UE- , precum şi exclusiv dintre aceşti actori). O Cartă a principiilor de drept transnaţional,
semnată atât de state cât şi de toate categoriile de actri globalişti mai sus menţionaţi, pe picior de egalitate
(pentru că îi privim aici din perspectiva exclusivă a acţiunii lor în ordinea globalistă economică şi financiară,
comercială şi politică, unde ei iau deciziile şi acţionează) este premisa de la care plecăm pentru a organiza
protecţia statelor în faţa globalizării şi a riscului de haos creat de aceasta pentru lumea statelor, în sec. XXI.
12
Prin dezvoltarea dreptului internaţional (şi aici, ei vor fi subiecte secundare –dar nu neaparat şi derivate- de
drept internaţional, nu pe picior de egalitate cu statele ci inferioare lor, căci dreptul internaţional se bazează pe
principiul egalităţii suverane a statelor, nu consideră ”grupurile de state”- care acţionează ca actori globalişti, de
ex. G20 sau G8, ca un subiect distinct de drept internaţional). Nu toţi actorii globalişti sunt subiecte derivate de
drept internaţional (în dezvoltarea pe care o va căpăta dreptul internaţional în sec. XXI, sub presiunea
globalizării), căci nu toţi sunt expresia voinţei statelor de a le forma: de ex., companiile transnaţionale,
forumurile eterogene de la Evian, Davos sau altele asemenea, care nu pot fi asimilate cu categoria organizaţiilor
internaţionale interguvernamentale. A doua variantă pentru reglementarea acestei situaţii privind actorii gobalişti
şi impactul negativ asupra dreptului internaţional şi asupra principiului egalităţii suverane între toate statele
(impact care se poate materializa inclusiv prin forme de neo-colonialism exercitate asupra statelor mici şi
mijlocii) este crearea unui veritabil drept transnaţional, unde actorii globalişti să aibă calitatea de subiect de
drept transnaţional, conform unor regimuri juridice special create în acest sens şi asumate şi de aceşti actori
globalişti, laolaltă cu statele.
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armonizare a dreptului internaţional contemporan cu ordinea globalistă
(armonizare esenţială, în opinia noastră, pentru a putea declanşa mecanismele
adecvate de răspundere juridică internaţională şi pentru actorii non-statali,
multi-statali sau pentru cei eterogeni- după criteriul periodicităţii reuniunilor
lor şi al impactului decizional global al acestora asupra ordinii politice şi
economice internaţionale-).
Această armonizare nu caută să slăbească mecanismele actuale ale dreptului
internaţional de protecţie a statelor în faţa acţiunii globale a actorilor non-statali,
multi-statali (grupul ţărilor industrializate, reuniunile bilaterale între marile
puteri, periodice şi ele, de ex.) ci dimpotrivă, să ofere o adaptare necesară a
dreptului internaţional în faţa unei ordini politice şi economice dominate de
actorii non-statali, de aceste grupuri informale dar periodice de mari puteri sau
state puternic industrializate (cum se auto-denumesc) şi care decid asupra
ordinii globale (economice şi politice) dincolo de principiile fundamentale ale
dreptului internaţional (principiul egalităţii, pe criteriul suveranităţii, între toate
statele; principiul cooperării reciproc avantajoase; principiul neintervenţiei în
afacerile interne ale altor state13, spre exemplu). Incluzând şi actorii non-statali
şi pe cei multi-statali sau eterogeni menţionaţi mai sus, recunoscându-le calitatea
de subiecte de drept internaţional, dreptul internaţional contemporan ar căpăta
într-adevăr, o dimensiune globalistă, adaptată scenei politice şi economice a
începutului de secol XXI. Astfel, nu s-ar mai ignora aceste realităţi, anume
disproporţia dintre ordinea globalistă şi dreptul internaţional contemporan, ca o
ordine juridică rigidă, axată pe statul-naţiune dar fără să îi ofere acestuia şi
modalităţile concrete, adecvate de protecţie juridică împotriva acţiunii corozive
a actorilor non-statali, pseudo-statali sau eterogeni.
Între aceste două tipuri de ordini există un dezechilibru major care nu pare
să fie remarcat în doctrina de drept internaţional, creând astfel, o poziţie
defavorabilă statului-naţiune, atât pe plan juridic internaţional (prin ne-adaptarea
dreptului internaţional la caracterele ordinii globaliste, la actorii lor şi la tipurile
de acţiuni ale acestora) cât şi în ordinea economică şi politică de tip globalist,
dominată de aceşti actori. Această discrepanţă între cele două ordini creează un
efect de învechire a ordinii juridice internaţionale, devenită caducă, rigidă,
incapabilă să protejeze corespunzător interesele statelor mici şi mijlocii,
principiul egalităţii suverane a statelor şi drepturile legitime ale naţiunilor pe
plan internaţional, în raport cu diversele interese ale actorilor non-statali.
Cu toate acestea, trebuie remarcat că acest efect de învechire, de rigidizare a
dreptului internaţional contemporan în conflictul cu actorii ce domină ordinea
globalistă a începutului sec. XXI nu este unul absolut. Dovadă stă cazul UE
(actor pseudo-statal al ordinii globaliste, entitate postmodernă, incluzând unele
elemente de statalitate) în care Uniunii i s-a acordat (prin tratat internaţional,
prin mecanismele clasice de drept internaţional, prin acordul liber al statelor

13

Grigore GEAMĂNU, op. cit. , pg. 156-164, 204-220, 242-244.
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membre), în mod expres (prin tratatul de la Lisabona/2009) personalitate
juridică (inclusiv internaţională14).
Astfel, un actor pseudo-statal ca UE este recunoscut ca atare (nu ca o
organizaţie de integrare, căci este mai mult decât atât, o entitate originală şi
multi-faţetată) în ordinea juridică internaţională contemporană, fiind primul
actor globalist care este integrat (recunoscut ca atare) în dreptul internaţional
contemporan (căci regimul juridic al organizaţiilor internaţionale
interguvernamentale care ar asimila-o cu un subiect derivat de drept
internaţional, în condiţiile în care CJUE a recunoscut în deciziile sale, ca şi
instanţele naţionale din statele membre15, realitatea transferului de
suveranitate16 la nivelul european, deci supranaţionalitatea sa- este un regim
juridic limitat, ce nu explică şi nu reglementează UE în totalitate). Doar sub
unele aspecte UE poate fi privită ca o organizaţie internaţională
interguvernamentală (de integrare) însă nu se reduce la ea (având elemente
supranaţionale care depăşesc clar această categorie juridică), deci în condiţiile
transferului de atribute suverane de către state către Uniune17 şi al procesului de
integrare definitivă şi ireversibilă (concluzie care reiese din analizarea atentă a
formulărilor din tratatele constitutive ale noii UE, în etapa Lisabona), Uniunea
Europeană este un subiect aparte de drept internaţional, care doar în virtutea
originii sale (ca mod de constituire, prin voinţa statelor) poate fi considerat un
subiect derivat de drept internaţional (întocmai ca o OI). Însă, prin
supranaţionalitatea sa, UE provoacă însăşi esenţa coordonatoare a dreptului
internaţional contemporan, devenind de facto, nu un subiect derivat de drept
internaţional (ca OI, cu a căror categorie se conformează doar parţial) ci chiar ca
un subiect superior statelor, în dreptul internaţional. Prin cazul particular al UE,
întregul drept internaţional contemporan este provocat la schimbare şi adaptare,
în sensul creşterii protecţiei juridice a statului naţiune în faţa actorilor pseudostatali sau non-statali (companiile transnaţionale, de ex. sau grupurile eterogene
de decizie cu impact global).
Prin recunoaşterea expresă a personalităţii sale juridice internaţionale (art.
46A/TUE, modif. prin tratatul de la Lisabona), UE devine un subiect de drept
internaţional (abia în plan secundar se poate discuta ce tip de subiect de drept
internaţional ar fi), capabilă să acţioneze ca atare (în virtutea originalităţii sale
şi nu prin asimilare forţată cu o organizaţie internaţională interguvernamentală)
în ordinea juridică internaţională, alături de state. UE este un actor specific
ordinii globaliste, care demonstrează o deschidere a dreptului internaţional
contemporan în a include şi actorii acestei ordini, cu care intră într-o relaţie de
disonanţă, din pricina tratamentului diferit acordat statului-naţiune. De
asemenea, acordarea personalităţii juridice exprese către UE demonstrează şi
capacitatea acestui actor globalist de a fi tras la răspundere internaţională
14

Art. 46A/TUE, modif. prin tratatul de la Lisabona.
Gilles FERRÉOL, op. cit., pg. 73-74.
16
Iordan Gh. BĂRBULESCU, op. cit., pg. 81, 83-84, 117-118.
17
Mădălina Virginia ANTONESCU, Instituţiile Uniunii Europene în perioada post-Nisa. O perspectivă de drept
constituţional, Ed. Lumen, Iaşi, 2007, pg. 183-185.
15
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juridică. Este însă de discutat (din pricina caracterului original al acestei
entităţi) dacă UE intră sub incidenţa răspunderii juridice pentru organizaţiile
internaţionale (ea având în structura, modul de organizare al instituţiilor şi în
atribuţiile acestora, destule elemente specifice unei OI) sau a celei pentru state
(UE având totodată şi destule elemente de statalitate -de tip federaţie de statecare să permită o tragere a acesteia la răspundere juridică internaţională în
condiţiile statelor).
Tot astfel, se poate discuta dacă UE, ca entitate postmodernă, multi-faţetată
(cu elemente, mod de formare, evoluţie, atribuţii şi instituţii care se inspiră din
multiple forme de organizare politică), în calitate de actor globalist, poate fi
trasă la răspundere, tocmai în virtutea originalităţii sale, atât prin activarea
instituţiei răspunderii juridice internaţionale pentru state, cât şi a celei pentru OI
sau dacă, în a patra variantă, nu ar trebui prevăzută o dezvoltare a dreptului
internaţional contemporan care să instituie o răspundere juridică
transnaţională, specifică pentru actorii globalişti (pentru forumurile eterogene
întrunite periodic, cu decizie şi impact global; pentru grupul ţărilor celor mai
industrializate; pentru grupuri restrânse de mari puteri, întrunite periodic şi
luând decizii cu impact global; pentru companii transnaţionale, ca atare; pentru
entităţi originale ca UE).
Deci, nu este vorba ca, în cazul unei companii transnaţionale, «un singur stat,
prin voinţa sa, încheind un acord cu acest actor globalist, să fie în măsură să îi
confere acestei companii calitatea de subiect de drept internaţional »18
(hotărând, prin acord, o aplicare directă a normelor de drept internaţional) ci se
pune problema unei dezvoltări a unui drept transnaţional, ca parte a dreptului
internaţional contemporan, în care statele să prevadă recunoaşterea calităţii de
subiecte de drept transnaţional (unde ele sunt actori cu drepturi depline dar nu
în virtutea suveranităţii lor, criteriu ce le-ar asigura poziţia regaliană, de vârf,
inaccesibilă, din dreptul internaţional) şi pentru actorii non-statali, eterogeni
sau cvasi-statali pe care ordinea globalistă i-a produs şi care au proliferat,
ameninţând chiar statul-naţiune în ordinea economică, financiară, comercială,
politică şi, prin reverberaţie, în ordinea juridică internaţională contemporană.
Concluzii
Calitatea de subiecte de drept transnaţional pentru aceşti actori globalişti
diverşi, care acţionează liber, ne-reglementat la nivel internaţional, altfel decât o
fac statele19, este necesară pentru încadrarea în regimuri juridice transnaţionale,
18

Ion DIACONU, op. cit., pg. 503.
De unde şi acutizarea situaţiei de dezechilibru între state, pe terenul normelor stricte de drept internaţional şi,
de cealaltă parte, actorii globalişti- unde încadrăm inclusiv statele acţionând ca actori globalişti, în ordinea
politică şi economică globalistă, prin asumarea acestui statut informal, nereglementat, de «grup de state» - căci
în dreptul internaţional nu sunt reglementate juridic nici ”grupul de state” şi nici reuniunea periodică a unui grup
de state sau a unui grup eterogen de actori. Acestea nu primesc vreo calificare juridică, în ciuda efectelor
negative, inclusiv a formelor de neo-colonialism sau de imperialism economic produse asupra relaţiilor
internaţionale în ansamblul lor sau asupra unor state/regiuni determinate conform unor sfere economice sau
politice de influenţă, nedeclarate în acorduri ca atare ci definite, din pricina numeroaselor prohibiţii legale
19
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adecvate esenţei, scopurilor şi evoluţiei ordinii globaliste de la începutul sec.
XXI, a activităţii şi deciziilor acestor actori ce nu sunt structuraţi în modelele
consacrate de organizare instituţională, juridico-politice, recunoscute de
actualul drept internaţional.
Primirea calităţii de subiecte de drept transnaţional este şi o garanţie în
plus, adecvată schimbărilor ordinii politice şi economice internaţionale
(transformate în ordine globalistă fără o schimbare şi adaptare adecvată a
dreptului internaţional, rămas în perioada westphaliană, cu ignorarea actorilor
globalişti), de protejare juridică adecvată a statelor-naţiune în faţa globalizării.
În acelaşi timp, se impune şi tragerea la răspundere (pe terenul dreptului
transnaţional) a acestor actori globalişti (unde răspunderea juridică să poată fi
una concretă şi consolidată decât cea existentă din dreptul internaţional, ca drept
coordonator -de unde şi principala vulnerabilitate a acestuia, în relaţie cu actorii
globalişti).
Dreptul transnaţional, ca modalitate de reglementare a actorilor globalişti de
toate felurile, este un drept coordonator (ca relaţie-cadru între state –privite
aici ca actori globalişti, nu ca entităţi suverane- şi alţi actori globalişti), în
ciuda eterogenităţii actorilor săi şi a faptului că nu toate statele şi nu doar
statele participă la elaborarea deciziilor cu impact global, cu impact asupra altor
state dar şi la exercitarea unor forme de neo-colonialism pe care nu le pot aplica
pe terenul dreptului internaţional (unde ele intră sub incidenţa sistemului
onusian prohibitoriu şi sunt lovite de nulitate, atrăgând sancţiunile specifice
dreptului internaţional).
Ca modalitate de protecţie a statelor-naţiune, dreptul transnaţional se va
baza pe un cadru juridic de egalitate a statelor (văzute ca actori globalişti, nu
ca entităţi suverane, aşa cum le vede dreptul internaţional spre a le situa pe
poziţia supremă, de inaccesibilitate) cu toate celelalte tipuri de actori globalişti.
Dacă poziţia juridică este egală atunci şi răspunderea va fi egală, deci se va
obţine o răspundere juridică de tip consolidat a actorilor non-statali, eterogeni
şi multi-statali, pe planul dreptului transnaţional, faţă de răspunderea lor
juridică inexistentă pe planul dreptului internaţional (care nu le recunoaşte
actualmente, calitatea de subiect de drept internaţional). Multe tipuri de actori
globalişti sunt astfel, excluse de la răspundere juridică pe planul dreptului
internaţional contemporan, creându-se un efect de continuare (în lipsa
reglementării adecvate) a formelor de neo-colonialism (nedeclarat,
nerecunoscut, de tip subtil), inclusiv de către state (ca actori globalişti) şi
adâncindu-se discrepanţa dintre ordinea juridică internaţională (rămasă undeva,
la nivelul sec. XX) şi ordinea globalistă dominată de actori ale căror acţiuni şi
decizii scapă normelor de drept internaţional.

internaţionale extrem de clare la adresa neo-colonialismului şi neo-imperialismului, în vigoare, ca « zone formate
prin liber acord de către statele membre pentru îndeplinirea de obiective de interes comun».

218

Bibliografie:
1.ANTONESCU, Mădălina Virginia, Instituţiile Uniunii Europene în
perioada post-Nisa. O perspectivă de drept constituţional, Ed. Lumen, Iaşi,
2007
2.BĂRBULESCU, Iordan Gh., Uniunea Europeană. Aprofundare şi
extindere. Cartea I: De la Comunităţile Europene la Uniunea Europeană, Ed.
Trei, Bucureşti, 2001
3.DIACONU, Ion, Tratat de drept internaţional public, vol. I, Ed. Lumina
Lex, Bucureşti, 2002
4.FERRÉOL, Gilles, coord., Dicţionarul Uniunii Europene, trad. IulianaCristina Doboş, Ed. Polirom, Iaşi, 2001
5.GEAMĂNU, Grigore, Drept internaţional public, vol. I, Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1981
6.MIGA-BEŞTELIU, Raluca, Drept internaţional. Introducere în dreptul
internaţional public, Ed. All , Bucureşti, 1998
7.MIGA-BEŞTELIU,
Raluca,
Organizaţii
internaţionale
interguvernamentale, Ed. All Beck, Bucureşti, 2000
8.STRANGE, Susan, Retragerea statului. Difuziunea puterii în economia
mondială, trad. Radu Eugeniu Stan, Ed. Trei, Bucureşti, 2001
9.TAKACS, Ludovic; NICIU, Marţian, Drept internaţional public, Ed.
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976
10.Tratatul de la Lisabona de modificare a tratatului privind Uniunea
Europeană şi a tratatului de instituire a Comunităţii Europene
http://www.consilium.europa.eu/documents/treaty-of-lisbon?lang=ro
11.WEISS, Linda, Mitul statului lipsit de putere. Guvernarea economiei în
era globalizării, trad. Diana Gheorghiu, Radu Gheorghiu, Ed. Trei, Bucureşti,
2002

219

FORME DE NEO-COLONIALISM ÎN ORDINEA GLOBALISTĂ
A SECOLULUI XXI
Dr. Mădălina Virginia ANTONESCU*
Lumea contemporană cunoaşte, chiar şi în ciuda unui set întreg de prohibiţii legale
internaţionale în materie, diverse forme de neo-colonialism (cu care o parte din doctrină
asimilează imperialismul de tip economic sau cultural), exercitate de ”noile metropole”
(unde se concentrează deciziile, inclusiv cele cu impact global dar de unde îşi au originea şi
marile societăţi transnaţionale ce joacă un rol major în continuarea, sub forme insidioase,
ale unor relaţii inegale, de subordonare şi exploatare economică) asupra ”noilor periferii”.
Teoriile dependenţei structurale dar şi cele neo-marxiste sunt premisele de la care plecăm
atunci când realizăm o scurtă analiză a unora din numeroasele forme de neo-colonialism
existente în relaţiile internaţionale contemporane, de unde se impune şi necesitatea de
dezvoltare a dreptului internaţional şi de reglementare în consecinţă a acestor practici, în
sensul definirii lor juridice adecvate şi al prohibiţiei lor la nivel internaţional.
Cuvinte-cheie: neo-colonialism, actori globalişti, corporaţii transnaţionale, imperialism
economic.

1. Definirea neo-colonialismului şi actorii săi
Neocolonialismul a primit diferite definiţii în relaţiile internaţionale, în
ştiinţele politice şi în cele juridice. Conform unei definiţii restrânse, neocolonialismul ar fi acea practică de continuare a dominaţiei asupra statelor postcoloniale independente, exercitată de ţările dezvoltate, foste imperii1.
Considerăm însă că este vorba de o definiţie restrictivă, care scapă din vedere
răspândirea la nivel global, în ordinea politico-economică şi culturală a lumii
contemporane, a practicilor neo-colonialiste (în ciuda setului de prohibiţii
juridice internaţionale în vigoare), o răspândire globală2 care nu se mai limitează
la cazul ţărilor post-coloniale având acum o independenţă formală (politicoeconomică). Mai precis, considerăm că putem utiliza termenul de ”neocolonialism” inclusiv la alte cazuri de ţări, mici şi mijlocii care nu au avut
neapărat calitatea de state coloniale în istoria modernă (aici, în special vizând
perioada interbelică şi pe cea imediată de după cel de-al doilea război mondial)
dar care astăzi, în lumea contemporană, dominată de actorii globalişti, se
confruntă cu numeroase forme de practici neo-coloniale.
Prin actori globalişti înţelegem în sens larg, inclusiv state (care, la nivel
economic şi politic, militar îşi arogă calitatea de mari puteri sau de super-
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Mădălina Virginia ANTONESCU este dr. în Drept European, Univ. Bucureşti, Facultatea de Drept,
Cercetător ştiinţific onorific în cadrul Institutului Român pentru Drepturile Omului, Consilier în cadrul
Institutului Diplomatic Român, madyantonescu@gmail.com, www.madalina-antonescu.eu
1
Graham EVANS, Jeffrey NEWNHAM, Dicţionar de relaţii internaţionale, trad. Anca Irina IONESCU, Ed.
Universal Dalsi, Bucureşti, 2001, p. 90.
2
David HELD, Anthony MCGREW, David GOLDBLATT, Jonathan PERRATON, Transformări globale.
Politică, economie şi cultură, trad. Ramona-Elena LUPAŞCU, Adriana ŞTRAUB, Mihaela BORDEA, AlinaMaria TURCU, Polirom, Iaşi, 2004, pp. 33, 73-79.
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puteri)3, adoptând un comportament de dominaţie subtilă (datorită prohibiţiei
agresiunii, a folosirii forţei şi ameninţării cu forţa în relaţiile internaţionale,
prohibiţii ce fac parte dintre principiile fundamentale de drept internaţional
contemporan) faţă de ţări din categoria statelor mici şi mijlocii, indiferent dacă
acestea au în spate un trecut colonial propriu-zis sau nu.
De asemenea, actori globalişti care domină ordinea politico-economică de
la începutul sec. XXI sunt şi actorii non-statali sau pseudo-statali (în special,
companile multinaţionale4 dar şi anumite organizaţii financiare internaţionale,
precum FMI, Banca Mondială sau chiar UE, dacă o privim din perspectiva unui
bloc economic regional, dispunând de reale competenţe supranaţionale5 şi de un
executiv supranaţional-Comisia- cu rol politic consolidat6 prin seria de tratate
fondatoare şi modificatoare ale UE).
Datorită setului clar de prohibiţii juridice la adresa oricărei forme de
neo-colonialism sau neo-imperialism7 (care ar afecta fundamental principiile de
bază ale dreptului internaţional contemporan, în special principiul egalităţii
suverane în drepturi a tuturor statelor, principiul avantajului reciproc, principiul
cooperării, pacta sunt servanda, principiul neamestecului în treburile interne ale
statelor, dreptul la autodeterminare al popoarelor8), actorii globalişti adoptă
practici subtile (soft) de dominaţie, control inegal, preferenţial, cooperare fără
avantaj reciproc şi fără o poziţie de reală egalitate cu statele vizate, prin drepturi
inegale şi exploatare deliberată (prin diferite mecanisme de control economic şi
politic asupra statelor supuse acestor forme subtile de neo-colonialism9).
3

Philippe MOREAU-DEFARGES, La Mondialisation, PUF, Paris, 1997, pp. 52-54. Ca ”actori globalişti”,
considerăm a fi inclusiv grupurile de state, cu impact global în deciziile lor, precum G7, G8, ne-reglementate ca
atare (ca actori distincţi) în doctrina de drept internaţional. A se vedea Sterian DUMITRESCU, Ana BAL,
Economie mondială, Ed. Economică, Bucureşti, 2002, pp. 55-58.
4
David BLAKE, Robert S. WALTERS, The Politics of Global Economic Relations, Prentice–Hall, INC.,
Englewood Cliffs, New Jersey, 1976, pp. 73-78. Florin BONCIU, Economie mondială, Universitatea RomânoAmericană, Lumina Lex, Bucureşti, 2004, pp. 69-70.
5
Paul HIRST, Grahame THOMPSON, Globalizarea sub semnul întrebării. Economia internaţională şi
posibilităţi de guvernare, trad. Laura DRAGOMIR, Ed. Trei, Bucureşti, 2002, pp. 324-325.
6
Gilles FERRÉOL, Dicţionarul Uniunii Europene, trad. Iuliana-Cristina DOBOŞ, Polirom, Iaşi, 2001, pp. 37-39.
7
Rezoluţia AG. ONU nr. 36/103- Declaraţia privind inadmisibilitatea intervenţiei şi amestecului în treburile
interne ale statelor (9 dec. 1981); rezoluţia AG.ONU nr. 1514 (XV)- Declaraţia cu privire la acordarea
independenţei ţărilor şi popoarelor coloniale (14 dec. 1960); rezoluţia AG. ONU nr. 34/103- Declaraţia privind
inadmisibilitatea politicii de hegemonism în relaţiile internaţionale (14 dec. 1979); rezoluţia AG.ONU nr. 2131
(XX)- Declaraţia privind inadmisibilitatea intervenţiei în afacerile interne ale statelor şi protecţia independenţei
şi suveranităţii lor (21 dec. 1965); rezoluţia AG.ONU nr. 2625 (XXV)- Declaraţia asupra principiilor dreptului
internaţional privind relaţiile prieteneşti şi cooperarea dintre state, conform Cartei ONU (24 oct. 1970), în Adrian
NĂSTASE, Documente fundamentale ale dreptului internaţional şi ale relaţiilor internaţionale, 1a, Documenta
Universalis, ed. îngrijită de Roxana FRAILICH, Regia Autonomă Monitorul Oficial, ARED (Asociaţia Română
pentru Educaţie Democratică), Bucureşti, 1997.
8
Grigore GEAMĂNU, Drept internaţional public, vol. I, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983, pp. 181-185.
9
În concepţia altui autor, formele de neo-colonialism sunt unele ”soft” în lumea contemporană: statul supus unor
asemenea practici îşi păstrează o independenţă formală dar în realitate este un stat dependent; el nu mai este supus
controlului direct al unei metropole ci unui tip de control subtil, exercitat prin mecanisme decizionale luate de
organisme financiare internaţionale dominate de diferite mari puteri- după criteriul statului fondator sau al statului
major-contributor la bugetul organizaţiei- precum FMI, Banca Mondială, chiar şi UE. În lumea contemporană,
transferul de bogăţii dinspre periferii spre noile metropole continuă, dând esenţa neo-colonialismului: astfel, în zilele
noastre, el ia forma serviciului datoriei, a modificării termenilor schimbului şi a drepturilor asupra proprietăţii
intelectuale, în care ţările industrializate şi bogate din Nordul dezvoltat îşi sporesc avantajele economice în defavoarea
ţărilor sărace din Sud sau a ţărilor ce formează noile periferii. A se vedea Frédéric TEULON, Comerţul internaţional,
trad. Anca Andreea PAVEL, Ed. Institutul European, Iaşi, 1997, pp. 70-71.
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Într-o altă accepţiune, termenul de ”neo-colonialism” a încorporat
dezamăgirea simţită de ţările din lumea a treia în anii 1950-1960, odată cu
obţinerea independenţei politice. Aşa cum remarcă doctrina, chiar dacă zilele
colonialismului oficial, cel permis de normele legale internaţionale, au apus
odată cu valurile procesului de decolonizare10, consecinţele sale dăinuie la
nivelul administraţiilor locale, îndeosebi. De asemenea, din perspectiva teoriilor
dependenţei, prin ”neo-colonialism” se înţeleg practicile şi strategiile activ
urmate de ţările industrializate pentru a îşi perpetua controlul asupra economiilor
ţărilor din lumea a treia11, incapabile să producă o clasă de capitalişti bogaţi şi
prosperi asemenea ţărilor industrializate şi dimpotrivă, fiind caracterizate printro stare de sistematică dependenţă sau ”neputinţă de a se ajuta”, prin formarea
unei clase de politicieni corupte, pline de privilegii auto-acordate, aflate în
postura clasei de ocupanţi străini de pe vremea colonială clasică şi
comportându-se faţă de populaţia locală după acest model; prin îndepărtarea
clasei de lideri politici de masa populară, adică formarea unor lideri impopulari,
obedienţi în ceea ce priveşte urmarea deciziilor impuse de actorii globalişti
(statali şi non-statali, din exterior) şi recompensaţi ca atare de aceştia12. De aici
apare şi o deziluzie masivă a populaţiilor13 din noile state-periferii privind
această situaţie 14 (pe care nu o controlează şi nu o aprobă ca fiind una ”autentic
locală”, adică una produsă de jocul democratic exclusiv la nivel intern al puterii
politice).
În epoca globalistă, revenirea neo-colonialismului este legată de mitul
”statului slab15”, care stă într-o poziţie de concurenţă până la a fi subminat,
înlocuit de acţiunile unei pleiade de actori globalişti16 (mulţi manevraţi de state
cu statut de mare putere sau de super-putere). Globalizarea, integrarea regională,
curentul transnaţional17 sunt cauze speciale ale revenirii neo-colonialismului în
forme adaptate scenei politice şi economice (nu şi juridice) globaliste.

10

Grigore GEAMĂNU, op. cit., vol. II, pp. 257-264.
Inclusiv prin intermediul companiilor multinaţionale, aparent fără legătură cu statele-naţiune, în realitate legate
de statul de origine (al societăţii-mamă). Astfel, aceste societăţi îşi au în cea mai mare parte, originea în ţările
dezvoltate (Nordul bogat). Astfel, doar în anul 2001, 91 din primele societăţi transnaţionale listate după valoarea
activelor deţinute în străinătate aveau sediul societăţii-mamă în SUA, UE sau Japonia (”Triada economică
strategică”). A se vedea pe larg, Florin BONCIU, Economie mondială, Univ. Româno-Americană, Lumina Lex,
Bucureşti, 2004, pp. 69-70.
12
Martin GRIFFITHS, eds., Encyclopedia of international relations and global politics, Routledge, New York,
2005, pp. 578-579.
13
Ilie ŞERBĂNESCU, Corporaţiile transnaţionale, Ed. Politică, Bucureşti, 1978, pg. 180-181.
14
Martin GRIFFITHS, op. cit., p. 579.
15
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2. Forme de neo-colonialism identificabile în ordinea globalistă, la
începutul sec. XXI
Formele de neo-colonialism la care face referire doctrina contemporană,
identificabile în ordinea globalistă, sunt: o dependenţă crescută a statului
respectiv de investiţiile străine de capital, de calităţile şi pregătirea tehnică
străină, de bunurile fabricate şi importate, de pieţele financiare străine18, de
companii multinaţionale şi bănci străine – aspecte defavorabile statului în cauză,
ce devine un acţionar minoritar sau care, în alt caz de dominaţie economică, este
forţat să înstrăineze masiv, sub mitul privatizărilor, bogăţiile solului, subsolului
său (afectându-se fundamental principiul independenţei economice al statului cât
şi dreptul poporului de a îşi hotărî singur soarta sau dreptul poporului de a avea
proprietatea asupra bogăţiilor solului şi subsolului ţării lui19).
În planul ordinii economice şi politice internaţionale de la începutul sec.
XXI, termenul de ”neo-colonialism” îşi consolidează dimensiunea de dominaţie
de tip economic, cultural, adică una de tip subtil20, fiind chiar asimilată cu
imperialismul economic ori cu soft imperialism21. El înglobează un set variat de
practici şi măsuri pe care diverşi actori globalişti (nu doar corporaţiile
transnaţionale) le impun fie formal (prin diferite acorduri între ele sau cu statul
respectiv), fie informal (prin decizii cu impact global, direct sau indirect asupra
unui stat, unui grup de state dintr-o anumită regiune sau asupra statelor mici şi
mijlocii în general, afectate de deciziile cu impact global ale acestor actori).
Forme de neo-colonialism, identificate în doctrină şi de alţi autori, sunt:
orientarea colonială dată dezvoltării economiei agricole şi miniere a ţării
respective (nouă periferie); mijloacele economice sunt deţinute în regim de
monopol (faţă de poziţia statului respectiv, care le pierde chiar şi proprietatea,
nu doar dreptul de a le folosi) de actorul globalist respectiv (o mare putere sau
companie transnaţională sau stat industrial dezvoltat); orientarea agriculturii
noului stat-periferie către o monocultură de export; rămânerea în urmă a
culturilor cerealiere; nivelul foarte scăzut al echipamentului industrial; lipsa
unei flote aeriene sau navale a statului-nouă periferie; transformarea acestor
state în ţări axate exclusiv sau majoritar pe o economie de consum, cu nişte
capacităţi de producţie foarte scăzute în domenii în care să nu poată concura
18

Graham EVANS, Jeffrey NEWNHAM, op. cit., p. 90.
Garantate de un document juridic fundamental, Carta Drepturilor şi Obligaţiilor Economice ale statelor, art. 1,
art. 2, art.4. UNGA, Resolutions adopted by the General Assembly 3281 (XXIX), Charter of Economic Rights
and Duties of States, http://www.un-documents.net/a29r3281.htm
20
Într-o altă concepţie, imperiile financiare şi economice sunt ”structuri bazate pe fluxurile financiare,
imateriale, sprijinite pe sub-imperii electronice, diversificate la infinit”. În acest domeniu (al expansiunii acestor
tipuri de imperii), mass media şi web-ul joacă un rol esenţial (până la a constitui adevărate imperii mediatice şi
imperii de presă- scrisă- puternic întrepătrunse. Cf. Gabriel WACKERMANN, La fin des empires: accident ou
destinée?, Ellipses, Paris, 2006, pp. 124- 129.
21
”O formă mai insidioasă de imperialism, larg răspândită şi în mod particular periculoasă, afectând interesele
statelor supuse acestei forme de control, în care comerţul şi asistenţa financiară -acordată de ţări cu statut de
mare putere, putere regională sau super-putere ţărilor mici şi mijlocii, formând noile lor periferii- sunt de fapt,
mecanisme de dominare a acestora din urmă în ceea ce priveşte resursele lor naturale, căutând să extragă ţările
mici şi mijlocii, ale căror resurse se află în proprietatea lor, de la beneficiul exploatării acestora”. Cf. Vinay
KUMAR MALHOTRA, International Relations, Anmol Publications, New Delhi, 1993, pp. 217-218.
19
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ţările industriale dezvoltate sau ”economiile bazate pe cunoaştere” ale acestora
(de exemplu, impunerea din exterior, a unor decizii politice prin care să se aloce
ţărilor respective, noilor periferii, fonduri insuficiente pe sectoare–cheie pentru
dezvoltarea pe termen lung a acelor ţări: cultură, cercetare şi dezvoltare
ştiinţifică şi tehnologică, industrie soft, protejarea patrimoniului istoric şi
cultural, mediu, sănătate, precum şi menţinerea deliberată a unor norme scăzute
sau nerespectate în mod real, la nivel naţional, în planul social şi de protecţie a
muncii, în acea ţară.
Alte forme de neo-colonialism exercitate de actorii globalişti asupra
ţărilor-noi periferii, în lumea contemporană, în ciuda prohibiţiilor legale
internaţionale în vigoare, sunt: dependenţa excesivă a ţărilor-noi periferii de
importul de produse alimentare; dependenţa comerţului intern şi extern de
decizia externă a actorilor globalişti implicaţi într-o formă de neo-colonialism
asupra ţării respective; impunerea (prin acorduri cu alt obiect sau prin decizii
politice, prin ameninţarea cu sancţiuni economice, cu izolarea internaţională a
ţării sau cu neprimirea statului într-o anume organizaţie în care acesta îşi doreşte
să intre, prin considerarea uniltaerală ca ”ne-îndeplinite” a unor criterii politice
sau tehnice, apreciate subiectiv, exclusiv de ţările–noi metropole deţinând un rol
politic decizional-cheie în aceste organizaţii) unei politici de privatizări
succesive în statul nouă-periferie, prin care să se producă un efect de înstrăinare
masivă a bogăţiilor poporului- resurse naturale ale solului şi subsolului,
capacităţi industriale, terenuri agricole-, inclusiv prin încurajarea unor aşa-zise
politici de ”retrocedări”- mai mult sau mai puţin justificate legal- a unor părţi
din teritoriul ţării respective -retrocedări de terenuri pe care sunt păduri, sate,
zăcăminte, complexe industriale, şcoli sau spitale, muzee, alte aşezăminte de
utilitate publică etc.-, fără a se accepta o responsabilizare a celor care
înstrăinează aceste bunuri, nici a noului proprietar sau fără o interdicţie legală
din partea acelui stat în acest sens, spre a îşi proteja interesul naţional.
Alte forme de neo-colonialism exercitate de actorii globalişti asupra
ţărilor noi-periferii sunt: dominarea pieţei financiare interne a acelui stat sau a
unui grup de state-noi periferii de către concernuri financiare străine, aproape în
exclusivitate; privatizarea –aici, înstrăinarea masivă, sistematică, spre acţionari
majoritari străini- a societăţilor de stat din diverse sectoare-cheie ale industriei
naţionale, a mijloacelor de transport (inclusiv strategic ale acestora) în temeiul
mitului înstrăinării lor ca ”nerentabile” (la care se adaugă ameninţarea de către
actorii globalişti cu sancţiuni economice sau politice a acelui stat, orientate spre
obstacularea concretă a îndeplinirii de către acesta a vreunui obiectiv economic
sau politic asumat de el, inclusiv prin folosirea poziţiei de mare putere, de stat
fondator sau majoritar contributor la bugetul organizaţiei respective- unde
statul-nouă periferie îşi doreşte să intre ca membru cu drepturi depline-, pentru a
întârzia, a condiţiona, a obstacula accesul acestui stat în organizaţia respectivă).
De asemenea, forme de neo-colonialism practicate în lumea
contemporană mai pot fi considerate şi: controlul economic străin (exercitat de
actori globalişti diverşi- de la companii multinaţionale la organisme financiare
internaţionale, grupuri informale de decizie globală, grupuri de mari puteri sau
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de state industrial dezvoltate sau direct de state cu statut de mari puteri) asupra
resurselor naturale ale unui stat-nouă periferie (mine şi zăcăminte de petrol, de
gaze naturale, de ape minerale, a minelor şi zăcămintelor de metale rare şi
preţioase , de pietre scumpe, a comerţului cu ceai sau cauciuc, bumbac sau
zahăr, cafea, cacao sau minereu de cositor); controlul economic străin asupra
capacităţilor industriale de obţinere a energiei electrice (privatizările impuse
asupra lanţului de hidrocentral sau de centrale nucleare ale ţării-nouă periferie);
lipsa de tehnicieni şi de personal înalt calificat (datorită exodului de mână de
lucru ieftină înspre ţările industriale dezvoltate, a specialiştilor, a tinerilor) cu
care se confruntă, ca fenomen tipic unei forme de neo-colonialism economic,
statele aflate în poziţia de noi periferii; impunerea de condiţii economice (tarife
preferenţiale, concesiuni de pieţe, împrumuturi de stat etc.) şi politice (mergând
până la coruperea unor politicieni interni, lovituri de stat, determinarea directă
sau indirectă, prin manevre oculte, a orientării şi compoziţiei guvernului, deci
ingerinţe directe în viaţa politică a ţării22, inclusiv ca sponsorizări financiare de
partide sau prin impunerea de sancţiuni diverse, pe cale politică, acelei ţări
pentru alegerea unor politicieni sau partide neagreate de actorii globalişti)23

22

Doctrina dă ca exemplu intervenţia directă a companiei ”ITT” în Chile , pentru a împiedica ajungerea ca
preşedinte a liderului partidului socialist, Salvador Allende, susţinut de forţele de stânga şi apoi, intervenţia
pentru a răsturna guvernul condus de acesta, în urma naţionalizărilor la care a procedat şi care au afectat bunurile
companiei respective. Un alt exemplu: în cuvântarea sa în faţa membrilor subcomisiei senatoriale pentru
societăţile multinaţionale a Congresului SUA, preşedintele companiei petroliere americane ”Gulf Oil” la acea
vreme a recunoscut că societatea pe care o conducea a cheltuit 4 milioane de dolari sub formă de ”contribuţii
politice”, pentru sprijinirea partidului democrat-republican din Coreea de Sud, în timpul campaniilor electorale
din 1966 şi 1970 (exemplu citat în doctrină; a se vedea Ilie ŞERBĂNESCU, op. cit., pg. 189). La fel, sunt date
ca exemple în acest sens, ”afacerea Lockheed”, unde a fost necesară implicarea directă a Congresului american,
prin înfiinţarea unei comisii speciale de anchetă publică în această chestiune, cât şi exemplul companiei
”Kennecott”, prin încercări de boicot comercial asupra cuprului chilian sau, din nou citat în doctrină,
”agresivitatea cu care cele ”şapte surori”, alcătuind cartelul internaţional al petrolului, au întâmpinat
naţionalizarea societăţii Irak Petroleum”, ca exemple de acţiuni ostile şi presiuni asupra unor ţări în curs de
dezvoltare ce aveau politici de recuperare a controlului naţional asupra propriilor resurse (acţiuni, reacţii,
presiuni, ameninţări cu sancţiuni internaţionale sau cu izolarea internaţională ce afectează, în opinia noastră, în
mod concret, esenţa principiului fundamental al neintervenţiei în afacerile interne ale statelor). A se vedea pe
larg, studiul lui Ilie ŞERBĂNESCU, Companiile transnaţionale, Ed. Politică, Bucureşti, 1978, pp. 188-189. Un
studiu al ONU remarca, încă din 1973, că ”în ţările în curs de dezvoltare se conturează o puternică reacţie
împotriva corporaţiilor multinaţionale care sunt, adesea, privite ca un obstacol în calea unei adecvate dezvoltări
economice, politice şi sociale” (Multinational Corporations in World Development, UN, New York, 1973, E.
73.II.A.11, citat în Ilie ŞERBĂNESCU, op. cit., p. 189).
23
În concepţia profesorului american Martin Bronfenbrenner (Radical Economics in America- A 1970 Survey,
”The Journal of Economic Litterature”, sept. 1970, citat în Ilie ŞERBĂNESCU, op. cit, pp. 234-235),
«imperialismul modernizat este privit mai degrabă ca un instrument de corupere a ţărilor oficial independente şi
ca un obstacol în calea dezvoltării lor, prin folosirea în acest sens a celor mai rafinate mijloace, decât ca un
factor de confruntare între puteri imperialiste rivale pentru cucerirea de colonii şi protectorate”. În concepţia
acestui autor, actorii globalişti care joacă un rol esenţial în acest sens sunt societăţile multinaţionale, considerate
”ca practicând un imperialism sui generis, de gen apatrid”, operând atât în ţările industrializate cât şi în ţările în
curs de dezvoltare, ”nu întotdeauna cu binecuvântarea autorităţilor statale din ţările unde îşi au sediul sau
cartierul general, lansându-se uneori, în acţiuni de evaziune fiscală faţă de acestea”. În concepţia economistului
eleveţian Jan Ziegler, ”agresorul principal asupra popoarelor sărace nu mai este astăzi statul capitalist sub forma
sa de stat cuceritor, stat protector sau stat tutelar ci un sistem transstatal care acţionează fără a utiliza–sau fără a
utiliza în aceeaşi măsură ca înainte- vechiul său instrument: statul. Forma născută din această mutaţie este
societatea trans- sau multinaţională”. (Jan ZIEGLER, Une Suisee au-dessus de tout soupçon, Ed. du Seuil, Paris,
1976, citat în Ilie ŞERBĂNESCU, op. cit., p. 235).
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necesare ajungerii de către actorii globalişti la situaţia de neocolonialism
dorită24.
Alte forme de neo-colonialism exercitate asupra statului-nouă periferie se
concretizează, în ceea ce priveşte statul-nouă colonie, în: absenţa industriei
grele; absenţa totală (sau controlată majoritar prin capital străin) a industriei
constructoare de maşini; prin nivelul slab al echipamentului industrial, electric şi
hidraulic25; prin permiterea legală a înstrăinării (ca drept de proprietate) către
străini a terenurilor agricole; prin controlul cositorului, fierului, bauxitei,
petrolului şi altor resurse minerale de către actorii globalişti (adesea, prin
companii multinaţionale, de fapt controlate de statul de origine, care poate avea
statut de mare putere).
Investiţiile străine sunt un mecanism al neo-colonialismului, ajungând în
statele-noi periferii, conform doctrinei (teoriile dependenţei structurale şi cele
neo-marxiste)26, să îmbine controlul comerţului acelui stat cu dominaţia
24

În concepţia autorului Harry Magdoff, actorii globalişti precum corporaţiile transnaţionale sunt ”exponentul
imperialismului economic, al politicii neo-coloniale, ele înlocuind dominaţia colonialistă oficială cu dominaţia
economică neoficială” (Harry MAGDOFF, The Age of Imperialism: The Economics of US Foreign Policy, NY,
”Monthly Review Press”, 1969, citat în Ilie ŞERBĂNESCU, op. cit., p. 234). La fel, în concepţia economistului
pakistanez Javed Burki, ”obiectivele societăţilor multinaţionale sunt bazate în esenţă pe considerentele profitului
maxim şi creşterii la scară mondială, care vin integral în contradicţie cu obiectivele reducerii decalajelor economice
între naţiunile bogate şi cele sărace” (Javed BURKI, intervenţie în cadrul audierilor organizate de ONU asupra
activităţii societăţilor multinaţionale, Office des Nations Unies à Genève, Information Service, Communiqué de Presse
EC/76, 9 noiembrie 1973). Un alt autor consideră că societăţile transnaţionale nu au calitatea de subiect de drept
internaţional, deşi ”puterea economică pe care au dobândit-o unele societăţi transnaţionale şi capacitatea lor de a
negocia, adesea de pe poziţii de forţă, cu multe state...” ar justifica această calitate (s.n). A se vedea Ion DIACONU,
Tratat de drept internaţional public, vol. I, Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p. 502. De asemenea, folosirea forţei
(inclusiv a măsurilor economice capabile să afecteze dezvoltarea economică şi politică unui stat, aici un stat în curs de
dezvoltare) sau ameninţările cu forţa (inclusiv a forţei economice, prin ameninţarea cu diferite sancţiuni de natură
economică, boicot comercial, până la ameninţarea cu izolarea internaţională sau regională sau cu ruperea relaţiilor
bilaterale, cu excluderea statului dintr-o organizaţie din care face parte, cu marginalizarea lui în acea organizaţieignorare de facto sau deciderea suspendării dreptului său de vot sau refuzul sistematic şi nejustificat tehnic de a îl primi
într-o organizaţie/acord legat de organizaţia principală din care acesta face parte, ameninţarea cu întreruperea
alimentării energetice, de alimente sau de materie primă a acelui stat, fapt ce i-ar afecta direct şi major progresul
economic, supravieţuirea sau evoluţia economico-politică pe termen scurt, mediu sau lung ) afectează în secolul al
XXI-lea, în mod grav, conţinutul principiului fundamental al ne-amestecului în afacerile interne ale unui stat cât şi
interdicţia recurgerii la forţă şi la ameninţarea cu forţa (care, în ordinea globalistă de azi, are conotaţii predominant
economice).Curtea Internaţională de Justiţie nu a admis o interpretare limitată a acestui principiu (la cazurile în care sar aduce atingere integrităţii teritoriale şi independenţei politice a statelor), considerând că ”acţiunile de forţă nu îşi
găsesc locul în dreptul internaţional; chiar dacă nu ar viza integritatea statelor, este greu de conceput că ele nu
afectează independenţa lor politică” (hot. Afacerea strâmtorii Corfu, CIJ Recueil 1949, p.35). Astfel, în temeiul
acestui principiu imperativ de drept internaţional, sunt interzise intervenţiile directe şi indirecte, ca şi ameninţările sub
diferite forme contra personalităţii unui stat ori contra elementelor sale politice, economice sau culturale. Calificarea
de ”interventie ilegală în treburile interne” apare atunci când actorii globalişti (de orice tip) iau măsuri sau ameninţă cu
măsuri care, prin gravitatea lor, pot obliga o ţară să schimbe alegerea orientării sale politice sau economice, sub
constrângerea axfixierii economice sau afectează promovarea relaţiilor sale externe în mod liber de ingerinţe. A se
vedea Ion DIACONU, op. cit., pp. 290-291, pp. 298, 300-301.
25
Jacques ARNAULT, Procesul colonialismului, trad. I. BĂLUŞ, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1960, p. 125.
26
Conform teoriilor dependenţei structurale, explicaţia sub-dezvoltării ţărilor-periferie stă în esenţa sistemului
capitalist, înţeles ca un ”sistem global, o suprastructură generând o dezvoltare inegală” (dezvoltarea centrului
implică ţinerea în stare de sub-dezvoltare a periferiei), în care rolul companiilor multinaţionale este unul major
(ele extrăgând şi orientând capitalul dinspre periferie spre centru). În situaţia de dependenţă, fluxul de capital
vine dinspre periferie spre centru prin funcţionarea unui sistem de exploatare economică. Sistemele de decizie
sunt situate nu în periferie ci la nivelul centrului, fără ca statele-periferie din acest sistem să le poată influenţa în
vreun fel. Tot în cadrul sistemului de dependenţă, investiţiile străine directe joacă un rol favorizant pentru
extragerea capitalului dinspre periferie către centru. A se vedea pe larg, Alice LANDAU, Theorie et pratique
de la politique internationale, L’Harmattan, Paris, 2006, pp. 114-118.
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financiară, cu controlul real asupra sectoarelor- cheie pentru dezvoltarea
economiei acelei ţări -sectorul energetic, de transport, de comunicaţii, precum şi
industriile de bunuri (strategice dar şi de consum)-.
Situaţia de neo-colonialism apare şi din: exercitarea de către actorii
globalişti a formelor de control asupra veniturilor publice ale guvernului acelui
stat; din controlul exercitat de către actorii globalişti (aici, noile ţări
metropolitane ca state fondatoare, ca state industriale dezvoltate sau majorcontributoare la organizaţia financiară internaţională respectivă –precum FMI,
BERD, Banca Mondială, UE- prin SEBC, SME27-) prin acorduri cu acel stat
sau prin impunerea (prin decizii şi alte acte ale instituţiilor organizaţiei
respective) respectării unor condiţii de acordare a unui împrumut ori de alocare
(prin decizia asupra bugetului UE, de exemplu, unde poziţia şi rezervele,
preferinţele statelor nou intrate în Uniune nu sunt adesea luate în considerare-) a
unor fonduri ale acelei organizaţii etc.
Accesul acelui stat-nouă periferie la acordarea de împrumuturi externe
(necesare dezvoltării economiei sale şi ieşirii din situaţia de dependenţă
economică la care a ajuns datorită întârzierii sale economice istorice sau tocmai
datorită acţiunii sistematice a unor actori globalişti- de unde şi un cerc vicios-),
la accesarea de fonduri ale unei organizaţii se face în condiţiile hotărâte de
grupul unor ţări metropolitane (industrial dezvoltate, cu e,conomii bazate pe
cunoaştere, state fondatoare sau state major contributoare ori pur şi simplu state
care îşi asumă un statut de mare putere la nivel politic şi economic pe scena sec.
XXI). La aceasta se adaugă şi situaţia de înaltă concentrare a pieţei capitalului
internaţional, dominată şi ea de ceea ce autorii teoriilor dependenţei structurale
şi neo-marxiste denumesc ”agenţi ai marilor puteri imperialiste”- FMI, BERD 28,
Banca Mondială şi alte instituţii financiare29).
Deci, în aceste condiţii, statul care se împrumută pe pieţele externe spre a
putea supravieţui sau a îşi dezvolta economia sa, este întâmpinat şi încorsetat de
către aceşti actori, cu o serie de acorduri, restricţionări, condiţionări, impuneri
mai mult sau mai puţin directe30 (pentru primirea sau continuarea acordării unui
împrumut extern, pentru a putea să îşi plătească datoria externă prin alte
împrumuturi- de unde şi vizibila situaţie de neo-colonialism-), care pot fi
considerate forme de neo-colonialism şi care trebuie analizate juridic ca atare şi
interzise în relaţiile internaţionale contemporane.
Identificând şi recunoscând la nivel regional formele de neo-colonialism,
Conferinţa de la Cairo/1961 a tuturor popoarelor africane a contribuit, cu
exemple din practică, la teoretizarea neo-colonialismului, aducând un aport
(politic) esenţial pentru dezvoltarea juridică ulterioară a corpului existent de
norme prohibitorii în materie de neo-colonialism.

27

SEBC:Sistemul European al Băncilor Centrale. SME:Sistemul Monetar European.
FMI: Fondul Monetar Internaţional. BERD: Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare.
29
James O’CONNOR, The Meaning of Economic Imperialism, în Michael SMITH et alii, Perspectives on World
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Astfel, Conferinţa denunţă următoarele forme de neo-colonialism din
Africa (însă ele se pot recunoaşte cu uşurinţă şi în ceea ce priveşte situaţii de pe
alte continente, inclusiv cel european, la începutul sec. XXI): instaurarea şi
menţinerea de politicieni şi înalţi funcţionari-marionetă (în sens larg, nu doar
guvernamental, considerăm noi, adică la nivelul mai multor instituţii-cheie ale
statului, precum guvernul, preşedinţia, instituţiile procuraturii şi înaltelor
instanţe judiciare, ale curţii constituţionale din ţările cu statut de facto de noi
periferii); regruparea statelor, după obţinerea independenţei lor politice, în
forme federative sau de comunităţi legate de o putere imperială; balcanizarea,
ca o politică deliberată dusă de actorii globalişti, de fragmentare politică a
statelor, de regionalizare a lor (dacă sunt state unitare) sau de creare a unor
entităţi artificiale (cazul entităţilor Katanga, Mauritania, Buganda, de pe
continentul african); continuarea dependenţei economice a ţărilor foste colonii şi
după obţinerea independenţei lor formale; integrarea în blocuri economice
coloniale care menţin caracterul de economie nedezvoltată al Africii; infiltrare
economică de către o putere străină, după obtinerea independenţei formale, prin
investiţii de capital, împrumuturi financiare masive, ajutor financiar, experţi
tehnici, concesii inegale, în special cele pe perioade lungi de timp; dependenţă
monetară directă, astfel ca în acele ţări emergente finanţele să rămână în mâna
sau sub controlul direct al puterilor coloniale; baze militare, introduse uneori ca
baze de cercetare ştiinţifică sau ca şcoli de instruire militară, introduse înainte de
obţinerea independenţei sau ca o condiţie pentru obţinerea independenţei31.
De asemenea, aspecte legate de neo-colonialism, precum dominaţia,
dependenţa şi sferele de influenţă au fost tratate cu seriozitate şi în doctrina
juridică şi politică românească, înainte de 1989 însă având o puternică
aplicabilitate şi valabilitate şi în ziua de azi, pe scena confruntărilor globaliste
dintre statele naţiune şi actorii non-statali, pseudo-statali, trans-statali sau chiar
alte state cu statut de mari puteri şi care îşi asumă o astfel de postură politică sau
economică, spre a determina un control direct sau indirect asupra economiei şi
politicii statelor mici şi mijlocii.
Doctrina este de acord asupra retragerii imperialismului politic de pe
scena contemporană a politicii internaţionale însă acest lucru nu înseamnă şi o
retragere a imperialismului ca relaţie inegalitară- în special economică- între
state, ca ”voinţa celui mai mare de a influenţa viaţa internă şi conduita externă a
celui mai mic” (Raymond Aron)32. Şi alţi autori, precum Georges Tenekides
remarcă existenţa unui tip de dominaţie politică şi economică, fără a se realiza
prin anexiuni teritoriale ca altădată ci ”unul care foloseşte mijloace diversificate
şi perfecţionate de a îşi asigura un control eficace, efectiv, uneori voalat, asupra
guvernelor unor terţe state”33.
Neo-colonialismul poate lua forme diverse, de dependenţă nu doar
economică ci şi culturală, social, psihologică, spirituală, prin care ţările
31
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metropolitane exercită asupra statelor noi-periferii aflate în situaţie de
subordonare economică, o influenţă covârşitoare (detectabilă mai ales la nivelul
mass media sau al formării elitelor intelectuale ale ţării, ca promotori în plan
intern ai curentelor de opinie favorabile intereselor diverse ale marilor puteri, pe
diverse probleme) în materie culturală, ca stil de viaţă, ca manieră de raportare
la trecutul şi istoria ţării (demonetizarea istoriei statului-nouă periferie,
ridiculizarea eroilor naţionali şi a ideii de erou naţional, cultivarea
postmodernităţii, adică a relativismului cultural- sau a culturii ţării
metropolitane, în detrimentul celei naţionale a statului aflat în postura de nouă
periferie), deci exercitarea unui imperialism cultural (soft). La fel, se cuvine
menţionată şi dependenţa ştiinţifică faţă de ţările avansate (care împiedică
direct dezvoltarea economică pe termen lung a ţării aflate în situaţie de neocolonialism).
După cum remarcau autorii J. Henk Leurdijik şi Charles Chaumont,
”zonele de influenţă din lumea contemporană împrumută forme noi, îndeosebi
organizaţiile regionale furnizează un cadru instituţional, disimulând parţial
inspiraţia neo-colonialistă”34. La această realitate se adaugă şi controlul
exercitat asupra statelor-naţiune de companiile transnaţionale, îndeosebi în
industria extractivă a ţărilor în curs de dezvoltare şi controlul recent în
industriile prelucrătoare din aceste ţări, care dovedesc dimensiunea implicării
capitalului străin în aceste ţări-noi periferii35. Sectoare-cheie întregi din
economia naţională a acestor ”ţări captive”, să le spunem, ajung controlate de
investitori străini (companii ale unor state străine sau companii
multinaţionale)36, de unde o îngrijorare acumulată şi devenită resentiment în
aceste ţări, datorită consecinţelor deosebit de defavorabile asupra economiilor
acestor ţări37, datorită practicii de neo-colonialism.
Implantarea directă în industriile extractive şi prelucrătoare ale ţărilor în
tranziţie sau în curs de dezvoltare, a acestor companii străine, exploatarea
resurselor naturale ale acestor ţări duc la ştirbirea directă a dreptului popoarelor
de a îşi exercita liber suveranitatea permanentă şi deplină asupra propriilor
bogăţii38.
34
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Concluzii
Imperialismul economic a fost definit deci, ca ”exercitarea unui control
formal sau informal asupra resurselor economice locale într-o manieră
avantajoasă pentru puterea metropolitană şi pe cheltuiala economiei locale39”.
Neo-colonialismul este însă în mod esenţial o practică destinată să prevină
ca o ţară în curs de dezvoltare sau o ţară ”în tranziţie” (formulă utilizată la nivel
intern dar nerecunoscută însă juridic şi politic la nivel internaţional, spre a se
putea obţine garanţiile juridice, la nivel onusian, corespunzătoare obiectivului de
protecţie a intereselor acestei categorii de ţări-) să îşi consolideze independenţa
politică şi economică, şi deci, este destinată să o ţină în relaţie de dependenţă
economică într-o lume a puterilor capitaliste 40 (sistemul capitalist văzut aici ca
un sistem-lume, parafrazându-l pe Wallerstein41).
Asemenea practici şi măsuri de control subtil nu sunt doar o afectare în
lumea contemporană ancorată ferm în respectarea principiilor fundamentale ale
Cartei ONU, a acestor principii dar reprezintă o continuare într-o modalitate
subtilă, a unei experienţe istorice, coloniale şi imperiale, denunţate public la
nivel internaţional, de toate statele.
Se ajunge astfel, la o situaţie de independenţă formală a statului care, în
realitate, are un statut nedeclarat de ”nouă colonie”, aspect ce trebuie
identificat şi discutat ca atare în organizaţiile internaţionale care se bazează pe
respectarea dreptului internaţional, deci şi a principiilor egalităţii suverane în
drepturi a tuturor statelor, pe respectarea dreptului popoarelor la a avea
suveranitate deplină şi permanentă asupra bogăţiilor lor, a ne-intervenţiei în
afacerile interne ale statelor, a interzicerii folosirii forţei şi ameninţării cu forţa
în relaţiile dintre state.
Toate aceste principii ce formează osatura întregului drept internaţional
contemporan (un drept care nu este static ci dinamic, în permanentă adaptare la
provocările mediului politic şi economic internaţional) trebuie să fie protejate,
în lumea începutului de sec. XXI, la un nivel juridic internaţional corespunzător,
care să includă, într-un set prohibitoriu consolidat faţă de nivelul actual,
formele, practicile, mecanismele de neo-colonialism dar şi tipurile de actori
globalişti care le exercită, precum şi sancţiunile juridice internaţionale
corespunzătoare.
Textul de faţă reflectă doar opinia personală a autorului şi nu implică nicio altă persoană
fizică sau juridică.
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TRIADELE NUCLEARE ŞI SISTEMELE DE RACHETE
BALISTICE DEFENSIVE
Andreea Emilia DUŢĂ
La ora actuală se vorbeşte din ce în ce mai insistent despre necunoscute strategiilor
viitoare şi balanţa nucleară în condiţiile date de acordurile americano-ruse; în eventualitatea
că viitoarele negocieri vor coborâ plafonul la 1000 de rachete nucleare desfăşurate iar
rachetele desfăşurate de alte state cor ajunge la 500 se impune ca echilibrul nuclear strategic
planetar să fie regândit.
Arsenalul nuclear este organizat în sistemul triadei, realitate oglindită şi de preverile
acordului NEW START. La triadele nucleare se adaugă sistemele nonstrategice de apărare.
Sistemele nucleare strategice ofensive, potrivit surselor deschise sunt constituite din
Rachetele Balistice Intercontinentale, Rachetele balistice lansate de submarine şi
Bombardierele grele.
Problematica rachetelor defensive este strâns legată de securitatea naţională.
Reducerea armelor nucleare ofensive şi deyvoltarea unui sistem global de alertă nucleară vor
oferi un rol nou atât rachetelor nucleare cât şi forţelor convenţionale în viitoarele strategii.
Cuvinte-cheie: triadă nucleară, sisteme defensive nonstrategice, sistem global de
alertă nucleară

Triadele nucleare
Triade nucleare – terestru, aerian şi maritim – au numai SUA şi Rusia.
Desfăşurarea armamentelor nucleare strategice, reduse semnificativ de limitările
New START rămân în continuare uriaşe. Se face vorbire tot mai insistent despre
necunoscutele viitorului strategiilor balanţei nucleare, chiar despre posibilitatea
renunţării la echilibrului SUA-Rusia; în cazul în care viitoarele negocieri vor
reduce nivelul maxim la 1000 de rachete nucleare desfăşurate iar rachetele
nucleare desfăşurate de alte state vor atinge plafonul de 500 atunci, echilibru
nuclear sigur trebuie regândit. O posibilă situaţie de confruntare unu-la-unu îşi
poate găsi soluţii în precedente, dar o confruntare între mai multe naţiuni pe
palierul nuclear când doar două blocuri militare sunt definite la ce final va
ajunge?
Filozofia New START înţelege rolul bombardierelor nucleare ca pe o
armă, dar şi ca pe o componentă a triadei nucleare care e posibil în cazul unor
viitoare negocieri să fie pusă sub semnul eliminării [vezi fig.1].
TIPUL

LIMITE STRUCTURA
VIITOARE
700
420 x 1 focos
Rachete şi bombe desfăşurate
Fiecare parte este limitată la furnizarea de 700
desfăşurat ICBMs
autovehicule
strategice:
Rachete
balistice
intercontinentale (ICBMs); Rachete balistice lansate de
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submarine (SLBMs); Avioane cu capabilităţi nucleare;
Rachete depozitate sau pe submarine.
1550
60 x 1 bombardiere
Focoase desfăşurate
(RVs and bombers)
(?)
Fiecare parte semnatară a fost de acord să nu mai
furnizeze autovehicule strategice, limitările să fie
implementate până în februarie 2018, verificările să
includă schimbul de date, notificările, inspecţiile.
800
14 SSBNs x 20
Lansatoare desfăşurate şi nedesfăşurate
(lansatoare de rachete şi bombardiere)
SLBMs
Fiecare parte are o limită de 800 lansatoare
Dar nu mai multe de
ICBMs/SLBMs şi bombardiere cu capabilităţi nucleare.
240 SLBMs
Lansatoarele neamplasate sunt de tipul ICBMs sau
SLBMs pe submarine care nu conţin rachete. Limitarea
amplasării focoaselor: Fiecare parte este limitată la 1550
de focoase amplasate pe vehiculele strategice; Toate
focoasele sunt de tipul ICBMs/SLBMs, inspecţiile permit
verificarea pentru confirmarea numărului de focoase;
Fiecare bombardier nuclear are atribuit un focos
Figura nr.1 – Limitele prevăzute de Tratatul New START1

Respectând prevederile tratatului, SUA nu pot să facă reduceri din triada
nucleară pentru că riscurile ar fi foarte mari dar şi pentru că reducerile numerice
nu aduc economii ci ar pune în pericol echilibru de forţe; astfel, tipul SLBM –
sistemul de rachete Trident II, tipul ICBM – rachetele Minuteman III şi la
nivelul bombardierelor nucleare două modele – B52H şi B-2. O analiză a
cheltuielilor cu triada nucleară subliniază că, reducerile de fonduri vor aduce
atingere solidităţii sistemului şi dar flexibilităţii strategice inducând riscuri
semnificative; în orice caz, structura bombardierelor este ultima care trebuie
afectată deoarece, alerta continuă 24 de ore din 24 de dar şi misiunile
convenţionale ar fi afectate foarte serios.
Se formulează riscuri de sănătate şi economice pentru toată lumea în cazul
unui conflict nuclear între două state aflate înafara blocurilor militare. Un secol
nuclear multipolar însoţit de riscul unui război nuclear datorită creşterii uriaşei
forţei nucleare distructive.
Arsenalele nucleare sunt organizate pe sistemul triadei oglindit şi în
prevederile New START. La acestea se adaugă sistemele nonstrategice şi de
apărare. Sistemele armamentelor nucleare ofensive strategice, potrivit sursele
deschise, este constituit din ICMB, SLMB şi bombardierele nucleare. Raportul
actual estimat între focoasele nucleare desfăşurate şi cel din depozite este de
1:2,25 prefigurându-se ca în 10-15 ani să devină 1:1.
Criticile aduse tratatului de mai mulţi specialişti americani privesc: nu
aduce avantaje SUA, chiar înrăutăţind poziţia sa faţă de Rusia în ceea ce priveşte
focoasele nucleare prin reducerile substanţiale impuse SUA faţă de cele stabilite

1

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CRPT-111erpt6/pdf/CRPT-111erpt6.pdf, pp.141. (Accesat la data de 5
septembrie 2013).
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Rusiei; tratatul se concentrează pe palierul strategic şi nu pe cel tactic2;
avantajele obţinute de Rusia pe cheltuiala SUA sunt prea mari. ”Cererile
tratatului pentru SUA sunt de reducere a armelor nucleare în timp ce Rusiei i se
permite să crească. Această realitate nu are nici un sens strategic3. Această
viziune este împărtăşită de mai mulţi specialişti4 [vezi fig.2].
TIPUL
Rachete şi bombardiere desfăşurate
SDVuri
Lansatoare desfăşurate şi nedesfăşurate
Focoase desfăşurate
(RVs and bombers)
Focoase amplasate
Figura nr.2 – Situaţia aplicării New START în martie 2012

Limite
700

SUA
812

Rusia
494

800
1550

1040
1737

881
1492

În 2013, Rusia deţine 4500 de focoase nucleare, dintre care 1800 sunt
desfăşurate pe rachete sau bombardiere; în depozite, există 700 de focoase
nucleare şi 2000 de focoase nonstrategice.
ICMBs ale Rusiei sunt estimate la 1.500 de focoase nucleare 5, aflate în
dotarea Forţele Rachetelor Strategice (Strategic Rocket Forces – SRF)6 pe 3
armate cu un total de 12 divizii. 90% din actualele rachete vor fi retrase şi în
perspectivă vor intra în dotare SS-27 Mobile. ICBM SUA Minuteman urmează a
fi eliminate din cauza constrângerilor traiectoriilor lor care trec deasupra sau
prin apropierea Rusiei (în cazul folosirii lor împotriva Chinei sau Siriei) precum
şi Chinei (în cazul Iranului, Coreei de Nord). Riscul unei confuzii care o
generează Rusiei – ca o interpretare de atac contra teritoriului său – le face
inoperante. Mai mult, depozitele fixe sunt ţinte sigure în scenariile de atac
inamic iar riscul lansării rachetelor din cauza unei alarme false sau ca urmare a
unui accident este foarte ridicat.7 O variantă modernă ICBMs convenţionale –
Vectorii Hipersonici (Hypersonic Technology Vehicle, HTV) este dezvoltată
pentru ca să lovească într-o oră o ţintă oriunde s-ar afla pe glob; Rusia a început
prima dezvoltarea HTV (cu unele probleme privind stabilitatea aerodinamică)
fiind urmată de SUA (cu unele probleme la sistemele de răcire). În cazul SUA,
2
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12-20 de sisteme convenţionale deplasându-se prin stratosferă ocolesc
problemele penetrării spaţiului aerian al Rusiei şi Chinei; dat fiind numărul
limitat al acestor sisteme SUA, Rusia nu va fi ameninţată.
SLMBs ale Rusiei include SS-N-18 (RSM-50), M1Stingray (RSM-54, Sineva)
şi SS-N-23 (RSM, Bulava). În prezent, flota nucleară este constituită din zece
nave: una clasa Borei, 6 Delta Ivs şi trei Delta IIIs cu 160 de instalaţii de lansare
SLBMs cu 624 de focoase nucleare.8 Flota de submarine SUA Trident evită
dezavantajele incursiunilor/survolurilor teritoriale care ar putea viola
suveranităţile naţionale ale altor state neimplicate în criza nucleară dar şi riscul
unor atacuri nucleare din cauza confuziilor; submarinele nu depind de factorul
timp pentru a-şi asigura operativitatea iar impotriva rachetelor lor nu există un
sistem de apărare sigur.9 Se estimează că, pentru SUA sunt suficiente 10
submarine dotate cu rachete balistice Trident cu 720 de focoase nucleare (360
desfăşurate şi 360 în depozite).10 Acestea se sugerează să fie 7 în zona Pacific şi
3 în Atlantic, suficiente chiar şi în condiţiile în care se respectă raportul de 70%
dintre ele să fie operative şi să asigure folosirea a 270 de focoase nucleare.
Focoasele nucleare W-76 şi W-88 pentru submarine sunt suficiente. Se
estimează că aresenalul nuclear suficient al Rusiei ar putea să aibă 900 de
focoase nucleare, astfel: 450 focoase nucleare strategice desfăşurate, 150
focoase nucleare strategice în depozite şi 300 de focoase non-strategice.
Focoasele strategice nucleare organizate în două variante: a) 150 ICBMs (50 în
silozuri şi 100 mobile) şi 300 SLMBs dispuse în 8 submarine; b) 300 ICBMs
(100 în silozuri şi 200 mobile) şi 150 SLMBs dispuse în 4 submarine.11
Bombardierele operative din dotarea SUA şi Rusiei sunt sub semnul
incertitudinii, deoarece părţile semnatare ale New START nu au făcut publice
niciun fel cifre. Se estimează că Rusia deţine 72 de bombardiere operative care
pot fi dotate cu 810 de sisteme nucleare.12 Se avansează ipoteza că, pentru SUA
sunt suficiente 18 bombardiere B-2 cu 180 de bombe gravitaţionale (90
desfăşurate şi 90 în depozite).13 Focoasele nucleare B-61 şi B-83 pentru
bombardiere sunt aproape de limita superioară, solicitând doar unele mici
completări. Bombardierele deşi solicită mai mult timp pentru dotarea cu bombe
nucleare decât ICBMs sau SLMBs precum şi pentru apropierea de ţinte, au
avantajul că pot să se deplaseze oriunde cu toate că sunt mai lente decât celălalte
două componente ale triadei nucleare, fiind vulnerabile atât din cauza
realimentării dar şi la reacţia apărărilor anti-aeriene şi aeriene.14 Forţele aeriene
nucleare oferă flexibilitate şi variante de sprijin tactic pe care SLBMs şi ICBM
nu pot să îl realizeze atât în ceea ce priveşte generarea forţei sau desfăşurarea
înaintată sau pentru executarea de lovituri ”chirurgicale”.
8
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Se estimează schimbări substanţiale în balanţa nucleară SUA-Rusia care
vor fi peste nivele suficiente de arsenal nuclear realitate care permite negocieri
viitoare relaxate pentru viitoare plafoane agreate între 500-900 de focoase
nucleare strategice şi non-strategice [vezi fig.3].
FOCOASE NUCLEARE
ICBM amplasate
Focoase pe ICBM
SLBM amplasate
Bombardiere grele amplasate
Armament atribuit
Total SDV amplasate
Total focoase strategice
Figura nr.3 – Proiecţia aplicării New START
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Scopul militar principal al Federaţiei Ruse este de a preveni un conflict
nuclear, precum şi orice alt conflict militar. Rusia işi rezervă dreptul de a folosi
arme nucleare, ca răspuns la un atac împotriva acesteia sau a aliaţilor săi, cu
arme nucleare sau alte arme de distrugere în masă sau ca răspuns la o agresiune
de mare amploare, cu utilizarea de arme convenţionale, care ar pune în pericol
existenţa statului rus.
Reducerea numărului de rachete nucleare contrastează cu strategiile SUA
de a se poziţiona pe poziţii puternice, deasupra potenţialilor adversari. În acest
context poate fi regândită prioritatea loviturilor asupra ţintelor militare,
semnificaţia de conducere şi industrială a localităţilor extinzându-se asupra a tot
mai multe oraşe, mai ales în condiţiile reducerii la nivele foarte scăzute a
forţelor strategice dar şi a neclarităţii regimului armamentelor nuclear tactic
NATO. Politica de „apărare nucleară extinsă” a SUA ca element cheie în
strategia politico-militară de relaţionare cu aliaţii asigurându-le protecţie sub
propria umbrelă nucleară.
Sistemele de rachete balistice defensive
Încă din 1960, în cadrul negocierilor SUA-Rusia subiectul sistemelor
rachetelor defensive ”strategice” a fost unul dintre cele mai importante, el
nefiind specific NATO deoarece se limita doar la programe defensive fără
atributul ”strategic”. Sistemele de rachete balistice defensive, într-o opinie
argumentată15 trebuie supuse unor ”limitări severe” deoarece constituie un serios
impediment atât pentru negocierile bilaterale şi multilaterale privind dezarmarea
nucleară. Se pleacă de la premiza că acest sistem este capabil să distrugă toate
sau cele mai multe rachetele ostile, ignorându-se semnalele ştiinţifice că astfel
de sisteme solicită îmbunătăţiri tehnologice fără sfâşit.16
15

Ramesh Thakur and Gareth Evans, eds., Nuclear Weapons: The State of Play, Canberra, Centre for Nuclear
Non-Proliferationand Disarmament, 2013, p.58, http://cnnd.anu.edu.au. (Accesat la data de 2 septembrie 2013).
16
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Dezvoltările doctrinei nucleare americane acordă un rol sporit sistemelor
non-nucleare, inclusiv rachetelor defensive; planurile de extindere a sistemelor
defensive asupra Europei cu misiuni împotriva ameninţărilor din Orientul
Mijlociu şi Asia-Pacific sunt puternic criticate pentru că promit un fals
sentiment de securitate pentru aliaţii SUA şi totodată un sentiment de
insecuritate pentru Rusia şi China. Aceste sentimente sunt ambele false deoarece
desfăşurarea de interceptori sofisticaţi atât pe teren cât şi nave maritime ar putea
să nu funcţioneze, costurile întreţinerii acestora fiind peste de 8 miliarde $
anual.17
În 2010, la Summit-ul NATO de la Lisabona după ce Administraţia
Clinton dezvoltase apărarea continentală a SUA iar Administraţia Bush dezvoltă
o cooperare cu state din Europa în afara NATO, Administraţia Obama aduce
aranjamentele încheiate de administraţia precedentă în cadrul NATO. Astfel,
apărarea cu rachete defensive devine o misiune colectivă NATO ca expresie a
indivizibilităţii protecţiei. Planurile SUA de amplasare de sisteme de detectare
de rachete în Cehia şi Polonia urmate de acorduri de colaborare bilaterale sunt
schimbate prin concepţia ”European Phased Adaptive Approach”ca reacţie a
ameninţările cu rachete din partea Iranului.18
La finele 2011, pe agenda controlului armelor nucleare se înscrie
realizarea unui sistem comun de apărare anti-rachete în Europa cu garantarea că
sistemele de rachete defensive americane nu vor fi direcţionate împotriva
forţelor strategice ruseşti; un sistem de rachete defensive care să folosească
rachete cu rază medie de acţiune (IRBMS) şi nu rachete balistice strategice.
Moscova nu acceptă decizia NATO de amplasare de dispozitive defensive pe
zonele litorale ale României şi Turciei.19 Refuzul preşedintelui american de a
oferi garanţii legale că sistemul de rachete nu va fi îndreptat împotriva Rusiei
este urmat de anunţul Rusiei de viitoare răspunsuri din partea sa la continuarea
dezvoltării sistemului de rachete defensive. Posibile reacţii ale Rusie ar putea fi:
retragerea din New START, desfăşurarea de rachete de-alungul graniţelor sale
de sud şi vest, dezvoltarea de sisteme de rachete de penetrare a sistemelor20; mai
mult, se avansează şi posibilitatea de lovituri pre-emtive împotriva
infrastructurilor sistemului defensiv de rachete.21
O obiecţie serioasă la adresa New START este legată de clasificarea
armelor nucleare în ofensive şi defensive, considerată ca o favoare făcută Rusiei
cu consecinţe serioase asupra sistemului american de apărare cu rachete. Mai
mult, se consideră că această abordare este o trădare a Poloniei şi Cehiei, care îşi
17
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Science Monitor, 15 November 2012, http://csmonitor.com/Commentary/Opinion/2012/1115/Obama-Congressshould-push-NATO-missile-defence-program-off-fiscal-cliff. (Accesat la data de 2 septembrie 2013).
18
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2 septembrie 2013).
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dislotsipovannogo v kalingradskoi oblasti”, DEFENS Eskress: Ezhennedelnaia lenta novostei, 8 februarie 2011.
20
Medvedev, D., 2011, Statement in connection with the situation concerning the NATO countries missile
defence system in Europe. http://eng.kremlin.ru/news/3115. (Accesat la data de 1 septembrie 2013).
21
RIA Novosti 2012, Russia does not rule aut preemptive missile defence. http://en.rian.ru/world/20120503/
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făcuseră cunoscut acordul cu locaţiile sistemului de rachete defensive în ciuda
opoziţiei puternice a Rusiei (Kramer 2009).22
Sistemele armelor nonstrategice şi de apărare sunt constituite din
AMB/Air/Coastal defence (S-300, 53T6-Gazelle, SSC-1B Sepal), Land-based
air (bombardiere/avioane de luptă – Tu-22M3/Su-24M/Su-34), Rachete balistice
cu rază scurtă de acţiune (SS-21/SS-26) şi nave maritime
(submarine/nave/avioane). Se estimează 2.000 de focoase nucleare nonstrategice
cu folosire aeriană, navală şi la dispoziţia forţelor terestre de apărare. La
categoria armelor nonstrategice din dotarea mijloacelor aeriene cele semnatarele
New START sunt comparabile atât ca număr cât şi ca tip; de asemenea, este
puţin probabil că vor fi eliminate sisteme nonstrategice dispuse pe submarine. Se
estimează păstrarea a 430 de focoase nucleare nonstrategice la dispoziţia apărării
anti-aeriene, apărarea teritorială şi apărarea de coastă.
Discuţiile tehnice privind rachetele defensive SUA-Rusia-NATO sunt în
impas deoarece propunerile corelative de colaborare sunt inacceptabile pentru
celălalt. Există variante de colaborare în privinţa rachetelor defensive prin care
relaţiile dintre ”semi-adversari” se pot transforma parteneriat strategic care să
facă războiul de neacceptat ca soluţie pentru conflictele politice.23 Se înaintează
o propunere pentru creşterea încrederii prin stabilirea unei zone de excludere de
100 mile adiacentă teritoriului Rusiei în care să nu fie dispus sistemul de rachete
defensive; în plus, acestea vor fi adaptate ameninţărilor regionale iar Rusia şi
China vor primi notificări în cazul ridicării nivelului de alertă al sistemelelor
americane de rachete. Problematica rachetelor defensive este strâns legată de
securitatea naţională. Reducerea armamentelor nucleare ofensive şi dezvoltarea
unei alerte nucleare globale induce un nou rol rachetelor defensive şi forţelor
convenţionale în viitoarele strategii.
Sistemul de rachete defensive este destinat fazei iniţiale (24-72 de ore) a
crizei nucleare dar şi pentru controlul pericolelor regionale şi teroriste. Pentru
SUA, acestea sunt piesele centrale ale protecţiei în viitoarele ameninţări; pentru
Rusia, sistemul defensiv de rachete este inacceptabil reprezentând o ameninţare
la adresa securităţii sale naţionale datorită potenţialului de a distruge sistemul
său nuclear defensiv, mai mult prin provocările care pot afecta întregul sistem
internaţional de control al armamentelor. Asigurările şi nu garanţii juridice, că
sistemul de rachete defensive nu este îndreptat spre Rusia sunt insuficiente
pentru viitorul securităţii Rusiei.
La nivelul armele nucleare tactice, Rusia depăşeste SUA; în situaţia
actuală, Rusia nu este interesată să reducă numărul acestora deoarece ele
reprezintă un element cheie a strategiei sale de apărare în balanţa atât cu NATO
dar şi cu China [vezi fig.5]. În privinţa armamentelor non-strategice, se propune
22
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eliminarea acestora din dotarea forţelor operative din Europa şi păstrarea în
depozite, în limita a 1000 de armamente de fiecare parte.24
În februarie 2012, Senatul SUA solicită iniţierea de negocieri cu Rusia
privind disparităţile de arsenale nucleare tactice şi verificarea reducerilor de
arme nucleare tactice, în condiţiile în care SUA declara că între septembrie
1967- septembrie 2009, au redus 90% din stocul de focoase nucleare nonstrategice.25 Rusia işi manifestă deschiderea pentru negocierea unor viitoare
reduceri ale arsenalului de focoase nucleare non-strategice, cu toate că acest
arsenal nu mai reprezintă mai mult de 25% din arsenalul pe care îl avea la
dispoziţie în 1991. Mai mult, se sugerează să fie urmat exemplul Rusiei de a-şi
retrage propriul armament nuclear non-strategic de pe teritoriul altor state,
desfiinţarea infrastructurilor pentru desfăşurarea rapidă peste mări.26
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Figura nr. 4 - Armamentul nuclear non-strategic (NSNW)
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În problematica apărării antirachetă, Rusia condiţionează reducerile
nucleare de dezvoltările apărării antirachetă subliniind interdependenţa dintre
apărare-ofensivă, respectiv că sistemele americane de apărare antirachetă din
Europa ameninţă forţa strategică rusească. La rândul său, SUA este de acord cu
această interdependenţă dar reafirmă că apărarea antirachetă este împotriva
Iranului şi nu a Rusiei. Păstrarea de către SUA anumitor rachete nucleare
defensive este necesară nu pentru obţinerea unui avantaj faţă de Rusia, ci pentru
a putea faţă pericolelor generate de apariţia statelor nucleare emergente – Iran şi
Coreea de Nord.
Apărarea antirachetă americană în Europa se materializează prin navele
marinei americane dotate cu interceptori SM-3 care operează în apropierea
Europei; în următoarele etape interceptorii, SM-3 vor fi amplasaţi în Polonia şi
România. Se precizează că interceptorii SM-3 urmează a fi îmbunătăţiti.
Dispunerea rachetelor defensive SUA nu se confundă cu amplasarea de sisteme
de arme care afectează echilibrul nuclear dar protejezează aliaţii săi chiar dacă
are un impact negativ asupra neproliferării.
Rusia solicită o garanţie legală că apărarea antiaeriană nu este îndreptată
împotriva ei faţă de asigurările politice ale SUA, relaţiile fiind într-un impas. Se
estimează că, Rusia va întâmpina dificultăţi în menţinerea forţei strategice la
nivelul New START. Problema cea serioasă a relaţiilor SUA-Rusia rămâne cea
24
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a rachetelor defensive. Cu toate asigurările date de preşedintele american Rusiei
în sensul unei flexibilităţi mai mari după alegerile din 2012, presiunea jocului
politic intern american nu îi permit.27
Triada nucleară – ICBM, SLMB, bombardiere – continuă să fie
fundamentală pentru proiecţia forţei convenţionale a SUA cu toate că loviturile
nucleare aeriene la mare distanţă şi-au pierdut importanţa.
Precizia loviturilor sistemelor convenţionale strategice s-au demonstrat în
ultimele decenii un element deosebit de valoros pentru SUA; viitoarele negocieri
vor viza continuare dezvoltării acestora în scopul creşterii preciziei şi
desfăşurării rapide aacestora.
Concluzii
O întrebare cu răspunsuri neclare este „cum se va menţine stabilitatea
strategică la un nivel foarte scăzut al stocurilor nucleare.28 Cu toate că există
unele scenarii apocaliptice, de genul loviturii preemtive rusesti împotriva
infrastructurii sistemului defensiv de rachete, consecinţele nerezolvării acesteia
se vor răsfrânge asupra progreselor viitoare în domeniul controlului
armamentelor.29
Aplicarea tratatului trebuie contextualizată în raporturi între părţi deosebit
de prudente, mai ales că reducerea gândită pentru creşterea securităţii poate să
ducă în sensul contrar.
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MEDIUL DE SECURITATE ŞI REDUCEREA
FOCOASELOR NUCLEARE
Andreea Emilia DUŢĂ
Contextul balanţei nucleare contemporane este fundamental determinat de competiţia
dintre SUA şi Rusia. La mai mult de 24 de ani de dezmembrarea Uniunii Sovietice,
stabilitatea nucleară este ajustată prin reduceri de arme nucleare convenite de SUA şi Rusia.
Reducerea echipamentelor nucleare vizează reducerea în primul rând a sitemului de
focoase nucleare desfăşurate. Reducerea numărului de focoase nucleare fără afectarea
întregului sistem de focoase nucleare nu aduce schimbări fundamentale.
În cadrul relaţiilor SUA-Rusia reducerea numărului de focoase nucleare consimţită
de ambele părţi este ameniţată de revitaliyarea forţelor strategice nucleare ruse. Relaţiile
dintre cele două superputeri nucleare cu alte state deţinătoare de arme nucleare exced cadrul
bilateral privind reducerea numărului de focoase nucleare.
Cuvinte-cheie: superputere nucleară, acordurile START, Mişcarea Globală Zero.

Introducere
Politica de reformare a URSS a dus la încheierea Războiului Rece, a dat
startul unor noi perspective asupra balanţei armelor de distrugere în masă, în
special asupra domeniului nuclear, la negocieri pentru limitarea dar şi controlul
armelor nucleare din dotarea SUA şi URSS.
În mai 2010, în cadrul Conferinţei de Revizuire a Tratatului de
Neproliferare a Armelor Nucleare, Secretarul General al ONU, Ban Ki-Moon, în
deschiderea conferinţei, remarca faptul că „după şaizeci şi cinci ani de la primele
explozii nucleare lumea trăieşte încă sub ameninţarea nucleară.”1
START I
În 1991, se semnează de către SUA şi URSS ”Tratatul de Reducere a
Armelor Strategice”, (START I).2 În 5 decembrie 1994, cu ocazia summitului de
la Budapesta, părţile INF3 schimbă instrumentele de ratificare. START I are o
durată de 15 ani şi putea fi prelungit cu perioade succesive de cinci ani printr-un
acord între părţi. Ulterior, focoasele nucleare sunt îndepărtate din Belarus,
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Kazahstan şi Ucraina. Rusia rămâne moştenitoarea unică a forţelor strategice
nucleare sovietice şi continuă modernizarea sistemelor de arme purtătoare de
focoase nucleare. Acordul START I impune în principal o reducere drastică a
numărului de bombardiere strategice grele şi de vectori balistici
intercontinentali, ceea ce a condus la eliminarea a circa 80% dintre focoasele
nucleare existente la acea vreme, dar nu impune limite tendinţelor de
modernizare.4
În 1993, se semnează de către preşedintele Statelor Unite, George H.W.
Bush şi preşedintele rus Boris Elţîn ”Tratatul de Reducere a Armelor Strategice
Ofensive” (START II), pentru limitarea numărului MIRVs, neratificat de către
Rusia.5 Se stipula reducerea armamentului nuclear până la 3500 de focoase de
ambele părţi. Criza internă din Rusia şi tendinţa de dominare americană au dus
la amânarea semnării tratatului, chiar şi în prezenţa impunerii unor condiţii, până
în 1996, de către Congresul SUA şi până în 2000 de către Duma de Stat a
Rusiei, cu condiţia susţinerii de către SUA a Tratatului Anti-Rachete Balistice
(ABM).
În 1997, desfăşurarea ICBM SS-27 Topol, considerată de ruşi un ”tip
nou” de rachetă ICBM, este considerată de americani ca o îmbunătăţire a SS-13,
o variantă SS-13 varianta 2, denumită RS-12M Variant 2 cunoscută sub
denumirea Topol M Variant 2.13 contrar INF.6
În 1999, armata rusă desfăşoară primul exerciţiu strategic de la terminarea
Războiului Rece, - ”Zapad 99” – incluzând simularea unui atac nuclear asupra
forţelor de intervenţie NATO în Belarus, pe care forţele ruse convenţionale nu
au putut-o contracara, iniţial. Exerciţiile strategice ”Zapad 1999” şi ”Zapad
2009” evidenţiază capacitatea convenţională limitată a Rusiei şi opţiunea clară
în favoarea armelor nucleare pentru a descuraja eventuale intervenţii în zonele
de graniţă ale Rusiei.7
În 2000, se semnează ”Memorandum pentru Notificarea Lansării
rachetelor” dar discuţiile despre implementarea se desfăşoară după mai multe
tergiversări, în 2010.
În 2001, Forţelor Strategice Ruse se împart în Forţele Spaţiale şi Forţele
Rachetelor Strategice (RSVN).8 În acelaşi an, administraţia Bush informează
Rusia de intervenţia sa de a se retrage din ABMT, considerat ca o relicvă a
Războiului Rece; Rusia reacţionează declarând că „ar fi o greşeală”.
4
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În 2002, după 30 de ani de la semnarea ABMT, SUA se retrag în mod
unilateral din cadrul acestui tratat gest cu consecinţe foarte serioase asupra
viitorului eforturilor de dezarmare nucleare. ABMT se constituia într-un cadru al
competiţiei nucleare SUA-Rusia prin care se limita desfăşurarea de sisteme de
distrugere a rachetelor balistice lansate de partea adversă, prezervându-se
potenţialului fiecărei părţi de a executa cea de-a doua lovitură ca răspuns la
atacul celeilalte părţi. Guvernul rus ridică obiecţii clare legate de decizia
unilaterală a administraţiei americane de a se retrage din ABMT, subliniind
relaţia dintre ofensiva strategică şi sistemele defensive. Consecinţa a deciziei
americane a fost blocarea cooperarea SUA-Rusia şi NATO-Rusia atât în
domeniul nuclear dar şi în alte chestiuni internaţionale.9
În acelaşi an, se semnează la Moscova Tratatul de Reducere a
Capabilităţile Ofensive (SORT)10, ca „un element important al noii relaţii
strategice” dintre cele două ţări, ambele părţi fiind de acord să limiteze
arsenalele nucleare proprii, între 1700 şi 2200 focoase operaţionale dislocabile.
Semnat în 24 mai 2002, ratificat de către Senatul SUA şi Duma de Stat a Rusiei,
intră în vigoare la 1 iunie 2003 valabil până în 31 decembrie 2012.11 Ca noutate,
SORT limitează focoasele operaţionale desfăşurate, în timp ce START I limita
indirect focoasele.12 Tratatul stipula lipsa verificărilor, fiind bazat pe consultări
bilaterale pentru implementare.
În 2003, Bush şi Putin semnează o declaraţie comună „în vederea întăririi
încrederii şi măririi transparenţei în domeniul rachetelor defensive”.
În 2004, Washington îşi exprimă îngrijorarea că Rusia nu şi-a îndeplinit
angajamentele asumate de a reduce armele nucleare tactice în Europa.13 SUA au
respectat angajamentului preşedintelui american, dezmembrând aproximativ
3.000 de arme nucleare tactice.14 Menţinerea întregului arsenal nuclear tactic
implică costuri pe care Rusia nu şi le poate permite, fiind constrânsă să doar o
anumite arme nucleare de luptă, inclusiv cele din dotare vaselor de luptă; pe de
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altă parte, depozitarea acestora într-un singur loc e considerată suspectă.15 Sunt
suficiente semnale, potrivit cărora în Kalinigrad sunt în continuare arme
nucleare tactice, un motiv serios de îngrijorare pentru NATO.16
În cazul angajamentelor – acte politice – situaţia este diferită faţă de
acordului/tratatele de control al armamentelor.17 Declaraţiile unilaterale ale
şefilor de state nu pot fi sancţionate juridic, semnificaţia lor fiind legată de
îndeplinirea celor asumate; ele pot fi reciproce dar nu automat corespondente ca
efecte. Însă în domeniul controlului armelor nucleare tactice sunt singurele
realizări iar faţă de controlul la nivel strategic sunt mult mai dificile.18
În 2007, testarea ICBM SS-27 ca MIRV încalcă prevederile START
potrivit cărora racheta nu trebuia să aibă decât un singur focos; specialişti ruşi
schimbă denumirea ”RS-12M Variant 2” în ”RS-24”, în fapt fiind SS-27 Topol
M ”rebranduit.”19 Potrivit prevederilor START, testările ICBM sau SLBM cu
mai mult de un focos în plus decât cel declarat este interzisă, ori desfăşurarea
SS-27 MIRV permite desfăşurarea de rachete cu câte şase în loc de trei focoase.
Mişcarea Globală Zero
În 2008, mişcarea Global Zero, o mişcare de amploare implicând factori
politici, militari, de afaceri şi lideri civici porneşte o campanie internaţională de
eliminare a armelor nucleare pentru stoparea proliferării nucleare, reducerea
ameninţării teroriste şi eliminarea spectrului războiului nuclear.20
Principiile acestei mişcări sunt: ameninţarea nucleară mutuală bazată de
distrugerea reciprocă nu mai reprezintă fundamentul relaţiilor de securitate
dintre SUA şi Rusia. Problemele secolului 21 nu pot fi rezolvate prin utilizarea
arsenalelor nucleare concepute şi dezvoltate în timpul Războiului Rece.21
Dezvoltarea unui proces multilateral de reducere a armamentelor nucleare
trebuie să depăşească principala deficienţă a negocierilor privind reducerile,
respectiv transformarea discuţiilor dintre SUA şi Rusia într-un cadru oficial la
care să participe şi India, Pakistan, Israel, China, Marea Britanie, Franţa.22
15
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Reducerea cheltuielilor uriaşe cu producerea şi întreţinerea arsenalelor nucleare,
protecţia mediului şi remedierea consecinţelor asupra sănătăţii populaţiei. În
plus, permanenta stare de operabilitate a arsenalelor nucleare ale SUA şi Rusia
se constituie ca un risc inutil.23
O propunere strategică de mare rezonanţă priveşte înlocuirea stadiului de
operativitate al forţelor nucleare în alerta şi decizia se execută în câteva minute
şi secunde cu evaluarea ameninţării, luarea deciziei şi desfăşurarea forţelor
nucleare în 24-72 de ore, pentru reducerea riscului greşelilor, evaluărilor eronate
sau lansărilor accidentale.24
Preşedintele Obama aderă la ”Ground Zero” stabilind o strategie de
cooperare cu Rusia. Potrivit unei opinii, ”Conceptul Nuclear Zero” este un
anacronism. ”Niciun deţinător de arme nucleare nu va accepta acest concept;
reprezintă o imposibilitate tehnică şi politică. (...) Armele nucleare sunt imorale
şi distructive dar previn războiul. Teama de distrugere în masă a inhibat actorii
din timpul Războiului Rece.”25 Armamentul strategic nuclear al Rusiei
împiedică SUA şi NATO să se aventureze în detrimentul ei, pe de altă parte
furnizează Chinei un element de securitate care îi permite să joace un rol
economic important în Asia fără riscul intervenţiei militare americane împotriva
ei. În acelaşi timp, armele nucleare tactice ale Rusiei împiedică intervenţia
Chinei în Rusia de Est şi Siberia.26 Divergenţele de opinie asupra ”Global Zero”
dintre SUA şi Rusia sunt rapid clarificate de un demnitar rus, „lumea e mai
sigură cu armament nuclear decât fără, sau decât cu arsenale nucleare
minime”.27
În 2009, Washington-ul îşi manifestat dorinţa de a lua în considerare
participarea Rusiei la un sistem de apărare contra rachetelor în Europa.28 În
acelaşi an, la Praga preşedintele american prezintă reducerile strategice,
respectiv obiectivul proiectului ”Global Zero” (”Conceptul Nuclear Zero”)
pentru o viitoare eliminare a armelor nucleare, pe termen mediu.
În 2010, una dintre ameninţările incluse în doctrină militară29 a Rusiei este
„crearea şi instalarea de sisteme antirachetă care subminează stabilitatea
23

Global Zero U.S. Nuclear Policy Commission Report. Modernizing U.S. Nuclear Strategy, Force Structure
and Posture, p.4. (Accesat la data de 4 septembrie 2013).
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25
Vezi, S. Karaganov, şeful Consiliului de Apărare şi al Politicii Externe Ruse, ”START promovează cooperarea
şi reapropierea Rusia SUA: O lume fără arme nucleare este un concept periculos care trebuie abandonat”,
Rossiiskaia Gazeta, 23 aprilie 2011, p.58.
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S, Karaganov, şeful Consiliului de Apărare şi al Politicii Externe Ruse, ”Global Zero şi Bunul Simţ”, Rusia în
Afacerile Globale, nr.2, 2010, p.26.
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El descrie armele nucleare ca un punct slab al Războiului Rece şi remarca faptul că dezvoltarea cea mai
importantă s-a produs în perioada de după Războiul Rece. Serghei Karaganov a subliniat ideea că în absenţa
arsenalelor nucleare, statele nu s-ar mai teme şi astfel s-ar putea isca comportamente riscante. Karaganov a
concluzionat că este mai util ca relaţii ruso-americane să fie bilaterale şi nu sub egida ”Global Zero”, pentru
îmbunătăţirea relaţiilor. Vezi, Dmitrz Petrov, ”Nuclear Zero aze naz abstained”, Rossiia, 6-14 iunie, 2009.
28
Într-o scrisoare confidenţială către Medvedev, Obama a menţionat că SUA dorea să renunţe la sistemul de
interceptare pe care administraţia Bush în dorea amplasat în Europa, cu condiţia ca Rusia să reducă traficul cu
arme către Iran, statul care a cauzat dealtfel amplasarea rachetelor datorită ambiţiilor sale nucleare. Peter Barker,
”Obama ofertează Rusia cu o înţelegere într-o scrisoare secretă”, The New York Times, 2 martie 2009.
29
Vezi, Doctrina Militară a Rusiei http://merln.ndu.edu/whitepapers/Russia2010_English.pdf; (Accesat la data
de 7 septembrie 2013).
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globală”.30 Se consideră că dezvoltarea şi utilizarea unor sisteme de apărare antirachetă, subminează stabilitatea la nivel global şi perturbă echilibrul strategic de
putere, alături de militarizarea spaţiului şi desfăşurarea de arme nucleare
strategice.
New START
În 2010, la Praga se semnează acordul bilateral ”Noul Tratat de Reducere
a Armelor Strategice” (New START)31, ca o continuare a START I incluzând şi
prevederile SORT. Potrivit Institutului Internaţional de Cercetare pentru Pace
Stockholm (SIPRI)32, în ianuarie 2012, balanţa nucleară se prezintă astfel33 [vezi
fig.1]:
Country
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Principiile Politicii de Stat în Domeniul Descurajării Nucleare până în 2020 prevede că „Rusia poate folosi
armele de precizie ca descurajare, poate trimite trupe în străinătate pentru a proteja interesele sale naţionale sau
ale cetăţenilor săi, în conformitate cu normele dreptului internaţional, cu acordurile internaţionale şi cu
prevederile legislaţiei federale. Principalele sarcini ale Forţelor Armate Ruse în timp de război sunt de a respinge
orice agresiune împotriva Rusiei şi a aliaţilor săi, pentru a învinge agresorul şi pentru a-l forţa să oprească
acţiunile militare. O serie de oficiali cu rang înalt ai Federaţiei Ruse au declarat că elementele scutului
antirachetă al SUA amplasate în România reprezintă o reală ameninţare la adresa securităţii Rusiei. De aceea,
expresia ”în situaţii critice pentru securitatea naţională a Federaţiei Ruse” este suficient de ambiguă încât să
acorde o plajă largă de manevră conducătorilor de la Moscova. Spre deosebire de SUA, deci, Rusia va răspunde
unui atac convenţional sau cu arme biologice şi chimice, cu arme nucleare. O lărgire a circumstanţelor pentru
utilizarea ameninţării nucleare de către Rusia pot fi interpretate şi ca o slăbiciune a Rusiei, din punct de vedere al
forţelor convenţionale. Dacă SUA ştiu că pot face faţă oricărei armate la nivel convenţional, fără a fi nevoie să
provoace victime civile şi contaminări cu armamentul nuclear, Rusia se bazează în mare parte pe forţa de
disuasiune la adresa adversarilor, oferită de componenta nucleară. Rusia, ca şi SUA au elaborate strategii
nucleare de ducere a războiului atât la nivel tactic-operativ dar mai ales strategic”.
http://militar.infomondo.ro/actualitate/rusia-are-o-noua-doctrina-militara.html.
31
The New Strategic Arms Reduction Treaty - New START.
32
http://www.sipri.org/research/armaments/nbc/nuclear. (Accesat la data de 4 septembrie 2013).
33
Vezi, Shannon N. Kile, ”World Nuclear Forces'', SIPRI Yearbook 2012 (Oxford University Press: Oxford,
2012), pp. 307-350.
34
All figures are approximate: a. ”Deployed” means warheads placed on missiles or located on bases with
operational forces; b. These are warheads in reserve, awaiting dismantlement or that require some
preparation (e.g. assembly or loading on launchers) before they become fully operationally available; c. In
addition to strategic warheads, this figure includes c. 200 non-strategic (tactical) nuclear weapons deployed in
Europe; d. The US Department of Defense nuclear stockpile contains c. 4900 warheads. Another c. 3100 retired
warheads are scheduled to be dismantled by 2022; e. These are warheads earmarked for delivery by deployed
strategic launchers (intercontinental ballistic missiles, submarine-launched ballistic missiles and long-range
bombers); f . This figure up to 4000 non-strategic (tactical) nuclear weapons for use by short-range naval, air
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În 2011, intră în vigoare New START cu o valabilitate cel puţin până în
anul 2021. Tratatul prevede o reducere a focoaselor la 1550 pentru fiecare parte
implicată (aviaţie, terestre, submarine), limitarea la 1550 focoase amplasate, 800
de lansatoare de rachete balistice amplasate şi neamplasate (ICBM), rachete
balistice lansate de pe mare (SLBM) şi bombardiere grele şi la o limitare
separată de 700 ICBM şi SLBM amplasate; faţă de celelalte tratate anterioare
reducerea este semnificativă, stipulându-se şi verificări tehnice, plus 18 inspecţii
in-situ per an.35 New START prevede limite mai mici cu 74% la numărul de
focoase nucleare faţă de prevederile START şi cu 30% faţă de prevederile
SORT. În ceea ce priveşte limita de 1550 de focoase nucleare instalate pe
vehicule de transport nucleare36 în reducerile sunt mai mult de jumătate faţă de
START; limita de 800 de vehicule de transport nucleare37 dintre nu mai mult de
700 desfăşurate.38 Potrivit Tratatului, numărul lansatoarelor de rachete nucleare
strategice va fi redus la jumătate. Regimul de verificare şi inspecţie va fi stabilit
ulterior prin înlocuirea mecanismului SORT. New START nu limitează numărul
de focoase nucleare operaţional inactive depozitate, deci acestea pot fi de
ordinul miilor în inventarele ruse şi americane.39
Există anumite diferenţe semantice legate de terminologia folosită în
negocierile armamentelor nucleare. New START nu defineşte sensul termenilor
de focoase nucleare ”desfăşurate” (deployed) sau ”depozitate” (rezerve, puse în
depozite); în economia tratatului interesează numai focoasele instalate pe
vectorii de transport (delivery vehicles). Un alt termen ”strategic” privitor la
raza de acţiune a vectorului de transport, permite ca unii vectori să fie încadraţi
în categoriile non-strategici sau tactici. De reţinut că în limbajul altor puteri
nucleare, forţele lor nucleare sunt considerate ”strategice”, indiferent de raza de
acţiune a vectorilor de transport pe care sunt instalate.40
Tratatul stabileşte şi un organ pentru respectarea şi implementarea
prevederilor sale – Comisia Consultativă Bilaterală41. Tot în cadrul New
force and air defence forces. In 2010 the Russian Government declared that all tactical nuclear weapons were in
storage and not deployed; g. This includes a military stockpile of c. 4500 nuclear warheads and another c. 5500
retired warheads await dismantlement; h. The nuclear stockpiles of China, India, Pakistan and Israel are not
thought to be fully deployed; i. North Korea conducted nuclear test explosions in 2006, 2009 and 2013,
February 12, a spokesman for North Korea's army command said it had successfully conducted a third
underground nuclear weapon test, according to the Yonhap, but there is no public information to verify that it
possesses operational nuclear weapons.
35
Protocolul New Start, Washington DC, Casa Albă, 8 aprilie 2010, www.whitehouse.gov/new-start-treatz-andprotocol. (Accesat la data de 9 septembrie 2013).
36
ICBMs, SLBMs şi bombardiere grele.
37
ICBMs, SLBMs şi bombardiere grele, desfăşurate şi în depozite.
38
Vezi, Ramesh Thakur and Gareth Evans, eds., Nuclear Weapons: The State of Play, Canberra, Centre for
Nuclear Non-Proliferationand Disarmament, 2013, p.33, http://cnnd.anu.edu.au (Accesat la data de 9 septembrie
2013).
39
SUA se pare că vor conta pe operativitatea unui număr mare de vectori purtători şi un număr redus de focoase
nucleare instalate, fapt care poate aduce modificări în strategia viitoare de alocare a fondurilor pentru înarmare a
Rusiei, momentan fiind evidentă preocuparea pentru introducerea în serviciu a noilor SLBM, R-29RMU Sineva
şi RSM-56 Bulava, dar mai ales a noilor submarine care le vor purta din clasa Borei.
40
Vezi, Ramesh Thakur and Gareth Evans, eds., Nuclear Weapons: The State of Play,Canberra, Centre for
Nuclear Non-Proliferationand Disarmament, 2013, p.43, http://cnnd.anu.edu.au. (Accesat la data de 9 septembrie
2013).
41
The Bilateral Consultativ Commission.
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START, se inserează acceptul părţilor de a negocia noi limitări pentru armele
nucleare ofensive până în 2018.
Intrarea în vigoare a New Start este considerată o realizare deosebită în
domeniul controlului armamentelor după semnarea START I, prin stabilirea
unui regim oficial de control.42 În ciuda criticilor lacunelor privind arsenalul
armelor nucleare tactice şi clasificarea ofensiv-defensiv, tratatul stabileşte un
regim internaţional oficial de control după o perioadă de incertitudini.
Problemele tehnice pe care le implică New START pot genera soluţii false şi
neviabile departe de chestiunile reale de securitate. Mai mult, se crează
oportunitatea ca Rusia să blocheze viitoarele progrese în procesul de reducere a
armamentelor.43
În cazul focoaselor nucleare, stocurile sunt ajustate mai mult de un focos
pentru pentru sistemele de livrare; două focoase pentru fiecare rachetă balistică,
două tipuri principale de bombe gravitaţionale şi un focos pentru fiecare rachetă
de croazieră. SLBMs sunt cele mai puţin vulnerabile în cazul unui atac nuclear
masiv, fiind destinate în principal pentru lovitura secundară asiugurată
reprezentând prin caracteristici şi misiuni avertismentul că SUA nu poate fi
înfrântă printr-o primă lovitură nucleară. ICSMs asigură prin sutele de locaţii
dispersate pe spaţii mari capacitatea de răspuns în cazul unui atac nuclear chiar
dacă prim lovitură va provoca pierderi majore SUA. ICBM sunt principala
structură a triadei nucleare, atât pentru că celălalte componente ale triadei pot fi
mai uşor de distrus dar şi pentru cazul când războiul nuclear se desfăşoară
înafara spaţiului american.
Acest tratat în opinia unui specialist, marchează finalul unei ere de control
a armamentului şi debutul unui nou sistem de control cu ramificaţii globale, dar
apariţia sa depinde nu de un sistem de securitate global dedicat conflictelor
regionale ci de succesul implementării tratatului de către Washington şi
Moscova.44 În 2012, doctrină nucleară americană45 stipulează că un stat care nu
este dotat cu arma nucleară şi care respectă TNP46 nu este în pericolul de a
deveni o ţinţă pentru armamentul nuclear american. SUA nu vor răspunde cu
arme nucleare unui atac cu arme biologice, chimice sau convenţionale, în vreme
ce Rusia răspunde cu arme nucleare unui atac convenţional, chimic sau biologic,
„în situaţii critice pentru securitatea naţională a Federaţiei Ruse”. Reducerea
42

Vezi, Wolf, A.F., Nikitin, M.B. and Kerr, P.K., 2012, Arms control and nonproliferation: a catalog of treaties
and agreement, Washington, DC: Congressional Research Service, p.3
43
Vezi, Lewis, G.N. and Postol, T.A. 2010, A flawed and dangerous US missile defence plan, Arms control
today, 40(4), http://www.armscontrol.org/act/2010_05/Lewis-Postol. (Accesat la data de 8 septembrie 2013).
44
Fedor Lukianov, ”Posledny Dogovor”, Vremia Novostei, 29 martie 2010. The United States, for example, has
reduced its nuclear forces from a Cold War peak of more than 30,000 warheads to about 5,000 warheads, and it
is committed by the New START agreement to limit its deployed strategic warheads to 1,550. Arshad
Mohammed and Phil Stewart, “U.S. Says Nuclear Arsenal Includes 5,113 Warheads,” Reuters, May 3, 2010,
http://www.reuters.com/article/idUSTRE64251X20100503. (Accesat la data de 11 septembrie 2013).
45
http://www.defense.gov/npr/docs/2010%20nuclear%20posture%20review%20report.pdf; (Accesat la data de 9
septembrie 2013).
46
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). Într-un interviu acordat pentru ziarul The New
York Times, Obama a spus că va face excepţii în cazul statelor problemă, precum Iranul şi Coreea de Nord, dar a
precizat că noua strategie se va concentra pe forţa de disuasiune nenucleară şi va elimina ambiguităţile din
timpul Războiului Rece arătând când pot fi folosite astfel de arme.
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stocurilor strategice nedesfăşurate va diminua capacitatea SUA pentru
desfăşurarea de forţe reduse dar adaptate teatrelor de desfăşurare; în condiţiile
limitării capacităţilor de producţie, este de preferat înlocuirea echipamentelor
defecte cu acelaşi tip de echipamente din stocuri de acelaşi tip decât cu produse
noi. Analiza acestui tratat, în opinia unor specialişti, denotă un avantaj asimetric
SUA faţă de Rusia în ceea ce priveşte apărarea cu rachete, precizia sistemului
convenţional de lovire şi focoasele nucleare nedesfăşurate.47
Bibliografie:
1.BARKER Peter, ”Obama ofertează Rusia cu o înţelegere într-o scrisoare
secretă”, The New York Times, 2 martie 2009.
2.CONSTANTINOU Costas (1996), On the Way to Duplomacy
3.DAHL R. (1970) Modern Political Analysis, New York, Prentice Hall.
4.DEVIN T. Hagerty, The Consecquences Nuclear Proliferation,
Cambridge Mass., MIT Press, 1998.
5.WALTZ R. (1993), ”The Emerging Structure of International Politics,
International security (18), pp.18-79.
6.DMITRI Petrov, ”Nuclear Zero aze naz abstained”, Rossiia, 6-14 iunie,
2009.
7.MANN Michael (1986/1993), The sources of Social Power, Vol. II,
Cambridge, Cambridge University Press, pp.34-56 şi Michael Mann (2003),
Incoerent Empire, London, Verso, pp.23-35.
8.WALTZ R. (1993), ”The Emerging Structure of International Politics,
International security (18), pp.50-52.
9.KARAGANOV, S., şeful Consiliului de Apărare şi al Politicii Externe
Ruse, ”START promovează cooperarea şi reapropierea Rusia SUA: O lume fără
arme nucleare este un concept periculos care trebuie abandonat”, Rossiiskaia
Gazeta, 23 aprilie 2011.
10.KARAGANOV, S., şeful Consiliului de Apărare şi al Politicii Externe
Ruse, Global Zero şi Bunul Simţ, Rusia în Afacerile Globale, nr.2, 2010.
11.KHIMSHIASHVILI Polina şi Kostenko Natalia, ”Sokratiat minimalno”,
Vedomosti, 29 martie 2010.
12.KOKOSHIN, V.L., ”Bomba spravliaet iubilei”, Nezavisimoe voennoe
obozrenie, 26 noiembrie 2010.
13.KRAMCHIKHIN, A.,”Estul Inadecvat”, Nezavisimoe voennoe
obozrenie, 23-29 iulie 2010, p.1.
14.LUKIANOV, Fedor, ”Posledny Dogovor”, Vremia Novostei, 29 martie
2010.
15.”Litva prizvala mirovye derzhavy nachat peregorovory organixheniiu
takicheskogo iadernogo oruzhiia dislotsipovannogo v kalingradskoi oblasti”,
DEFENS Eskress: Ezhennedelnaia lenta novostei, 8 februarie 2011.
47

Vezi, G. Peter Nanos Jr. (2012): Twentieth-Century Arms Control Policy May Fail in thee Twenty-First,
Comparative Strategy, 31:4, 322-3300.

251

16.SHANNON N. Kile, ”World Nuclear Forces'', SIPRI Yearbook 2012
(Oxford University Press: Oxford, 2012), pp. 307-350.
17.SCHIMITT B., (1932/1998), The Political Discourse of AnarchiyŞ A
Disc iplinary History of International Relations, Albany, NY, State University of
New York Press, pp.24-30.
18.STRANGE, Susan (1999), ”The Westfailure System”, Review of
International Studies (25).
19.www.whitehouse.gov/new-start-treatz-and-protocol.
20.http://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/pdf/Sipri_table12b.pdf
21.http://www.state.gov/www/global/arms/starthtm/start/toc.html;
22.http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CRPT-111erpt6/pdf/CRPT-111erpt6.pdf,
pp.141.
23.http://www.sipri.org/research/armaments/nbc/nuclear.
24.http:// www.state.gov/documents/ organization/140035.pdf;
25.http://globalsolutions.org/files/
public/documents/New-STARTfactsheet. pdf;
26.http://dpc.senate.gov/docs/lb-111-2-183.pdf, CDOC-111tdoc5(1).pdf;
27.http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/
CRPT-111erpt6/pdf
/CRPT111erpt6.pdf;

252

BAZA SISTEMULUI LEGISLATIV
DE REPRIMARE A TERORISMULUI
Vitia MEREANU*
Terorismul cunoaşte o diversitate de forme de manifestare şi metode de acţiune
imposibil de anticipat în totalitatea fenomenului care necesită o analiză riguroasă. Atâta timp
cât persistă cauzele terorismului, acest flagel nu poate fi eradicat în totalitate, reprezentând
latura întunecată a societăţilor occidentale. Atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 se
vor repeta cu siguranţă în altă parte, în circumstanţe diferite.
Cuvinte-cheie: terorism, prevenire, contracarare, finanţarea terorismului, securitate
internaţională.

Introducere
Imposibilitatea eradicării terorismului, implică identificarea celor mai
eficiente forme de monitorizare şi contracarare a acestui fenomen.Ţinerea sub
supraveghere permanentă a grupărilor teroriste, pot reduce pierderile materiale şi
umane, aducând în rândul opiniei publice un sentiment de linişte şi
securitate.Pentru a spori eficienţa măsurilor de prevenire şi combatere a
terorismului, acţiunile de ripostă, trebuie să se desfăşoare nu doar cu energie şi
determinare dar şi într-un cadru legal.
Diferite grupări criminale comit diverse acte teroriste, pentru intimidarea
şi distrugerea diferiţilor concurenţi, pentru a-şi impune o influenţă asupra puterii
de stat, cu scopul de a-şi asigura cele mai bune condiţii pentru activităţile lor
criminale. Victima unui atac terorist poate cădea oricine, chiar şi acela care nu
are nici un fel de legătură cu acel conflict care a dat naştere actului terorist.
Din păcate, terorismul apare ca un instrument de intimidare şi distrugere
foarte eficient în disputele veşnice şi ireconciliabile a diferitelor lumi, ce diferă
fundamental una de alta prin înţelegerea vieţii, a moralităţii şi a culturii. Iar în
ultimii câţiva ani, problema terorismului a câştigat noi adepţi din întreaga lume
şi are o tendinţă de creştere durabilă.
În fiecare an, atacurile teroriste sunt organizate cu tot mai multă atenţie
şi violenţă, folosind tehnici noi, arme, şi mijloacele de comunicaţie dintre cele
mai moderne. În diferite regiuni ale lumii, cea a naţionaliştilor şi a radicalilor
politici care utilizează metodele de teroare pentru a-şi atinge obiectivele,
grupările teroriste au organizat o reţea extinsă de stocare subterană a armelor şi a
materialelor explozibile, a structurilor de sprijin şi a instituţiilor financiare. Ca şi
o acoperire pentru funcţionarea organizaţiilor teroriste, funcţionează sistemul
diferitelor firme, companii, bănci şi fonduri de operare. Este clar că pentru
contracararea acestui fenomen extrem de periculos este necesară o coordonare a
tuturor statelor la cel mai înalt nivel şi crearea unei reţele de organizaţii
*
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internaţionale. Pentru ca să fie eficiente acţiunile de luptă împotriva
terorismului, este necesară de asemenea o dezvoltare de concepte juridice
internaţionale unificate, cu caracteristici juridice ale acestui tip de infracţiune.
Combaterea terorismului trebuie să fie luată în considerare, de către toate
naţiunile civilizate, ca fiind una dintre cele mai importante sarcini. Printre cele
mai importante activităţi din această sferă pot fi menţionate: îmbunătăţirea
cadrului legal, consolidarea interacţiunii dintre agenţiile specializate ale statelor,
supunerea la presiuni maxime a ţărilor care susţin şi sponsorizează terorismul,
creşterea numărului de angajaţi din structurile de ripostă a terorismului, a
tehnicilor şi echipamentelor folosite.
1. Normative de reglementare juridică a activităţii anti-teroriste
Nu este uşor de dat o definiţie terorismului, aşa după cum uneori din
această noţiune reies diferite semnificaţii. Societatea modernă se confruntă cu
mai multe tipuri de terorism, iar acest termen a pierdut o semnificaţie clară. Sub
noţiune de terorism se subânţeleg implicit şi pur penal o răpire de persoane
pentru a obţine o răscumpărare, crime pe motive politice, metodele brutale de a
purta un război, deturnare de avioane, şantajul,precum şi actele de violenţă
îndreptate împotriva intereselor şi a proprietăţii cetăţenilor.
Există mai mult de o sută de definiţii ale noţiunii de terorism, dar în
niciuna dintre ele nu apare suficient de definit. Cuvântul teroare derivă din limba
latină: terror – frică oroare. Într-adevăr, orice acţiune teroristă ( chiar dacă nu are
nicio legătură cu crima ) implică întotdeauna violenţă, constrângere, ameninţare.
Principalul mijloc de realizare a obiectivului pentru orice terorist este
intimidarea, având scopul de a crea o atmosferă de frică şi incertitudine, cât şi de
inducere a sentimentului de groază.
Având în vedere pericolul social extrem pentru public precum şi
cruzimea actelor de terorism, faptele lor antisociale şi inumane, terorismul poate
fi definit ca un fenomen social care constă în utilizarea ilegală a violenţei
extreme, sau ameninţări cu violenţă pentru intimidarea adversarilor în scopul
atingerii obiectivelor urmărite. Suportul legal împotriva activităţii terorismului
reprezintă cea mai importantă condiţie pentru a da un răspuns de succes atât
terorismului intern cât şi celui internaţional.
Principiile de bază privind lupta împotriva terorismului sunt recunoscute
ca: validitatea legislaţiei, măsuri prioritare pentru prevenirea terorismului,
pedepsirea celor responsabili pentru actele de terorism, protecţia persoanelor
care sunt expuse pericolului ca urmare a acţiunilor teroriste, managementul
forţelor atrase în conducerea acţiunilor de ripostă şi mijloacele folosite pentru
operaţiunile privind combatera terorismului şi altele de acest tip.
Baza legislaţiei din România în acest domeniu, este Legea nr. 535 din 25
noiembrie 2004 „privind prevenirea şi combaterea terorismului”, care stabileşte
cadrul legal şi instituţional pentru lupta împotriva terorismului din România.

254

2. Baza cadrului juridic naţional pentru prevenirea şi combaterea
terorismului - legea 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
Legea 535/2004 defineşte încă din primul articol al primului capitol, ce
anume trebuie înţeles prin terorism ca infracţiune majoră împotriva vieţii
persoanelor ori a unor bunuri materiale.
Astfel, terorismul reprezintă ansamblul de acţiuni ori ameninţări care
prezintă pericol public şi afectează securitatea naţională a unui stat ori a unui
număr de state. Legiuitorul stabileşte cu acurateţe că nu orice ameninţări în scop
terorist sau chiar ale unor acţiuni, pot fi definite ca având caracter terorist, decât
atunci când ele sunt săvârşite premeditat de entităţi teroriste ostile faţă de alte
entităţi, împotriva cărora acţionează prin modalităţi violente în scopul obţinerii
unor obiective specifice, de natură politică.
În acelaşi timp, pentru ca ameninţările sau acţiunile să poată fi definite
drept teroriste, acestea trebuie să vizeze factori umani (sau materiali, după caz)
din cadrul autorităţilor publice, al instituţiilor, populaţiei civile ori alt segment
aparţinând acestora şi să producă stări cu un puternic impact asupra populaţiei,
menit să atragă atenţia asupra scopurilor urmărite.
Cu alte cuvinte, pentru a fi vizat de această lege şi pentru a fi strict
delimitat de alte acţiuni cu caracter infracţional vizate de alte acte normative,
legiuitorul român a formulat în subsidiar un prim principiu al cadrului juridic de
combatere a terorismului, respectiv cel al definirii şi delimitării actelor de
terorism în ansamblul fenomenului infracţional.
Un alt principiu rezultă din articolul 5 al capitolului I în care sunt
stipulate cerinţe legate de prevenirea şi combaterea terorismului care se
realizează în directă conformitate cu convenţiile internaţionale referitoare la
combaterea terorismului şi ale legislaţiei naţionale referitoare la drepturile
omului. În toate statele democratice funcţionează supremaţia Constituţiei şi a
legii, inclusiv în cazul aplicării acestei legi ale cărei prevederi pot excede cadrul
naţional în cazul unor acte de natură teroristă comise pe teritoriul mai multor
state democratice bazate pe domnia legii, ca principiu al organizării şi
desfăşurării militare, pe baza legii, a sistemului anti-terorist.
Într-un ultim principiu remarcăm echilibrul de acţiune între principalele
etape ale antiterorismului precum: prevenirea, combaterea efectivă şi în final
reprimarea hotărâtă a oricăror acţiuni teroriste îndreptate împotriva ţării noastre.
Pentru obţinerea unor rezultate scontate privind combaterea terorismului, legea
asamblează într-un mecanism unitar 21 de ministere, alte autorităţi şi instituţii
publice cu atribuţii clar stipulate în tematică, cu obligaţii privind sesizarea S.R.I.
referitor la persoane ori entităţi suspecte de a fi angajate în pregătirea şi
demararea unor acte teroriste (aşa cum legiuitorul stipulează în conţinutul art.8,
cap.I).
În ţara noastră S.R.I. este autoritatea specializată în coordonarea tehnică
operativă pe linie de combatere a terorismului. Conform legii, în cadrul S.R.I.
funcţionează componente specializate, respectiv Sistemul Naţional de Prevenire
şi Combatere a Terorismului, Centrul Naţional de Coordonare Opertivă
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Antiteroristă, cu atribuţii prevăzute de lege, pe care le vor exercita în
eventualitatea apariţiei unor situaţii de criză, aşa cum sunt acestea prevăzute în
art.17.
În scopul asigurării unei funcţionări fără fisuri, continue şi coerente,
autorităţile din S.N.P.C.T îşi desemnează reprezentanţii permanenţi care
participă la şedinţa anuală, organizată în scopul schimbului util de informaţii
(art.14). Aceste şedinţe plenare au, în acelaşi timp, pe lângă schimbul de
experienţă scontat, menirea includerii în structura organizatorică a
compartimentelor speciale din cadrul cărora se recrutează şi experţii care
formează grupuri de lucru permanente (art.13). Aceste grupuri specializate se
întâlnesc, conform legii, bianual sau ori de câte ori este nevoie. Întreaga
activitate a acestor organisme şi structuri specializate funcţionează sub directa
îndrumare şi control al C.S.A.T., organism împuternicit prin lege să aprobe
protocolul general de organizare şi funcţionare al S.N.P.C.T (art.7) şi
regulamentul de organizare şi funcţionare al C.N.C.O.A. (art. 14). În ansamblul
său, întregul sistem instituţional românesc este circumscris acţiunilor organizate
pe plan internaţional în scopul prevenirii şi combaterii terorismului prin
cooperare cu alte state sub coordonarea O.N.U. sau U.E.
În capitolul II al legii, secţiunile 1 şi 2, legiuitorul a stipulat faptul că
prevenirea şi combaterea terorismului se realizează unitar la nivel naţional ca
sistem denumit în continuare S.N.P.C.T (art. 6), cu participarea S.R.I., având
principala atribuţie de coordonare tehnică a ministerelor: afacerilor interne, ale
apărării naţionale, afacerilor externe, economiei şi comerţului, agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale, mediului şi gospodăririi apelor, transporturilor şi
turismului, sănătăţii, comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, finanţelor
publice, integrării europene şi justiţiei. Acestor ministere li se alătură S.I.E.,
S.P.P., S.T.S., precum şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
Banca Naţională, Agenţia Naţională de Control al Exporturilor, Oficiul Naţional
de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi Comisia Naţională pentru
Controlul Activităţilor Nucleare, acele structuri şi organisme în interiorul cărora
se operează cel mai frecvent cu informaţii de interes major pentru securitatea
statului român.
Conform art.7 din acest capitol secund, autorităţile şi instituţiile publice
enumerate sunt componente lucrative ale S.N.P.C.T şi desfăşoară activităţi de
prevenire şi combatere a terorismului, acţionând individual sau în cooperare, în
funcţie de structură, de componenţa şi de competenţa fiecăreia, în deplină
concordanţă cu aprobările stipulate de C.S.A.T. Principala atribuţie legală a
acestor ministere, autorităţi şi instituţii publice este cea informativă. Art. 8
precizează obligaţia sesizării S.R.I. privind orice fel de suspiciuni asupra unor
persoane ori entităţi juridice, pasibile de săvârşirea ori pregătirea unor acte de
terorism. Aceeaşi obligaţie o au şi alte instituţii şi persoane juridice, altele decât
cele din componenţa S.N.P.C.T., dar şi persoanele fizice deţinătoare a unor
informaţii referitoare la favorizarea ori finanţarea actelor de terorism (art.9). Mai
mult, persoanele în cauză au, potrivit legii, nu doar obligaţia informării operative
cu privire la asemenea activităţi, ci sunt şi obligate să sprijine orice demers,
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orice acţiune de natură să preîntâmpine, să combată fapte cu caracter terorist,
permiţând accesul reprezentanţilor competenţi în imobile precum şi la
informaţiile care au legătură cu actele de terorism.
Ansamblul atribuţiilor specifice pe linia prevenirii şi combaterii
terorismului sunt enumerate în articolele 10 şi 11 ale acestui capitol II din lege,
dintre care exemplificăm activităţile împotriva fluxurilor de alimentare cu
mijloace de acţiune şi cu resurse financiare, logistice, activităţi de pază,
protecţie, forme de descurajare ale componentelor S.N.P.C.T.
În etapa următoare pentru contracararea actelor teroriste care nu au fost
prevenite în totalitate, autorităţile şi instituţiile aflate în componenţa S.N.P.C.T.
au atribuţii în identificarea persoanelor care pregătesc, iniţiază ori comit sau
favorizează actele de terorism inclusiv prin cooperarea internaţională, după caz.
Conform art.12, S.R.I. execută intervenţia antiteroristă prin acţiuni de sine
stătătoare sau/şi în cooperare cu alte forţe abilitate (M.A.I., M.A.P.N., S.P.P.) în
scopul capturării şi anihilării teroriştilor şi eliberării ostaticilor. Acest gen de
intervenţii specializate în scop antiterorist se execută conform acestei legi, cu
aprobarea C.S.A.T. la solicitarea serviciului de informaţii potrivit metodologiilor
elaborate de acesta. În funcţie de natura şi amploarea actelor teroriste, în
acţiunile de combatere coordonate de S.R.I. prin S.N.P.C.T. pot fi angrenate şi
alte componente cu misiuni specifice din M.A.I., M.A.P.N., S.P.P., alte structuri
din sistemul de securitate naţională.
Pentru asigurarea măsurilor privind culegerea de informaţii, cuprinse în
secţiunea a doua a capitolului II al legii, organele de stat cu atribuţii în sfera
securităţii naţionale sunt autorizate să solicite ( în contextul unor ameninţări la
adresa statului prevăzute în art. 3 al legii nr. 51 din 1991 ) procurorului,
autorizarea unor activităţi de culegere de informaţii, respectiv interceptarea
comunicaţiilor, cercetarea unor documente sau înscrisuri, ridicarea, consultarea
şi repunerea la loc a unui document după extragerea informaţiilor de interes
operativ, copierea unor extrase, obţinerea prin orice procedee a unor informaţii
(art.20). Legea stabileşte în articolul următor, cadrul procedurilor ce trebuie
urmate pentru ca propunerea procurorului să poată fi autorizată, astfel solicitarea
se formulează în scris şi trebuie să fie edificatoare în privinţa existenţei unei
ameninţări reale la adresa securităţii statului român. Solicitarea se adresează
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, urmând a primi soluţionare legală din partea procurorilor special
desemnaţi de Procurorul General. În situaţia în care propunerea este
nejustificată, aceasta poate fi respinsă prin rezoluţie motivată, dar în caz contrar
Procurorul General sau înlocuitorul de drept al acestuia solicită, în termen de 24
ore, în scris, Preşedintelui Î.C.C.J. autorizarea propunerilor înaintate, prin
acordarea unui mandat delimitat în spaţiu şi timp şi a cărui durată nu poate
depăşi 6 luni decât în cazuri motivate cu temeinicie când durata autorizării poate
fi prelungită cu termene de cel mult trei luni. Mandatul interceptărilor încetează
în momentul în care dispare obiectul pentru care a fost acordat. În cazul unor
situaţii de urgenţă, a unor cazuri de atacuri iminente sau în pericol de a fi
declanşate pe neaşteptate, în scopul înlăturării potenţialului pericol pentru
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securitatea naţională, legiuitorul a prevăzut şi posibilitatea efectuării unor
activităţi prevăzute la art.20 fără autorizarea legală, urmând ca demersurile
legale în vederea autorizării să fie îndeplinite în cel mult 48 ore.
Pot aprecia că Legea nr.535/2004 oferă un cadru legal şi instituţional
adecvat prevenirii şi combaterii terorismului îndreptat împotriva securităţii
statului român, dar având în vedere data la care a fost adoptat acest act normativ,
nu a fost adaptat rezoluţiei (legislaţiei) europene în domeniu (în anul 2004
România nu devenise stat membru al U.E.) respectiv decizia cadru a Consiliului
Uniunii Europene 2002/475 J.A.I. din 13 iunie 2002 privind combaterea
terorismului.
Concluzii
Terorismul a existat în societate cu mult timp înainte de apariţia acestui
termen. Prezentarea istoriei terorismului ne permite să înţelegem, că indiferent
de motivele de folosire a metodelor de teroare (autosacrificare pentru binele
societăţii şi acţiuni pentru „cele mai înalte interese ale umanităţii”, până la
dorinţa de a se autojustifica sau de a acapara puterea), este în orice moment
asociat cu agresivitate, violenţă, negarea valorilor umane, dorinţa de a contesta
întregul sistem socio-politic şi juridic. Terorismul are destul de multe categorii,
dar în orice formă, cel mai periculos apare ca rezultat al incertitudinii şi
consecinţelor problemelor sociale şi juridice ale secolului XXI. Amplitudinea
incredibilă a activităţii teroriste este reliefată de existenţa numeroaselor
organizaţii teroriste care interacţionează între ele, posedă o structură
organizatorică rigidă, cu unităţi de informaţii şi contra-informaţii, dispun de
logistică şi de informaţii propagandistice, deţin o reţea de ascunzători secrete,
dispunând uneori de agenţi infiltraţi în rândul organelor de stat şi de drept. O
experienţă tristă ne arată că teroriştii contemporani sunt destul de capabili pentru
a duce acţiuni subversive şi războaie teroriste, să participe în conflicte armate pe
scară largă.
Terorismul este o crimă împotriva siguranţei publice, vizează deopotrivă
personalităţi, comunităţi şi state. Terorismul nu apare într-un loc pustiu, existând
anumite motive şi condiţii sociale ce contribuie la apariţia lui. Depistarea şi
cercetarea relevă natura terorismului ca un fenomen socio-juridic, explică
originea sa, arată că se poate extinde şi că sunt necesare măsuri de contracarare a
creşterii lui. În afară de aceasta, analiza unor asemenea condiţii şi cauze, are
scopul de a rezolva unele situaţii conflictuale specifice, de a diagnostica, de a
preveni actele teroriste şi de a elabora strategii şi tactici de combatere a
terorismului. Principalele motive pentru deteriorarea situaţiei în lumea de azi,
sunt diferenţele socio-economice, politice şi religioase în creştere, mărirea
decalajului dintre ţările şi populaţiile bogate şi cele sărace.
Este imposibil să ne imaginăm că într-o zi vor dispare de pe faţa
pământului căutătorii frenetici şi orbi ai dreptăţii şi adevărului, gata să se
sacrifice împreună cu alţii pentru o fericire comună, sau pentru hegemonia unui
grup social sau etnic.
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O societate civilizată ar trebui să depună eforturi pentru a ţine sub
control şi să nu permită ca acest flagel să se răspândească, să identifice şi să
combată din timp ameninţarea teroristă. Astăzi, ea este destul de evidentă astfel
că apare necesitatea de a identifica şi a analiza cauzele, problemele, esenţa şi
tendinţele terorismului, de a se perfecţiona cât mai curând posibil, metodele şi
mijloacele eficiente de luptă împotriva lor.
Lupta împotriva terorismului necesită o abordare cuprinzătoare,
permanentă care să includă măsuri politico-economice, sociale şi juridice.
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CORELAŢIA ACŢIUNE-PREGĂTIRE
A UNITĂŢILOR ANTITERORISTE
Vitia MEREANU*

Eficienţa acţiunilor desfăşurate în scop antiterorist este determinată de un cumul de
factori, de cerinţe ce trebuie îndeplinite de unităţile specializate. Realităţile ultimelor decenii
de luptă împotriva terorismului internaţional, pun în evidenţă faptul că, pe lângă tehnica de
vârf a dotării personalului cu armament de ultimă generaţie, dotări tehnice speciale,
obţinerea rezultatelor este determinată de pregătirea fizică şi psihică, de calităţile sale
moral-volitive, de capacitate, de voinţă, de motivaţia psihologică şi nu în ultimul rând, de
capacitatea de orientare în teren şi modul de a se adapta la orice schimbare în timpul
acţiunii.
Cuvinte-cheie: terorismul contemporan, selecţie, acţiune, pregătire, contracarare.

Introducere
Specialiştii în domeniul evoluţiei istorice ale umanităţii apreciază cu
argumente solide şi susţinute temeinic, că în acest început de secol XXI starea
de spirit a omenirii este foarte asemănătoare cu cea a înaintaşilor care au trăit în
urmă cu un secol perioada premergătoare declanşării primului Război Mondial.
Lumea părea aşezată într-o matrice a liniştii sociale şi a păcii temeinic
instaurate în Europa după gravele confruntări militare din precedentele două
secole. După epopeea napoleoniană de la finele anilor 1700 şi începutul de veac
XIX şi îndeosebi în urma războiului franco-prusac (1870-1871) se părea ca
lumea politică a realizat inutilitatea reală a unor asemenea carnagii, fără
câştiguri pe măsură pentru partea victorioasă. Într-adevăr, este greu de crezut că
între ţările bătrânului continent mai pot avea loc conflicte militare, deşi
asemenea evoluţii, din păcate, nu sunt excluse în totalitate. Constituirea unei
Europe unite nu se desfăşoară însă întotdeauna fără unele adversităţi create de
existenţa unor interese divergente.
Aşa cum se prezintă astăzi vectorii evoluţiei politico-economice, în
următoarele decenii marea majoritate a analiştilor de profil sunt aproape unanim
de acord că marile conflagraţii între state euro-asiatice şi euro-atlantice nu mai
sunt de actualitate. Dar asta nu înseamnă că nu ne putem plimba liniştiţi prin
parcuri, nu putem face cumpărăturile în deplină siguranţă, fără teama unor
posibile atacuri teroriste. Să nu uităm de atentatul terorist din Spania care a vizat
călătorii care se deplasau într-o dimineaţă ca multe altele, în vagoanele trenului
supraaglomerat, unde au explodat pe neaşteptate bombele teroriştilor, sau de cel
de la metroul londonez, în urma căruia şi-au pierdut viaţa mai multe persoane.
*
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Este puţin probabil ca în următorii ani, razboaiele să se desfăşoare prin
acţiuni de mare întindere, prin amploarea forţelor antrenate în conflicte, însă, din
păcate lumea nu a scăpat de teama unor pericole ce pot veni de oriunde, în mod
deosebit din unele ţări nedemocratice ale lumii. Mai mult, flagelul terorist pare a
beneficia de spaţii de manifestare aproape nelimitate şi de mijloace de ucidere
fără limite.
În cadrul unor evenimente unde pot participa zeci de mii de persoane,
teroriştii pot acţiona aproape nestingheriţi, folosind inclusiv gaze toxice, ori
bombe artizanale, cum ar fi atentatul din Boston din data 15 aprilie 2013, soldat
cu numeroase persoane rănite şi chiar pierderi de vieţi omeneşti. În aceste
condiţii în care teroriştii nu pot fi ţinuţi sub control şi contracaraţi în totalitate şi
în situaţia în care viitorul indică fără dubii o creştere în intensitate şi virulenţă a
fenomenului terorist, lumea nu poate reacţiona decât prin pregătirea unor unităţi
specializate în combaterea terorismului astfel încât să-i limiteze, să-i reducă
efectele la cote minime. Într-un fel, terorismul este rudă cu fenomenul corupţiei,
despre care se spune că nu poate fi eradicat în totalitate din societate, dar poate fi
ţinută sub un oarecare control, iar acest obiectiv se poate realiza doar prin
pregătirea unui personal la un înalt nivel de eficacitate în lupta împotriva acestui
flagel.
Terorismul şi antiterorismul sunt forme complementare de luptă armată
care trebuie analizate cu multă atenţie. Atâta timp cât persistă cauzele
terorismului sau chiar se adâncesc, acest flagel nu poate fi niciodată învins,
rămânând umbra întunecată a societăţilor occidentale. Atacurile comise, la 11
septembrie 2001 asupra umanităţii, se vor repeta în altă parte, în circumstanţe
diferite, fără îndoială, dar se vor repeta1.
1. Selecţia personalului
Eficienţa acţiunilor desfăşurate în scop antiterorist este determinată de un
cumul de factori, de cerinţe ce trebuie îndeplinite de unităţile specializate.
Realităţile ultimelor decenii de luptă împotriva terorismului internaţional, pun în
evidenţă faptul că pe lângă tehnica de vârf a dotării personalului, armament de
ultimă generaţie, dotări tehnice speciale, obţinerea rezultatelor preconizate sunt,
în egală măsură, determinate de pregătirea fizică şi psihică, de calităţile sale
moral-volitive, de capacitate, de voinţa, de motivaţia psihologică şi nu în ultimul
rând, de capacitatea de orientare în teren şi modul de a se adapta la orice
schimbare în timpul acţiunii.
Spre deosebire de vremurile trecute, urmare şi a redimensionării
fenomenului terorist, teroristul este identificat, de cele mai multe ori, ca o
persoană cu educaţie aleasă şi cu studii finalizate la universităţi prestigioase2.
1
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Aceştia beneficiază de cele mai multe ori, de o pregătire oarecum
similară luptătorului antiterorist.
În acest context se impune ca, luptătorii din cadrul unităţilor tactice
antiteroriste să fie atent selecţionaţi, să beneficieze de o pregătire psiho-fizică şi
de specialitate la cel mai exigent nivel, cu o dotare logistică performantă,
motivaţi şi bine pregătiţi psiho-moral pentru a putea face faţă oricărui tip de
acţiune teroristă.
Procesul de selecţie în cadrul unei unităţi de ripostă antiteroristă este
complex şi de durată. Comisia care îndeplineşte această sarcină, este formată din
specialişti, de cele mai multe ori combatanţi, instructori din cadrul unităţii
responsabili cu selecţia candidaţilor. De regulă, cei selectaţi au experienţă în
munca de poliţie, protecţie sau armată şi au deja o experienţă în acest domeniu.
Există două modalităţi pentru realizarea selecţiei şi anume varianta de
selecţie prin cerere şi varianta de selecţie prin recrutare directă. Diferenţa dintre
cele două este că în cazul primei variante, candidaţii vin şi depun o cerere pentru
a fi testaţi în vederea angajării, iar în cazul celei de-a doua variante, candidaţii
sunt recrutaţi de către instructorii unităţii tactice sau de către terţi implicaţi în
procesul de pregătire şi formare a unităţii respective.
De cele mai multe ori, varianta a doua de selecţie este folosită pentru
recrutarea specialiştilor din cadrul suportului logistic al unităţii, dar sunt şi
cazuri când luptătorii sunt recrutaţi în acest mod.
Pentru a fi recrutat, în primul rând, candidatul trebuie să-şi dorească
acest lucru şi să-i placă acest gen de muncă. Atunci când nu există pasiune
pentru acestă profesie, mai devreme sau mai târziu, viaţa candidatului va deveni
grea şi uneori insuportabilă, datorită condiţiilor specifice unei unităţi speciale.
2. Etapa preselecţiei
Pe parcursul acestei etape, candidaţii sunt supuşi unui interviu de
cunoaştere în care îşi prezintă aspectele legate de viaţa şi cariera lor, de calităţile
şi specializările pe care le deţin. Pe parcursul acestui interviu sunt urmărite mai
multe aspecte cum ar fi: gradul de cultură generală, modul de exprimare, modul
de reacţie la anumite fraze, gestica şi limbajul corpului. Odată ce această etapă
s-a încheiat, candidatul primeşte undă verde pentru următoarea fază a selecţiei
ce constă în verificarea informativă.
Compartimentul specializat de protecţie internă şi informaţii, va demara
procedurile de verificare informativă a candidatului, urmărindu-se obţinerea
datelor de interes ale acestuia. Se va avea în vedere cazierul judiciar, eventualele
boli fizice sau psihice de care suferă sau a suferit candidatul, comportamentul în
societate, vicii şi pasiuni. De îndată ce se va da acordul că persoana verificată
este în regulă, se trece la testarea medicală a candidatului.
Candidaţii sunt verificaţi din punct de vedere medical, făcându-li-se
analize amănunţite de sânge, ale organelor interne şi psihiatrice. Candidaţii vor
trebui să se încadreze în baremele speciale prevăzute pentru această grupă de
muncă.
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Testarea psihologică reprezintă o etapă foarte importantă în evaluarea
candidatului, în evidenţierea capacităţilor moral volitive ale acestuia. La fel de
importantă este şi descoperirea unor probleme ascunse, greu de depistat la prima
vedere şi care, neobservate la timp, pot conduce la urmări nedorite. Din punct de
vedere mental opreratorul structurilor antiteroriste trebuie să fie inteligent,
capabil de a analiza corect şi rapid diverse situaţii specifice, hotărât şi
intreprinzător, în măsură să găsească pe loc soluţii de rezolvare a unor situaţii
neprevăzute. Voinţa de a duce la bun sfârşit acţiunile la care participă, hotărârea
de a nu abandona oricâte piedici şi dificultăţi ar întâlni pe parcurs sunt, de
asemenea, calităţi indispensabile unui bun luptător în cadrul structurilor
antiteroriste.
Următoarea etapă constă în testarea fizică, a candidatului care este
verificat din punct de vedere al calităţilor sale fizice. Testele de pregătire fizică
sunt la un nivel ridicat, dar nu exagerat, astfel candidatul trebuie să alerge între
3000 şi 6000 m, să execute 100 de flotări în 2 minute, 100 de abdomene în 2
minute, cel puţin 10 tracţiuni şi să înoate liber 100 m.
În unele unităţi există şi un test de luptă, pe parcursul căruia, candidatul
va lupta pe rând cu mai mulţi adversari, aproximativ 10-15 minute şi va trebui să
rămână în picioare după această probă.
Pe parcursul testului de tragere candidatul va executa şedinţe de tragere
de bază cu pistolul şi pistolul mitralieră, în urma cărora va trebui să obţină
punctajul necesar promovării probei. De regulă acest punctaj este de 85% din
100%.
După ce candidatul va trece de etapa anterioară, acesta va susţine un test de
specialitate şi cultură generală, în urma căruia va trebui să obţină un procentaj
de peste 70% pentru a promova examenul.
3. Etapa selecţiei
Această etapă, denumită şi Hell Week, este perioada cea mai dificilă
pentru candidaţi, timp în care aceştia vor fi supuşi unor teste fizice şi pshice
extreme, menite să demonstreze că aceştia pot face faţă cu succes misiunilor şi
programului de pregătire pe care le vor executa de îndată ce vor fi acceptaţi ca şi
combatanţi.
În activitatea de selecţie a personalului există preocupări pentru testarea
capacităţilor încă din perioada sfârşitului de secol trecut, când au fost
implementate modalităţi specifice de măsurare a calităţilor fiecărui candidat în
parte.
Preliminar sunt examinate capacităţile fizice, construcţia naturală
individuală, urmărindu-se felul în care este înzestrat individul de la natură. Este
evident că într-o viitoare activitate atât de solicitantă şi epuizantă, candidatul
trebuie să fie deplin sănătos, fără probleme fizice, care ar putea impiedica
obţinerea performanţei.
Rezistenţa fizică în regim de suprasolicitare, capacitatea de a suporta condiţii
deosebite, cum ar fi surmenajul, oboseala, înfometarea, acţiuni desfăşurate în
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condiţii climatice extreme, reprezintă încercări deosebit de dificile, cărora în ţări
precum Anglia şi SUA doar 40 % dintre candidaţi reuşesc să le facă faţă cu
succes.
Testarea psihologică permite în egală măsură atât cunoaşterea
potenţialului psihic al individului, a calităţilor acestuia cât şi a unor deficienţe
care îl pot face incompatibil cu acest tip de activitate. Comoditatea, tentaţia unei
existenţe într-un climat de tihnă prelungită, lipsa voinţei şi a curajului, rezistenţa
scăzută la acţiunea factorilor stresanţi ori lipsa unui sentiment puternic al
colegialităţii, individualismul şi invidia definesc tipologia unui candidat care nu
se încadrează în cerinţele specifice unui viitor operator în structurile de ripostă
anti-teroristă.
Una dintre provocările cele mai relevante sunt marşurile de 15-20 km, pe
parcursul cărora candidaţii vor rezolva diferite situaţii de luptă. Urmează teste de
rezistenţă la somn pe o perioadă cuprinsă între 48 şi 72 ore, în care candidaţii se
vor odihni foarte puţin sau chiar deloc.
O altă probă este cea de curaj, pe parcursul căreia, candidaţii vor trebui
să se caţere la înălţime, să traverseze pasaje dificile, să rămână izolaţi într-o
zonă ostilă, fără mâncare sau apă. Examenele finale constau în: test de tragere,
rezolvarea unei situaţii de luptă şi un test de pregătire fizică. Nu toţi candidaţii
ajung la final, unii dintre ei renunţând pe parcursul selecţiei.
În funcţie de specificul unităţii, probele de selecţie pot fi adaptate şi aici
putem aminti pe cei de la Navy Seals, a căror testare se desfăşoară 70% în
mediul marin. Perioada de selecţie, poate varia între 1 săptămână şi 3 luni,
complexitatea probelor vor scoate din candidaţi exact ceea ce trebuie pentru ca
aceştia să promoveze examenul final.
Forţele antiteroriste sunt constituite dintr-un material uman special, din
adevăraţi luptători, capabili de performanţe mult peste medie. Mai întâi,
operatorul din cadrul structurilor de ripostă antiteroristă, trebuie să întrunească
acele trăsături de caracter şi aceeaşi putere de a face faţă solicitărilor încât omul
simplu să împărtăşească motivat convingerea că viaţa lui şi a familiei este
protejată şi apărată la nevoie de echipe specializate, în care acţionează oameni
cu adevărat deosebiţi, de încredere, fără rezerve.
Concluzii
În perioada anilor `60 - 70 din secolul trecut când au început să fie
deturnate primele avioane civile şi au fost luaţi primii ostatici din rândul
pasagerilor, lumea nu era suficient de pregătită pentru contracararea unor
asemenea atentate teroriste. Armata, poliţia ori jandarmeria erau structuri
depăşite de grupările de tip comando, superior pregătite pentru comiterea unor
acţiuni prin surprindere, folosind mijloace umane şi militare restrânse dar foarte
bine pregătite. Atentatele teroriste îşi găsesc germenii în conflictele armate care
au avut loc de-a lungul istoriei şi sunt, într-un fel, o prelungire a stării de
beligeranţă dintre anumite grupări fundamentaliste şi unele state, cu precădere
dintre cele cu regimuri democratice din spaţiul euro-atlantic.
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După atentatele teroriste cele mai multe guverne au înţeles că pentru
contracararea acestui flagel, trebuie să organizeze şi să instruiască unităţi
specializate în riposta antiteroristă.
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SPONSORII TERORISMULUI
Adriana Luana ION*
Teroriştii şi organizaţiile teroriste au nevoie de resurse pentru desfăşurarea activităţii
lor. Suportul financiar şi cel logistic sunt premise importante pentru dezvoltarea
organizaţiilor teroriste al căror scop este inducerea terorii în rândul cetăţenilor unui stat.
Deşi consecinţeşe unui act terorist sunt binecunoscute, cu toate acestea sunt acceptate şi
promovate de unele state sau organizaţii. Metodele şi mijloacele utilizate de sponsorii
terorismului sunt bine structurate şi dificil de identificat. Ţările care găzduiesc sau accepta o
organizaţie teroristă pot fi considerate, de asemenea, sponsori ai terorismului. Finanţarea
activităţilor teroriste este o provocare pentru membrii organizaţiei teroriste, de aceea orice
resursa financiară sau logistic pusă la dispoziţia acestor organizaţii le ajută să-şi atingă
scopurile. Desemnarea unei entităţi ca sponsor al terorismului poate să o împiedice pe
aceasta să asigure resurse teroriştilor? Sunt aceste desemnări suficiente pentru tăierea
accesului teroriştilor la fonduri şi resurse? Evaluarile de risc şi strategiile ar trebui elaborate
cu scopul de a elimina accesul reţelelor teroriste la fluxurile financiare.
Cuvinte-cheie: terorism, organizaţii, suport logistic, finanţarea terorismului.

1. Definiţia terorismului
Terorismul poate fi definit ca o formă violentă de manifestare a unor
curente, de multe ori ideologice sau religioase, care au drept scopuri declarate
inducerea panicii la nivelul societăţii, crearea instabilităţii economice, politice şi
militare, în general de a aduce atingere siguranţei naţionale a statelor.
Nu de puţine ori în istorie s-a putut constata că actele de terorism au
reprezentat şi o avertizare din partea organizaţiilor teroriste faţă de statele
considerate adversare, cu scopul de a le determina să schimbe unele politici sau
să dea curs unor solicitări.
La nivelul legislaţiei naţionale, prin legea 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, terorismul este definit ca ”ansamblul de acţiuni şi/sau
ameninţări care prezintă pericol public şi afectează securitatea naţională având
urmatoarele caracteristici:
a) sunt săvârşite premeditat de entităţi teroriste, motivate de concepţii şi
atitudini extremiste, ostile faţă de alte entităţi, împotriva cărora acţionează prin
modalităţi violente şi/sau distructive; b) au ca scop realizarea unor obiective
specifice, de natură politică; c) vizează factori umani şi/sau factori materiali din
cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, populaţiei civile sau al oricărui alt
segment aparţinând acestora; d) produc stări cu un puternic impact psihologic
asupra populaţiei, menit să atragă atenţia asupra scopurilor urmărite”.
Indiferent de forma în care este incriminat în legislaţia unui stat,
terorismul este un flagel care afectează societatea actuală, cu repercursiuni
asupra stabilităţii şi siguranţei unei regiuni, datorită globalizării.
*
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2. Finanţarea terorismului
Organizaţiile teroriste au nevoie de resurse financiare, umane şi logistice
pentru atingerea scopurilor urmărite. Punerea la dispoziţia acestora, sub orice
formă, indiferent că vorbim de suport logistic sau suport financiar, a unor
fonduri sau bunuri, reprezintă un act de finanţare a terorismului.
În cazul suportului financiar, pentru transferul fondurilor sunt utilizate
mai multe canale şi sisteme, fie sisteme clasice financiar-bancare, fie sisteme
informale de transfer de bani, cum este cazul Hawala2.
În cazul sistemului financiar-bancar, deşi sumele utilizate de terorişti sunt
de multe ori nesemnificative, în raport cu sumele tranzacţionate în general prin
sistemul bancar, trebuie acordată maximă importanţă fiecărei tranzacţii
considerate suspecte că ar putea fi utilizată pentru transferul unei sume de bani
către o organizaţie teroristă.
Faţă de sistemul de monitorizare a tranzacţiilor, în cazul sistemului financiarbancar au existat şi critici, analiştii economici fiind de părere că implementarea
sistemelor de monitorizare a tranzacţiilor financiare în scopul combaterii spălării
banilor sau finanţării terorismului, costă grupurile bancare sume de ordinul
milioanelor de dolari.
Costul total al implementării sistemelor de monitorizare a tranzacţiilor este
foarte mare, dar problema se pune cu privire la eficienţa implementării lor şi
necesitatea existenţei unor astfel de mecanisme. Aceste sisteme sunt dedicate
identificării tranzacţiilor care prezintă elemente de suspiciune. Deoarece,
finanţatorii organizaţiilor teroriste cunosc modul de identificare a tranzacţiilor
suspecte, aceştia folosesc pentru finanţare sume de bani provenite, de exemplu,
din lichidarea conturilor pe care le deţin, lichidare care de cele mai multe ori nu
poate prezenta elemente de suspiciune. Până la urmă ce este suspect în faptul că
un client al unei instituţii financiare îşi lichidează un cont?
Nu puţine sunt cazurile în care funcţionarii entităţilor financiare, la
închiderea unui cont, adresează o serie de întrebări clientului cu privire la
motivele pentru care acesta doreşte să încheie colaborarea cu acea bancă. Aceste
întrebări sunt adresate cu scopul de a obţine unele informaţii privind eventualele
nemulţumiri ale clientului faţă de serviciile oferite de o bancă. Oare acesta ar
trebui să fie unicul scop?
Rezultatul implementării sistemelor de monitorizare a tranzacţiilor, cel puţin în
cazul finanţării terorismului, nu pare a fi unul foarte eficient.
Specialiştii din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi
finanţării terorismului susţin că Unităţile de Informaţii Financiare3 au ajuns să
fie sufocate de numărul mare de rapoarte de tranzacţii suspecte, acesta depăşind
cu mult capacitatea de procesare şi analiză a acestor autorităţi. Acest lucru se
2

Sistem informal de transfer de bani, care operează în mod special în zone din Africa dar şi sudul Asiei, întregul
”eşafodaj” având la bază încrederea între membrii săi. Practic nu există un contract între ordonatorul tranzacţiei
şi beneficiarul tranzacţiei, sumele pot fi de ordinul a zeci de dolari sau altă monedă, până la mii de dolari.
3
Unităţile de Informaţii Financiare sunt definite ca acele autorităţi care funcţionează la nivel central, naţional,
responsabile cu primirea şi analizarea rapoartelor de tranzacţii suspecte şi a altor informaţii relevante, în legătură
cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului.
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datorează temerii băncilor şi altor instituţii financiare şi non-finanicare de a fi
sancţionaţi pentru nerespectarea obligaţiilor, precum şi temerii de a interveni
riscul reputaţional.
Aplicarea unor sancţiuni drastice pentru neconformitatea cu standardele şi
normele de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, poate avea şi un
efect negativ la nivel de sistem. De aceea este important ca la nivelul sistemelor
financiar-bancare, cele mai vulnerabile din punct de vedere al posibilităţii
utilizării lor în scopul transferului de fonduri către organizaţiile teroriste, să
existe un nivel ridicat de conştientizare a importanţei aplicării corecte şi
eficiente a procedurilor de identificare a tranzacţiilor şi a clienţilor.
3. Sponsori ai terorismului
În ceea ce priveşte sintagma de ”sponsori ai terorismului”, nu există o
definiţie a acestui concept instituită prin intermediul convenţiilor internaţionale
şi a standardelor care tratează problema terorismului şi a suportului acordat
organizaţiilor teroriste.
La nivel global au fost create grupuri regionale cu competenţe în
elaborarea de strategii privind combaterea terorismului şi a finanţării
terorismului, mai ales în zonele considerate problematice datorită conflictelor
accentuate şi prezenţei organizaţiilor teroriste.
Asia reprezintă una dintre regiunile considerate problematice în ceea ce
priveşte prezenţa organizaţiilor teroriste.
Zona de Sud-est a Asiei a fost la început un centru de bază al organizaţiei
teroriste Al-Qaeda, oferind un important suport logistic şi financiar pentru
desfăşurarea operaţiunilor şi activităţilor tactice ale acestei organizaţii. Ulterior
organizaţia afiliată Al-Qaeda, Jemaah Islamiyah (în traducere Congregaţia
Islamică)4, şi-a dezvoltat propriile capabilităţi în acestă zonă iar Asia de Sud-Est
a devenit teatru de operaţiuni pentru Jemaah Islamiyah.
Asia de Sud-est a fost un centru extrem de important pentru activităţile de
finanţare a Al-Qaeda. În paralel, în aceeaşi perioada, Jemmah Islamiyah şi-a
dezvoltat propriul mecanism de finanţare a operaţiunilor, incluzând organizaţiile
de caritate, companiile interpuse, sistemele de donaţii sau finanţări prin
intermediul sistemului Hawala. Deşi atacurile teroriste pot fi relativ ieftine,
menţinerea organizaţiilor teroriste la capacitatea optimă de pregătire necesită
resurse însemnate.
Terorismul este o problemă actuală şi stringentă în unele regiuni din Asia.
Insuficienta lor mediatizare sau poate uneori, interesul slab prezentat de aceste
regiuni, pot conduce la concluzia greşită că mişcările fundamentaliste din
regiune nu există, deşi ele sunt prezente încă din anul 1940. Au fost înregistrate
progrese în aceste sectoare în ultima decadă, mai ales din punct de vedere
legislativ, însă este nevoie de măsuri suplimentare şi de sprijin din partea altor
4

Organizaţia este responsabilă pentru atacurile cu bombă din anul 2002 şi suspectată de atacurile cu Bomba din
Bali 2005 şi alte atentate din zona Asiei de Sud-est. Organizaţia a fost inclusă pe de Consiliul de Securitate al
ONU în Rezoluţia 1267 ca organizaţie care are legături cu Al-Qaeda şi Talibanii.
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state cu experienţă care să ajute la contracararea acestor fenomene în regiune.
Cu toate acestea, o atenţie mai mare s-a acordat după evenimentele din 2001, din
cauza activării în acele zone a organizaţiei Al-Qaeda şi Jemaah Islamiyah.
Deşi Asia de Sud-Est este o zonă cu un potenţial uriaş pentru a fi folosită
în finanţarea terorismului, există ezitări în ceea ce priveşte includerea unor
organizaţii pe listele ONU ca entităţi care finanţează terorismul.
Un articol publicat în Asian Wall Steet Journal5, în anul 2003, critică
măsurile adoptate de SUA dar şi de ONU, simpla includere a unor persoane pe
listele Consiliului de Securitate nefiind privită ca o măsura eficientă în lupta
împotriva finanţării terorismului în Asia de Sud-Est.
Unul dintre cele mai folosite mijloace de finanţare a terorismului este cel care
utilizează organizaţiile de caritate care funcţionează în această zonă, atenţia fiind
atrasă asupra faptului, binecunoscut de altfel, că un atac terorist nu necesită
sume mari de bani, comparativ cu daunele imense pe care le produce, atât la
nivel material, cât şi social.
Un exemplu dat în acelaşi articol, este cel al atacurilor cu bombă din Bali, care
nu au costat mai mult de 35.000 de USD.
Problema persistentă în zona Asiei este faptul că organizaţiile extremiste
nu sunt lichidate, de multe ori măsura împotriva loc fiind aceea a ”banării” lor,
cum este cazul Jama’tul Mujahideen Bangladesh (JMB)6. De exemplu, unul
dintre liderii acestei organizaţii, Mustafizur Rahman Shaheen, a declarat în
timpul interogatoriilor, ulterior arestării sale, că organizaţia şi liderii săi nu au
fost lichidaţi, sume mari de bani fiind transferate către aceştia, prin intermediul
organizaţiilor non-profit care funcţionează în Bangladesh.
Revenind la problema finanţării terorismului în Asia, există un trend ascendent
cu privire la aderarea unor ţări la organisme internaţionale cu competenţe în
domeniu. China şi India sunt membre ale FATF, aceste două puteri regionale
putând impune trendul şi politicile de combatere a spălării banilor şi finanţării
terorismului.
Cu ocazia Conferinţei anuale organizate în aprilie 2012 de Asociaţia
Specialiştilor Certificaţi în Combaterea Spălării Banilor, au fost subliniate
progresele înregistrate de Hong Kong şi Indonezia, prin adoptarea unoi noi legi
de combatere a spălării banilor.
Pe de altă parte, cu referire la una dintre ţările din Asia de Sud-Est,
Arabia Saudită, Serviciul de Cercetare al Congresului SUA, în Raportul intitulat
”Arabia Saudită – probleme de finanţare a terorismului”7, prezentat în
septembrie 2007, menţionează posibilitatea crescută de implicare a unor entităţi
din Arabia Saudită în transferuri către terorişti, în parte datorită faptului că în
această ţară structura sistemului financiar îngreunează identificarea şi urmărirea
tranzacţtiilor financiare, deoarece nu sunt ţinute evidenţe personale cu privire la
veniturile persoanelor iar mulţi dintre cetăţeni preferă tranzacţiile cu numerar. O
altă vulnerabilitate faţă de implicarea entităţilor din Arabia Saudită în finanţarea
5

http://www.newamericancentury.org/eastasia-20031001.htm, accesat la data de 19 octombrie 2013
http://www.diplomaticourier.com/news/asia/694, accesat la data de 19 octombrie 2013
7
http://www.fas.org/sgp/crs/terror/RL32499.pdf, accesat la data de 19 octombrie 2013
6
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activităţilor teroriste este dată şi de contribuţiile musulmanilor la organizaţiile de
caritate, asa numitul ”zakat”8, ce reprezintă o obligaţie religioasă, fiind unul
dintre cei cinci piloni ai Islamului. Contribuţiile caritabile sunt anonime, putând
fi ulterior, foarte uşor direcţionate către alte entităţi.
Zakat reprezintă o importantă sursă de finanţare a organizaţiilor teroriste.
Principalul mijloc de finanţare a Islamului a fost stabilit prin regula islamică a
zakat-ului, o donaţie obligatorie prevăzută de Islam. Conform Coranului, zakat
este un mod de purificare. Posesiunile sunt purificate prin cedarea unei porţiuni
din bun acelora care au nevoie, prin aceasta considerându-se că se echilibrează
balanţa şi se poate genera o nouă creştere a serviciului sau afacerii care a generat
produsul în raport cu care se face donaţia. Acest principiu este o obligaţie pentru
orice musulman. Interpretarea Coranului generează concluzia că zakat-ul este
doar pentru cei săraci şi nevoiaşi, singuri care merită această formă de sprijin din
partea celorlalţi musulmani.
După atacurile din septembrie 2001, numeroase acuzaţii au fost
îndreptate către Arabia Saudită, acuzată că ar fi sprijinit atacurile teroriste şi
organizaţia teroristă condusa de Osama bin Laden. Deşi oficialii saudiţi au negat
insistent aceste acuzaţii, declarând că angajamentul lor în combaterea
terorismului este la fel de puternic cu cel al Statelor Unite ale Americii, aducând
ca şi argument principal retragerea cetăţeniei saudite a lui Osama bin-Laden,
încă din anul 1994, acuzaţiile nu au fost eliminate, deoarece mulţi cetăţeni ai
acestei ţări continuă să finanţeze organizaţii extremiste.
Sensibilitatea faţă de activităţile de finanţare a terorismului a unor ţări
din Asia sau Asia de Sud Est este dată de principiile extremiştilor şi de
învecinarea cu zone unde activează organizaţiile teroriste, cum este, de exemplu
Pakistan, ţară pe teritoriul căreia activează mai multe entităţi teroriste şi
extremiste (în jur de 48)9.
FATF a indicat Pakistanul ca una dintre ţările care nu incriminează
finanţarea terorismului, incluzând-o pe asa numita ”black list” a jurisdicţiilor cu
deficienţe în aplicarea Recomandărilor FATF, deşi au fost făcute demersuri
pentru modificarea actelor normative în acest sens, totuşi procesul nu s-a făcut
în conformitate cu standardele internaţionale.
Desemnarea unei jurisdicţii ca sponsor al terorismului are efecte atât asupra
economiei statului respectiv, cât şi asupra relaţiilor diplomatice cu alte state.
În raportul pe anul 2012 privind terorismul, Departamentul de Stat al SUA
a desemnat Cuba ca unul dintre sponsorii terorismului, alături de Sudan, Iran şi
Siria. Criticile cu privire la desemnarea Cubei ca sponsor al terorismului nu au
întârziat să apară, acestea fiind argumentate de progresele înregistrate de Cuba
în legătură cu implementarea unor politici şi strategii dedicate prevenirii şi
combaterii terorismului şi finanţării terorismului.

8

Fondurile colectate din zakat sunt estimate annual la circa Zakat funds are estimated annually around miliarde
de dolari in Arabia Saudită http://www.apgml.org/frameworks/docs/7/TF-Saudi%20financing%20Nov2002%20%20UN%20Security%20Council.pdf, accesat la data de 16 octombrie 2013
9
http://www.satp.org/satporgtp/countries/pakistan/terroristoutfits/group_list.htm
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O primă asociere şi referinţă în acest sens a fost făcută în legătură cu
Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (FATF) care nu indică Cuba ca
jurisdicţie necooperantă şi cu deficienţe majore10 în ce priveşte implementarea
standardelor internaţionale (cele 40 de recomandări FATF) in domeniul
prevenirii şi combaterii spălării banilor, finanţării terorismului şi proliferării.
În schimb, unul dintre statele indicate de FATF ca jurisdicţii
necooperante, cu risc ridicat în ceea ce priveşte deficienţele sistemice de
prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, Republica
Democrată Koreea, nu este desemnata de Statele Unite ale Americii ca sponsor
al terorismului.
Concluzii
Luând în considerare implicaţiile generate de desemnarea unei jurisdicţii
ca sponsor al terorismului, mecanismul de identificare a deficienţelor majore la
nivel de sistem de prevenire şi combatere a terorismului şi finanţării terorismului
trebuie să fie bazat pe norme şi reguli clare. Acestea trebuie să cuprindă nu doar
normele de desemnare, dar şi norme şi reguli clare de eliminare a desemnării.
În cazul Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (FATF-GAFI),
procesul de indicare a unui stat ca jurisdicţie cu risc ridicat este bazat pe
evaluările la nivel de sistem care au drept scop identificarea acelor deficienţe de
implementare a standardelor internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii
spălării banilor şi finanţării terorismului. Includerea unui stat în procesul de
monitorizare permanentă are beneficiul de a observa pe parcursul unei perioade
determinate de timp, angajamentul instituţiilor componente ale sistemului
naţional din statul respectiv, cu referinţă stricta la terorism, finanţarea
terorismului, spălarea banilor.
Chiar dacă la nivel de state au început să fie observate progrese în ceea ce
priveşte tăierea accesului la resurse al organizaţiilor teroriste, există în
continuare focare formate din entităţi şi persoane care sunt interesate în
furnizarea de suport logistic şi financiar pentru terorişti.
Tehnicile folosite de aceştia pentru procurarea de fonduri şi pentru
transferul acestora către organizaţiile teroriste se adaptează permanent, de aceea
autorităţile cu competenţe în aceste domenii trebuie să aloce din ce în ce mai
multe resurse şi expertiză pentru a putea identifica în timp util acele zone
vulnerabile. Efortul individual nu este cel generator de rezultate imediate, astfel
că este nevoie de cooperare şi schimb de informaţii, ca măsuri primare şi
esenţiale pentru eliminarea ameninţărilor teroriste.

10

In februarie 2013, Cuba si-a exprimat angajamentul politic la nivel înalt de a lucre cu FATF şi GAFISUD
(organism regional al FATF) pentru a remedia deficienţele strategice în domeniul combaterii spălării banilor şi
finanţării
terorismului
–
disponibil
pe
http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnoncooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-oct-2013.html, accesat la data de 19 octombrie 2013.
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PROTECŢIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
Anca Ioana STĂNIŞTEANU*
Perspectiva din ce în ce mai ameninţătoare a acţiunilor teroriste, înmulţirea şi
diversificarea dezastrelor naturale şi posibilităţile de producere a unor accidente tehnologice
cu consecinţe majore au impus in ultimii ani concentrarea atenţiei asupra protecţiei
infrastructurilor critice. Aceasta este cu atât mai profundă cu cât interdependenţele de natură
naţională, dar mai ales internaţională a infrastructurilor industriale, cibernetice, de
comunicaţii, transport, energetice, bancare etc. au devenit greu de substituit. În ciuda faptului
că modalităţile de abordare a protecţiei structurilor critice diferă de la o ţară la alta, de la o
organizaţie la alta, se pot identifica elemente structurale comune, măsuri concertate
desfăşurate cu succes, funcţii şi responsabilităţi compatibile.
Cuvinte-cheie: protecţia infrastructurilor critice, pericole şi ameninţări, interese
naţionale de securitate.

1. Infrastructuri şi categorii de infrastructuri critice. Tipologia
infrastructurilor critice
„Infrastructurile pot fi clasificate, în funcţie de locul, rolul şi importanţa
lor pentru stabilitatea şi funcţionalitatea sistemelor, precum şi pentru siguranţa şi
securitatea acestora şi a proceselor din care fac parte, în trei mari categorii:
- Infrastructuri obişnuite
- Infrastructuri speciale
- Infrastructuri critice
Infrastructurile obişnuite ilustrează o structură-cadru, necesară asigurării
construcţiei şi funcţionării sistemului. Aceste infrastructuri nu prezintă calităţi
deosebite, în afara celor care le justifică existenţa şi prezenţa în cadrul
sistemelor şi proceselor. O ţară, de exemplu, va avea totdeauna căi de
comunicaţii, localităţi, şcoli, biblioteci etc.
Pe parcurs, o parte a acestora se pot transforma în infrastructuri speciale
sau, în unele cazuri, chiar critice, în funcţie de rolul nou pe care îl pot avea, de
dinamica importanţei şi de alte criterii.
Infrastructurile speciale deosebit de importante în funcţionarea
sistemelor şi proceselor, le asigură acestora o eficienţă sporită, dar şi calitate,
confort, performanţă. De regulă, infrastructurile speciale sunt totodată
infrastructuri de mare performanţă. Unele dintre acestea, în mod special, cele
care pot avea, prin extensie sau prin modernizare, un rol important în stabilitatea
şi securitatea sistemelor, pot intra şi în categoria infrastructurilor critice.
Infrastructurile critice sunt, de regulă, determinante în stabilitatea,
siguranţa şi securitatea sistemelor şi proceselor, având un rol important în
asigurarea securităţii, în funcţionarea sistemelor şi în derularea proceselor
*

Anca Ioana STĂNIŞTEANU îşi desfăşoară activitatea în cadrul Departamentului Sisteme şi
Infrastructuri Critice al CNTEE Transelectrica SA şi este doctorand în Ştiinţe Militare la Universitatea
Naţională de Apărare „Carol I”. E-mail: ai.stanisteanu@gmail.com

273

economice, sociale, politice, informaţionale şi militare. Ele fac parte, de regulă,
din categoria infrastructurilor speciale. Nu este însă obligatoriu ca toate
infrastructurile care sunt sau pot deveni, la un moment dat, critice să facă parte
din această categorie de infrastructuri.”1
Se utilizează „sintagma infrastructură critică pentru orice entitate economică
funcţională, care oferă produse/bunuri de utilitate publică, vitale pentru întreaga
societate, şi a cărei distrugere, degradare ori aducere în stare de nefuncţionare
produce un impact major asupra populaţiei şi economiei la nivel naţional sau
regional. În esenţă, „infrastructurile critice” sunt sisteme complexe de tip reţea
sau conţin astfel de subsisteme, dar pot fi incluse şi obiective punctuale, de
importanţă naţională.”2
„O infrastructură sau un ansamblu de infrastructuri pot fi considerate critice
datorită:
- Condiţiei unice, dar şi complementarităţii, în cadrul infrastructurilor unui
sistem sau proces
- Importanţei vitale pe care o au, ca suport material sau virtual (de reţea), în
funcţionarea sistemelor şi în derularea proceselor economice, sociale, politice,
informaţionale, militare etc.
- Rolului important pe care îl îndeplinesc în stabilitatea, fiabilitatea,
siguranţa, funcţionalitatea şi, în special, în securitatea sistemelor
- Vulnerabilităţii sporite la ameninţările directe, precum şi la cele care
vizează sistemele din care fac parte
- Sensibilităţii deosebite la variaţia condiţiilor şi, îndeosebi, la schimbări
bruşte ale situaţiei.”3
„Acest tip de infrastructuri există pretutindeni în lume şi, desigur, în fiecare
ţară în parte şi în cadrul fiecărui sistem fizic sau virtual, în toate domeniile
activităţii omeneşti.
Ele nu sunt stabilite în mod arbitrar, ci doar identificate şi evaluate ca fiind
critice. Cu alte cuvinte, din mulţimea de infrastructuri care fac parte dintr-un
sistem sau contribuie la funcţionarea unui sistem (proces), numai unele sunt
critice. Care dintre ele? Aici intervine un proces de identificare şi evaluare.
Criteriile după care se face o astfel de evaluare sunt variabile, chiar dacă sfera
lor de cuprindere poate rămâne aceeaşi. Printre aceste criterii, considerăm că s-ar
putea situa şi următoarele:
- Criteriul fizic, sau criteriul prezenţei (locul în rândul celorlalte
infrastructuri, mărimea, dispersia, anduranţa, fiabilitatea etc.)
- Criteriul funcţional, sau criteriul rolului (ce anume „face” infrastructura
respectivă)
- Criteriul de securitate (care este rolul ei în siguranţa şi securitatea
sistemului)
1

VILCIU, Adrian, CHIUŢĂ, Ion, ANGHEL, Elena, Managementul infrastructurii critice a sistemelor
electroenergetice, Ed. Electra, Bucureşti, 2009, pp. 5-6
2
Strategia Naţională de Apărare – Pentru o Românie care garantează securitatea şi prosperitatea generaţiilor
viitoare, Bucureşti, 2010, p. 26
3
VILCIU, Adrian, CHIUŢĂ, Ion, ANGHEL, Elena, Managementul infrastructurii critice a sistemelor
electroenergetice, Ed. Electra, Bucureşti, 2009, pp. 6-7
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- Criteriul de flexibilitate (care arată că există o anumită dinamică şi o
anumită flexibilitate, în ceea ce priveşte structurile critice, unele dintre cele
obişnuite transformându-se, în anumite condiţii, în infrastructuri critice şi
invers)
- Criteriul de imprevizibilitate (care arată că unele dintre infrastructurile
obişnuite pot fi sau deveni, pe neaşteptate, infrastructuri critice).”4
„De regulă, fiecare sistem şi fiecare proces dinamic sau dinamic complex îşi au
propriile lor infrastructuri şi structuri critice. Structurile critice ţin de sporirea
semnificativă a sensibilităţii şi vulnerabilităţilor la pericole şi ameninţări a
relaţiilor interioare între elementele de sistem.”5
„Pentru o mai bună înţelegere a conceptului de infrastructură critică, trebuie
avute în vedere următoarele aspecte:
- Reprezintă o reţea de procese şi sisteme, independente şi de mari
proporţii, realizate de om, care funcţionează sinergic pentru a produce un
continuu de produse şi servicii esenţiale pentru societate în întregul său (de
exemplu, sistemul energetic)
- Este subiectul unor multiple ameninţări (tehnico-umane, fizice, naturale,
cibernetice, contextuale) şi ridică riscuri ele însele (de exemplu, reţelele de
transport)
- O infrastructură critică este extrem de dinamică şi complexă, dependentă
de multiple tehnologii de informaţii şi comunicaţii („sistem de sisteme”)
- Distrugerile aduse acesteia pot avea efecte în cascadă
- Nu are un singur proprietar/operator/regulator/beneficiar
- Se bazează pe alte obiective şi logici, aderă la alte reguli şi principii,
aplică alte tehnologii.
Infrastructurile critice:
- Reprezintă valori de securitate naţională, întrucât funcţionalitatea şi
viabilitatea lor asigură realizarea unor atribute fundamentale existenţiale ale
statului şi constituie sistemul axiologic de referinţă în elaborarea oricărei politici
de securitate naţională, potrivit dinamicii şi imperativelor mediului intern şi
internaţional de securitate
- Exprimă necesităţi naţionale de securitate, materializate în oportunităţi,
trebuinţe şi utilităţi indispensabile dezvoltării şi funcţionării normale a societăţii,
care îi permit să se manifeste competitiv faţă de provocările proceselor sociale
evolutive şi să prevină, să reducă ori să anihileze acţiunile distructive
- Permit promovarea intereselor naţionale de securitate, care asigură
stabilitatea internă şi regională, viabilitatea sistemului de securitate la care
România a aderat, avuţia naţională, prosperitatea generală a cetăţenilor,
sănătatea fizică a populaţiei, protecţia mediului înconjurător.
Infrastructurile critice au un rol important în susţinerea componentelor
strategice fundamentale ale securităţii naţionale (apărare naţională, siguranţă
4

ALEXANDRESCU, Grigore, VĂDUVA, Gheorghe, Infrastructuri critice. Pericole, ameninţări la adresea
acestora. Sisteme de protecţie, Ed. Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006, p. 8
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VILCIU, Adrian, CHIUŢĂ, Ion, ANGHEL, Elena, Managementul infrastructurii critice a sistemelor
electroenergetice, Ed. Electra, Bucureşti, 2009, pp. 8-9
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naţională, ordine publică) şi necesită a fi apărate şi protejate prin măsuri
specifice domeniului dat în competenţă, întrucât contribuie la:
- Apărarea şi garantarea suveranităţii naţionale, a independenţei şi unităţii
statale, integrităţii teritoriale şi a democraţiei constituţionale
- Înfăptuirea şi protejarea obiectivelor şi intereselor de securitate, în
condiţiile dinamice ale mediului intern şi internaţional, prin prevenirea
surprinderilor strategice, economice, politice, tehnico-ştiinţifice, ecologice sau
de altă natură
- Funcţionarea normală a instituţiilor statului.”6
„Securitatea naţională şi internaţională sunt dependente, în foarte mare măsură,
de infrastructurile critice ale societăţii. Dar acestea sunt tot mai vulnerabile în
faţa mijloacelor din ce în ce mai sofisticate de atac asupra lor. Literatura de
specialitate acordă spaţii ample pentru descrierea modalităţilor de protecţie a
infrastructurilor critice.
Sunt acceptate două axiome în analiza acestui domeniu:
- Practic, este imposibil să se asigure protecţia 100% a unei
infrastructuri critice
- Nu există o soluţie unică, universală pentru rezolvarea acestei
probleme.”7
- „Infrastructura critică are cel puţin o dublă configuraţie:
- Ca structură cu valoare materială, concentrată în „nuclee grele”, care
ancorează sistemele la o reţea de conexiuni intrinseci, în general, bine definită şi
stabilă
- Ca element material al unui proces dinamic, cu efecte substanţiale de
mişcare şi de transformare.”8
2. Protecţia, siguranţa şi securitatea infrastructurilor critice
„Protecţia, siguranţa şi securitatea infrastructurilor critice presupun cel
puţin trei abordări complementare:
- Ca funcţie intrinsecă sistemelor, acţiunilor şi proceselor
- Ca sistem de securitate adiacent, asociat, creat de alte structuri
- Ca funcţie de metasistem sau de sistem de sisteme.
Protecţia infrastructurilor critice (PIC) presupune un parteneriat continuu
şi coerent între proprietarii infrastructurilor critice, personalul care le deserveşte
sau le gestionează şi autorităţile statului respectiv şi ale statelor membre ale
Uniunii Europene (regionale) sau ale tuturor statelor (în situaţia în care este
vorba de infrastructuri critice de valoare şi importanţă mondială, cum ar fi, spre
exemplu, protecţia infrastructurilor care asigură transporturile aeriene, cele ale
reţelelor de comunicaţii şi informaţii etc.).
6
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Evident, primii responsabili pentru protecţia respectivelor infrastructuri
(instalaţii fizice, căi de aprovizionare, tehnologii de informaţii, reţele de
comunicaţii) sunt proprietarii şi personalul care le deservesc.
Există o bogată legislaţie naţională, europeană şi internaţională care se
referă la funcţionarea şi protecţia infrastructurilor critice, precum şi la controlul
necesar.”9
3. Programul european de protecţie a infrastructurilor critice
(EPCIP)
„În realizarea şi implementarea unui program european de protecţie a
infrastructurilor critice s-a pornit de la o realitate complexă şi de la o concluzie
pe măsură: este imposibil ca Uniunea Europeană să poată realiza, de facto,
protecţia tuturor infrastructurilor critice. De aceea, programul are în vedere
numai infrastructurile critice transnaţionale, protecţia celor naţionale rămânând
în responsabilitatea statelor membre ale UE, dar, evident, într-un cadru comun.
În acest sens, există deja numeroase directive şi reglementări, care impun
mijloace şi proceduri pentru sesizarea accidentelor, elaborarea unor planuri de
intervenţie, în colaborare cu protecţia civilă, cu administraţia, cu serviciile de
urgenţă etc. Există, spre exemplu, o mulţime de programe de acţiune şi de
reacţie în urgenţe civile şi militare, cum ar fi accidentele nucleare, industriale,
chimice, petroliere, ecologice, catastrofele naturale etc.
Comisia Europeană ţine o evidenţă strictă a acestora, informează şi
raportează în fiecare an situaţia în ceea ce priveşte evaluarea riscurilor,
dezvoltarea tehnicilor de protecţie şi acţiunile juridice. Comisia propune
actualizarea măsurilor, adică armonizarea, coordonarea şi colaborarea pe
orizontală.
Această comunicare a Comisiei, în care se înglobează toate analizele şi
măsurile sectoriale, constituie baza unui program european de protecţie a
infrastructurilor critice (EPCIP). Programul trebuie să identifice infrastructurile
critice, să le analizeze vulnerabilităţile, dependenţele şi interdependenţele şi să
găsească soluţii pentru securizarea acestora.
Obiectivele programului sunt următoarele:
Identificarea şi inventarierea, prin guvernele statelor membre, a
infrastructurilor critice situate pe teritoriile fiecărui stat, în funcţie de priorităţile
stabilite prin EPCIP
Colaborarea întreprinderilor, în cadrul sectoarelor respective şi cu
guvernele pentru diseminarea informaţiei şi reducerea riscului unor incidente
susceptibile de a produce perturbaţii extinse sau durabile infrastructurilor critice
Abordarea comună a problemei securităţii infrastructurilor critice,
graţie colaborării tuturor actorilor publici şi privaţi.
Programul european are în vedere, între altele, reuniunea, într-o reţea, a
tuturor specialiştilor în protecţia infrastructurilor critice din statele membre ale
Uniunii Europene. Aceasta ar putea contribui la realizarea unei reţele de alertă în
9

ALEXANDRESCU, Grigore, VĂDUVA, Gheorghe, Infrastructuri critice. Pericole, ameninţări la adresea
acestora. Sisteme de protecţie, Ed. Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006, pp. 37-38
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ceea ce priveşte structurile critice (Critical Infrastructure Warning Information
Network - CIWIN). Reţeaua a fost pusă deja în funcţiune în 2005.”10
4. Reţeaua de alertă privind infrastructurile critice (CIWIN)
Reţeaua de alertă privind infrastructurile critice (CIWIN) „creează un
sistem securizat de informare, comunicare şi alertă în vederea sprijinirii statelor
membre în schimbul de informaţii privind ameninţările şi vulnerabilităţile
comune, precum şi măsurile şi strategiile adecvate menite să limiteze riscurile
legate de PIC.11”
„CIWIN îndeplineşte următoarele două funcţii:
Cea de forum electronic pentru schimburile de informaţii
referitoare la PIC
Funcţia de alertă rapidă care permite statelor membre participante şi
Comisiei să transmită alerte privind riscuri şi ameninţări imediate pentru
infrastructurile critice.”12
„Statele membre participante desemnează un responsabil CIWIN şi
informează Comisia. Responsabilul CIWIN răspunde de acordarea sau refuzarea
drepturilor de acces la CIWIN în cadrul statului membru respectiv. Statele
membre participante furnizează accesul la CIWIN în conformitate cu orientările
adoptate de Comisie. Statele membre participante furnizează informaţii
pertinente în materie de PIC, de interes comunitar, şi le actualizează în mod
regulat.”13
„Comisia are următoarele responsabilităţi:
Dezvoltarea tehnică şi gestionarea reţelei CIWIN, inclusiv structura
IT a acesteia şi elementele necesare schimbului de informaţii
Elaborarea unor orientări privind condiţiile de utilizare a sistemului,
inclusiv confidenţialitatea, transmiterea, stocarea, clasarea şi ştergerea
informaţiilor. Comisia stabileşte, de asemenea, clauzele şi condiţiile de acordare
a accesului nelimitat sau restrâns la CIWIN.
Comisia numeşte responsabilul CIWIN, care răspunde de acordarea sau
refuzarea drepturilor de acces la CIWIN în cadrul Comisiei. Comisia furnizează
informaţii pertinente în materie de PIC, de interes comunitar, şi le actualizează
în mod regulat.”14
„CIWIN este conceput ca un sistem clasificat sigur şi permite prelucrarea
informaţiilor până la nivelul „RESTREINT UE”. Comisia decide platforma

10
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tehnologică cea mai potrivită pentru CIWIN, iar utilizatorii respectă cerinţele
tehnice stabilite de Comisie.
Clasificarea de securitate a CIWIN se actualizează în mod corespunzător.
Drepturile de acces la documente se acordă utilizatorilor pe baza
principiului „trebuie cunoscute” şi trebuie să respecte în orice moment
instrucţiunile precise ale autorului în ceea ce priveşte protejarea şi distribuirea
unui document.
Statele membre şi Comisia adoptă măsurile de securitate necesare pentru:
a împiedica orice persoană neautorizată de a avea acces la CIWIN;
a garanta că, la utilizarea reţelei CIWIN, persoanele autorizate au
acces numai la datele din sfera lor de competenţă;
a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ştergerea
informaţiilor din sistem de către persoanele neautorizate.
Încărcarea informaţiilor în reţeaua CIWIN nu afectează proprietatea
informaţiilor în cauză. Utilizatorii autorizaţi sunt singurii responsabili pentru
informaţiile pe care le furnizează şi se asigură de conformitatea deplină a
conţinutului acestora cu legislaţia comunitară şi internă existentă.”15
5. Cooperarea internaţională în protecţia infrastructurilor critice
Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) tratează
problema PIC din punctul de vedere al incidentelor economice şi catastrofelor.
Măsurile se referă în special la restabilirea comunicaţiilor în cazul cutremurelor
de pământ, asigurarea fluenţei traficului în caz de catastrofe naturale, securitatea
în domeniul maritim, înlăturarea efectelor accidentelor chimice etc.
În cadrul Uniunii Europene, Consiliul Europei a realizat „acordul parţial
deschis privind riscurile majore” care are ca scop cooperarea în domeniul
gestionării riscurilor. Se preocupă, de asemenea, de formarea unei culturi a
riscului prin organizarea de cursuri universitare şi masterate. În octombrie 2004,
Comisia Europeană a adoptat un document referitor la protecţia infrastructurilor
critice16, care propune măsuri suplimentare de întărire a instrumentelor existente,
în special, punerea în aplicare a unui program european de protecţie (EPCIP). În
cadrul acestuia a fost constituit un forum permanent pentru realizarea unui
echilibru, pe de o parte, între constrângerile impuse de concurenţă,
responsabilitate în gestionarea informaţiilor şi, pe de altă parte, de avantajele ce
decurg din realizarea unui sistem de protecţie eficient pentru infrastructurile
critice.
Din această perspectivă, Comisia Europeană şi-a propus să realizeze şi un
sistem de avertizare pentru infrastructurile critice (CIWIN – Critical
Infrastructure Warning Information Network).
La începutul anului 2005, Comisia Europeană şi Agenţia Spaţială
Europeană (ESA) au organizat un forum internaţional de mare amploare, unde
au fost invitate cele mai importante agenţii spaţiale. Tema reuniunii a fost
15

Propunere de Decizie a Consiliului privind reţeaua de alertă privind infrastructurile critice (CIWIN),
COM(2008) 676 final, Bruxelles, 27.10.2008, art. 7, p. 13
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A se vedea www.isn.ethz.ch/cr.n
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întărirea cooperării în vederea prevenirii unor dezastre naturale sau accidente
tehnologice majore şi a facilitării operaţiilor de salvare printr-o supraveghere cât
mai extinsă a planetei prin intermediul sateliţilor. De altfel, încă din 2001,
Comisia Europeană a lansat iniţiativa GMES – supraveghere globală pentru
mediu şi securitate – care care ca obiectiv realizarea, până în 2008, a unor
capabilităţi operaţionale autonome de monitorizare a mediului.
Organizaţia Internaţională pentru Protecţia Civilă (OIPC) este o
federaţie de structuri naţionale de protecţie civilă. Aceasta se doreşte o platformă
de comunicare, de schimburi de experienţe şi de cooperare în domeniu. Una
dintre atribuţiile sale majore o reprezintă standardizarea procedurilor de urgenţă.
Comisia Europeană pentru Europa din cadrul Organizaţiei Naţiunilor
Unite a stabilit o serie de norme şi standarde în domeniul infrastructurilor, al
transporturilor de materiale periculoase şi al acidentelor transfrontaliere.
G8 dezvoltă politici de protecţie a infrastructurilor critice. La Summit-ul
din 2003 a adoptat un text care cuprinde 11 principii directoare ce asigură
statelor membre, dar şi altor ţări, un cadru de dezvoltare a strategiilor de
protecţie a infrastructurilor critice, în special în domeniul informatic.
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), ca şi
celelalte organizaţii internaţionale, se află în plin proces de definire a unor noi
atribuţii şi structuri care să corespundă fenomenului de globalizare şi noilor
tipuri de riscuri şi ameninţări. La Conferinţa Anuală de Revizuire a Securităţii
din 2004 s-a pus problema intensificării schimbului de informaţii privind
riscurile şi reacţia coordonată în domeniul PIC. Astfel, o primă măsură stabilită
este organizarea de reuniuni ale experţilor, având ca finalitate imediată
redactarea unui set de recomandări ale OSCE, pe baza cărora să se poată realiza
o adevărată „securitate teritorială OSCE”.
Centrul de Politici de Securitate de la Geneva a organizat, la sfârşitul
anului 2003, un forum dedicat coordonării în domeniul PIC. A fost primul forum
de acest gen, la care au participat peste 180 de experţi din 28 de ţări. Concluziile
au fost extrem de interesante, ele referindu-se la tendinţele generale ale PIC,
soluţiile greşite la care s-a apelat până în prezent şi modalităţile de „a gândi
diferit”, de „a gândi imposibilul” şi de „a schimba mentalităţile”.
La 5 noiembrie 2005 a fost adoptat Programul de la Haye, în care se
prevedea, între altele, consolidarea măsurilor pentru gestionarea crizelor
transfrontaliere, protecţia infrastructurilor vitale şi a problemelor ce ţin de
tensiunile şi conflictualitatea specifică ordinii publice şi securităţii. În acest sens,
Consiliul European a încredinţat Comisiei Europene şi, respectiv, structurilor
din cadrul Consiliului, sarcina realizării unui dispozitiv integrat al UE, care să
devină operaţional cel mai târziu în iulie 2006. Dispozitivul, potrivit
programului adoptat, trebuie să evalueze capacităţile statelor membre ale UE, să
asigure pregătirea şi desfăşurarea unor exerciţii comune şi să întocmească un
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plan operaţional comun pentru o gestionare civilă a crizelor. El trebuie să
realizeze, între altele:
- Protecţia cetăţenilor şi infrastructurilor împotriva pericolelor şi
ameninţărilor teroriste, în spaţiile publice, dar şi împotriva catastrofelor naturale
(seisme, inundaţii, incendii de păduri) şi catastrofelor tehnologice, maritime, de
transport, sanitare etc., în cadrul unei strategii europene integrate, printr-un
dispozitiv de reacţie bine structurat şi interoperaţional
- Promovarea unor norme de securitate comune, la nivel UE, stabilirea
unor scenarii şi exerciţii de pregătire şi de punere în aplicare a unor mecanisme
de gestionare a crizelor, de alertă rapidă şi de protecţie civilă
- Realizarea unui sistem de reacţie rapidă şi eficientă împotriva
atacurilor teroriste asupra infrastructurilor şi pentru lichidarea urmărilor
acestora, care să garanteze revenirea în scurt timp la normalitate
- Întrucât infrastructurile europene sunt din ce în ce mai mult
interconectate şi interdependente, este nevoie de o politică şi o strategie unitare,
care să folosească toate pârghiile statelor şi UE pentru protecţia acestora.
Consiliul a făcut următoarele recomandări:
a) Punerea deplină în operă a recomandărilor Consiliului European privind
stabilirea unui „mecanism integrat de gestionare a crizelor în UE”,
esenţial pentru întărirea legăturilor între cetăţenii şi instituţiile europene şi
strângerea legăturilor de interdependenţă şi de solidaritate între statele
membre
b) Centrarea strategiei europene integrate pe contracararea ameninţărilor
asupra infrastructurilor vitale a căror distrugere ar putea avea grave efecte
asupra sănătăţii, securităţii, siguranţei şi bunăstării economice a
cetăţenilor, punerea în aplicare şi armonizarea infrastructurilor vitale, să
se analizeze vulnerabilităţile, să se evalueze ameninţările şi să se propună
soluţii viabile pentru protecţia acestora
c) Instituirea unui Program european de protecţie a infrastructurilor vitale
(EPCIP)
d) Considerarea programului european ca fiind complementar programelor
naţionale
e) Admiterea situaţiei potrivit căreia:
Un sistem european de analiză a riscurilor trebuie să fie conceput şi
pus în aplicare
Realizarea unor legături strânse între toate autorităţile care deţin
informaţii şi care au competenţe în acest domeniu
Gestionarea corectă şi fiabilă a informaţiilor pertinente (informaţii
militare şi civile, cooperare poliţienească), control parlamentar
Crearea, în sânul Comisiei, a unui sistem de alertă rapidă în caz de
criză, la nivel european, naţional şi internaţional partajat printr-o reţea centrală
(ARGUS)
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Asocierea Comitetului European de Normalizare
f) A veghea ca Programul European de Protecţie a Infrastructurilor Critice
(EPCIP) să respecte următoarele condiţii:
Să fie plasat sub controlul Parlamentului European şi parlamentelor
naţionale
Să constituie un element esenţial al viitorului dispozitiv continental
şi mondial de protecţie a infrastructurilor critice
g) Ameliorarea Fondului European de Solidaritate (pentru intervenţii în
interiorul UE) şi ECHO (pentru intervenţii în afara UE)
h) Crearea unei Forţe Europene de Protecţie Civilă
i) Consolidarea parteneriatului cu societatea civilă pentru realizarea unei
strategii privind protecţia împotriva ameninţărilor CBRN
j) Asigurarea condiţiilor pentru ca toate aceste sisteme de alertă în caz de
urgenţe civile şi militare şi de protecţie să nu afecteze viaţa cetăţenilor şi
siguranţa lor, să nu îngrijoreze şi să panicheze în mod inutil populaţia
k) Garantarea respectului vieţii private, protecţia informaţiei şi prevenirea
difuzării ei neautorizate
l) Elaborarea unui dispozitiv-cadru european de protecţie şi nedivulgare a
datelor, astfel încât drepturile fundamentale ale omului să fie protejate
m) Asigurarea condiţiilor ca protecţia populaţiei şi a infrastructurilor vitale
să se bazeze pe scenarii realiste şi pe experienţe verificate (spre exemplu,
experienţa debândită în timpul Jocurilor Olimpice de la Atena din 2004).
Aceste reglementări şi experienţe se regăsesc, într-o formă sau alta, în
strategiile naţionale de protecţie a populaţiei şi infrastructurile vitale ale tuturor
ţărilor europene. În Germania, spre exemplu, există aşa-numitul concept de
protecţie de bază (Protecţia Infrastructurilor Critice – Concept de bază). Punctul
de plecare îl reprezintă un proces de analiză şi de planificare multietajată, care
cuprinde o evaluare a pericolelor, ameninţărilor şi riscurilor asociate, urmată de
un control şi de o adaptare a măsurilor de protecţie.
Acest concept german presupune:
I. Identificarea diferitelor categorii de riscuri din diferite domenii: catastrofe
naturale, accidente, terorism şi criminalitate
II. Fixarea nivelului de protecţie bazat pe aceste categorii
III. Conceperea de scenarii ale sinistrelor şi ameninţărilor
IV. Analiza punctelor slabe
V.Formularea obiectivelor de protecţie şi fixarea măsurilor de protecţie şi
contraprotecţie care decurg de aici
VI. Formularea urgenţelor (coordonarea între măsurile publice şi private)
VII. Punerea în aplicare, după nevoi, a acţiunii formulate
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VIII. Controlul sistematic al acestui proces de analiză şi planificare în cadrul
gestionării calităţii.”17
6. Protecţia infrastructurilor critice naţionale
„Protecţia infrastructurilor vitale (critice) naţionale româneşti se înscrie,
într-o formă sau altă, în programul european de protecţie a infrastructurilor
critice prin cel puţin trei modalităţi:
Adaptarea sistemului de legislaţie, de acţiune şi de reacţie în situaţii
de urgenţă la cerinţele europene, în procesul pregătirii integrării şi integrării
propriu-zise
Dependenţele şi interdependenţele infrastructurilor vitale româneşti
de cele europene
Participarea la elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor şi
strategiilor de combatere a terorismului, traficului ilegal, crimei organizate şi
ameninţărilor asimetrice.
Infrastructurile vitale româneşti sunt, aproape în totalitate, infrastructuri
critice din cel puţin câteva motive esenţiale:
Provin din infrastructurile unei economii-gigant, inflexibile şi greu
adaptabile economiei de piaţă, ale cărei urme nu au fost încă nici lichidate, nici
ameliorate
Economia şi societatea românească, în ansamblul ei, se află într-o
stare de haos, specifică perioadelor îndelungi şi repetate de tranziţie, în care totul
sau aproape totul este vital, critic şi vulnerabil
Acţiunile fără discernământ asupra mediului, tăierea masivă a
pădurilor, cultivarea haotică a terenurilor, dezastrul din agricultură, lipsa unei
politici agrare, ecologice şi de protecţie a mediului coerente şi eficiente creează
şi proliferează pericole extrem de grave la adresa tuturor infrastructurilor şi
îndeosebi asupra celor critice
Se aşteaptă ca participarea României la coaliţia antiteroristă şi la
alte misiuni de gestionare a crizelor şi conflictelor şi de menţinere a păcii să
genereze un nou tip de ameninţări asupra cetăţenilor şi infrastructurilor vitale ale
economiei, societăţii, informaţiei şi condiţiilor de trai.
Desigur, pericolele şi ameninţările sunt mult mai numeroase. Ele fac
obiectul unor iniţiative legislative, sunt cuprinse în strategia naţională de
securitate şi în alte documente importante, dar sunt departe de a fi pe deplin
monitorizate, gestionate, controlate şi înlăturate.”18
Din punctul nostru de vedere, existenţa unor forumuri europene care se
ocupă de problematică protecţiei infrastructurilor critice reprezintă o deosebită
importanţă. Este necesară o colaborare strânsă la nivelul Uniunii Europene,
17
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acestora. Sisteme de protecţie, Ed. Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006,
pp. 40-45
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acestora. Sisteme de protecţie, Ed. Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006,
pp. 45-46
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colaborare din care statele membre să fie la curent cu problemele existente la
nivelul tuturor ţărilor care fac parte din Uniune.
Din aceste considerente, noi credem că, cu cât colaborarea în domeniul
protecţiei infrastructurilor critice la nivelul Uniunii Europene este mai strânsă,
cu atât gestionarea acestor probleme şi soluţionarea lor se vor eficientiza.
Concluzii
Problematica infrastructurilor critice şi a protecţiei acestora este un
domeniu relativ nou, dar de o importanţă deosebită pentru buna derulare şi
dezvoltare a unui stat, şi tocmai din acest motiv, trebuie să i se acorde o din ce în
ce mai mare atenţie.
Toate statele îşi intensifică interesul în ceea ce priveşte
protecţia infrastructurilor critice, iar România, ca ţară membră a organizaţiilor
internaţionale, trebuie să facă acelaşi lucru, având în vedere faptul că starea
infrastructurilor, mai ales a infrastructurilor critice, din statul nostru trebuie
îmbunătăţită.
Avem nevoie, fără doar şi poate, de o conştientizare a autorităţilor şi a
operatorilor de infrastructuri critice. Trebuie realizate investiţii atât de ordin
financiar, cât şi de ordin uman, din cauza faptului că la capitolul „specialişti” în
materie de problematica infrastructurilor critice, avem încă deficienţe. Trebuie
sa avem oameni calificaţi, pentru a ne alinia standardelor europene, şi pentru a
putea face faţă unor eventuale atacuri, de orice natură, asupra infrastructurilor
vitale ale României.
Trebuie intensificată cooperarea cu partenerii europeni, şi în acelaşi timp,
trebuie intensificată cooperarea dintre mediul public şi mediul privat, deoarece o
mare parte a infrastructurilor critice ale statului român aparţin mediului privat.
Atât actorii publici, cât şi cei privaţi, în urma unor consultări, ar trebui săşi facă o strategie de cooperare în domeniul protecţiei infrastructurilor critice,
strategie care să implice atât elemente economice (investiţii in infrastructurile
deficitare), cât elemente de ordin uman (investiţii în specialişti).
Doar printr-o conştientizare la nivel naţional cu privire la importanţa
protecţiei infrastructurilor critice, se vor putea face progrese semnificative în
acest domeniu.
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PROTECŢIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE DIN ZONA
ECONOMICĂ EXCLUSIVĂ A ROMÂNIEI – PARTE INTEGRANTĂ A
STRATEGIEI DE SECURITATE ENERGETICĂ
Silvia-Alexandra MATACHE-ZAHARIA*
În contextul economic actual, importanţa geostrategică a Mării Negre, atât pentru
România, cât şi pentru spaţiul euro-atlantic, este sporită de perspectiva explorării şi, mai
ales, a exploatării rezervelor de hidrocarburi din platoul continental românesc al Mării
Negre. Din acest punct de vedere, protecţia platformelor de foraj marin,ce constituie o parte
integrantă a infrastructurii critice naţionale, devine o necesitate stringentă pentru asigurarea
securităţii energetice a României. Sistemele integrate de comandă şi control, precum şi
sistemele informatizate de securitate reprezintă o componentă esenţială pentru asigurarea
protecţiei elementelor de infrastructură critică din zona economică exclusivă a României şi,
implicit, pentru îndeplinerea obiectivelor strategiei de securitate energetică a ţării noastre.
Lucrarea de faţă doreşte să aducă în discuţie situaţia actuală a implementării acestor
sisteme, identificând punctele slabe şi propunând posibile soluţii pentru diminuarea efectelor
unor potenţiale ameninţări.
Cuvinte-cheie: infrastructuri critice, securitate energetică, protecţie, zona economică
exclusivă.

Introducere
Evoluţiile înregistrate în sistemul relaţiilor internaţionale în cursul
secolului XX au determinat, pe de o parte, globalizarea societăţii, sporind
interconectivitatea sistemelor sociale, economice şi culturale, iar, pe de altă
parte, au sporit vulnerabilităţile, riscurile şi ameninţările la adresa acestor
sisteme, interdependenţa elementelor de sistem generând noi dileme şi probleme
de securitate. Contextul actual de securitate a impus necesitatea elaborării unor
noi strategii de intervenţie şi minimizare a efectelor produse de un potenţial
dezastru natural sau atac terorist.
În societatea contemporană este vehiculată şi general acceptată ideea că
dezvoltarea, prosperitatea şi siguranţa statelor depind în mod intrinsec de
existenţa şi operabilitatea anumitor servicii facilitate sau susţinute de sisteme
fizice şi informatice - precum reţelele de telecomunicaţii, energie şi transport,
serviciile de sănătate, sistemele bancare, de furnizare a apei potabile şi de
alimentaţie. Întreruperea, fie şi temporară, a acestor servicii sau distrugerea
elementelor de infrastructură care le furnizează pot prezenta riscuri sporite la
adresa securităţii statelor.
Anumite evenimente din istoria recentă, precum catastrofele naturale şi
atacurile teroriste care au avut loc cu o oarecare recurenţă pe plan mondial, au
vizat incapacitarea sau distrugerea unor componente de infrastructură critică,
având un impact semnificativ asupra sferei economice şi sociale. Astfel de
* Silvia-Alexandra MATACHE-ZAHARIA este doctorand în Securitate Naţională şi Informaţii la
Univrsitatea Naţională de Apărare „Carol”, Bucureşti, România. E-mail: silvialex.zaharia@yahoo.com
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atacuri la adresa securităţii statelor au demonstrat atât vulnerabilitatea anumitor
domenii sau sectoare de activitate, considerate esenţiale pentru buna funcţionare
a structurilor sociale contemporane, cât şi nevoia de a acorda o atenţie sporită
acestor zone de interes egal pentru societatea civilă şi securitatea naţională.
1. Înţelegerea conceptului de infrastructură critică
Considerăm că interpretarea contemporană a noţiunii de infrastructură
critică derivă din înţelegerea conceptului de securitate pornind de la definirea
vulnerabilităţilor sistemice, viziune predominantă în analizele de securitate din a
doua jumătate a secolului al XX-lea, determinată de schimbări în sistemul
relaţiilor internaţionale precum creşterea rolului şi importanţei actorilor nonstatali, ceea ce a accentuat „anarhia” mediului internaţional, modificarea
echilibrului de putere după sfârşitul Războiului Rece, prin impunerea, pentru o
perioadă de timp, a Statelor Unite ca unica superputere globală, sau ascensiunea
unor noi economii, precum China, cu potenţial de a configura o nouă ordine
mondială, în care o pondere crescută revine dimensiunii geoeconomice a
relaţiilor internaţionale, în detrimentul cadrului geopolitic. La rândul lor, aceste
schimbări au condus la apariţia unui nou tip de gândire strategică, capabilă să
înglobeze o perspectivă multisectorială, pluralistă şi care să ţină cont de
multiplele ameninţări asimetrice la adresa securităţii. În contextul în care
globalizarea pare să contribuie la eroziunea noţiunii de suveranitate statală, noile
strategii de securitate trebuie să redefinească interesele naţionale ale statelor,
prin raportarea constantă la climatul regional sau internaţional. În acelaşi timp,
este necesar ca politicile de securitate să abordeze în mod realist şi pragmatic
nevoia restructurării şi adaptării structurilor guvernamentale statale sau
regionale la noile condiţii sistemice.
În prezenta lucrare, avem în vedere două interpretări ale conceptului de
infrastructură critică şi anume, abordarea americană şi perspectiva europeană
asupra termenului. Astfel, în viziunea americană, noţiunea de securitate a
infrastructurii critice se referă la protejarea elementelor vitale pentru economie,
populaţie, guvernământ şi securitatea naţională, iar criteriile utilizate pentru
identificarea elementelor critice ale infrastructurii se referă la populaţia afectată,
impactul asupra economiei naţionale şi costurile reabilitării, impactul asupra
sectorului deservit de infrastructura vitală analizată şi a altor sectoare,
interconectate cu elemente ale respectivei infrastructuri critice, timpul de
refacere al serviciilor, dar şi impactul asupra moralului populaţiei.1
Comparativ cu această abordare, perspectiva europeană asupra
infrastructurii critice, consideră că criteriile de identificare ale elementelor
componente sunt întinderea şi suprafaţa sectorului critic, magnitudinea şi
intensitatea efectelor, probabilitatea de a fi afectat de o ameninţare şi
„eşalonarea în timp a efectelor.”2 Astfel, la nivelul Uniunii Europene,
1
2

Radu ANDRICIUC, Consideraţii privind protecţia infrastructurii critice, editura MAI, Bucureşti, 2009, p.21
Ibidem, p.21
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infrastructura critică este conceptualizată ca reprezentând „un element, un sistem
sau o componentă a acestuia, aflat pe teritoriul statelor membre, care este
esenţial pentru menţinerea funcţiilor vitale ale societăţii, a sănătăţii, siguranţei,
securităţii, bunăstării sociale sau economice a persoanelor, şi a căror perturbare
sau distrugere ar avea un impact semnificativ într-un stat membru ca urmare a
incapacităţii de a menţine respectivele funcţii”3.
Potrivit abordării europene, infrastructurile critice consistă din „instalaţiile
fizice şi tehnologice ale informaţiei, reţelele, serviciile şi activele care, în caz de
oprire sau de distrugere, pot să producă incidente grave asupra sănătăţii,
securităţii sau bunăstării economice a cetăţenilor sau activităţilor guvernelor
statelor membre.“4 În concordanţă cu criteriile şi clasificările Comisiei
Europene5, din categoria infrastructurilor critice fac parte: instalaţiile şi reţelele
energetice pentru producţie, stocare, transport şi distribuţie; sisteme de
comunicaţii şi de informaţii; sectorul financiar-bancar, pieţe de capital, burse de
valori şi de investiţii; sectorul de sănătate publică; sectorul alimentar şi
agroalimentar; reţele de stocare, tratare şi distribuţie a apei; reţele de transport
aerian, feroviar, rutier, fluvial şi naval; ansambluri şi structuri pentru
producerea, stocarea, transportul şi distrugerea materialelor periculoase sau de
risc; sectorul administraţiei publice.
Dinamica actuală de securitate la nivel global a determinat o abordare
multidisciplinară a conceptului, bazată pe complementaritatea celor două viziuni
sau maniere de interpretare. Din acest punct de vedere, considerăm că
infrastructura critică poate fi definită ca „totalitalitea entităţilor fizice sau
virtuale a căror avariere sau distrugere afectează în mod semnificativ fluxul de
produse şi servicii generat de acestea, indispensabile funcţionării normale a
statului sau a unei comunităţi”.6 Altfel spus, infrastructurile critice reprezintă
„acele infrastructuri cu rol important în asigurarea securităţii, în funcţionarea
sistemelor şi în derularea proceselor economice, sociale, politice, informaţionale
şi militare”.7
În România, domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi
europene a fost reglementat prin O.U.G. nr. 98 din 3 noiembrie 2010 privind
identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, publicată în
Monitorul Oficial al României, nr. 757, din 12 noiembrie 2010. Actul normativ a
fost adoptat ca urmare a obligativităţii transpunerii, până la data de 12 ianuarie
2011, a prevederilor Directivei 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008
3

Cf. „Directiva 114/2008/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008”, p.43 disponibil la http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:345:0075:0082:RO:PDF, accesat la 23 iulie 2013
4
Cf. „Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Critical
Infrastructure Protection in the fight against terrorism. (COM(2004) 702 final)”, disponibil la adresa http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DCOM:2004:0702:FIN:EN:PDF&usg=ALkJrhhfyoMTRFu
3grD3fiizn9PAbVDSeA accesat la 23 iulie 2012
5
Ibidem, p. 4
6
Adrian CERNĂIANU, „Consideraţii privind infrastructura teritorială şi militară a României în contextul
deplinei integrări a ţării în NATO” în Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare ”Carol I”, nr.2, Editura
UNAP, Bucureşti, 2006, p.16
7
Grigore ALEXANDRESCU, Gheorghe VĂDUVA, Infrastructuri critice. pericole, ameninţări la adresa
acestora. sisteme de protecţie, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006, p.7
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privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea
necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora. Legislaţia românească
desemnează următoarele sectoare de activitate care înglobează elemente ale
infrastructurii critice naţionale: energetic, tehnologia informaţiei şi comunicaţii,
alimentare cu apă, alimentaţie, sănătate, securitate naţională, administraţie,
transporturi, industria chimică şi nucleară, industria spaţială şi de cercetare.8
Dintre acestea, sectorul energetic şi de transporturi au fost stabilite ca domenii
de activitate ce utilizează componente ale infrastructurii critice europene.
Din nefericire, România se confruntă în continuare cu o serie de probleme
în ceea ce priveşte infrastructurile critice şi protecţia acestora, principala
provocare fiind menţinerea lor într-o stare performantă. În primul rând, starea
calitativă a infrastructurilor critice din România ar necesita îmbunătăţiri
substanţiale, iar o strategie eficientă de protecţie a infrastructurilor vitale
naţionale ar trebui să pornească de la definirea unitară a noţiunii de
„infrastructură critică”, prin stabilirea unor criterii clare şi coerente. În al doilea
rând, se impune continuarea efortului de elaborare a unor documente care să
reglementeze în mod eficient protecţia infrastructurii critice, precum ghiduri sau
seturi de norme privind securitatea acestora, sau realizarea unui „inventar” al
infrastructurilor critice naţionale, clasificate pe domenii de activitate, în care să
fie evidenţiate vulnerabilităţile specifice, posibilele implicaţii transfrontaliere ale
perturbării lor şi să fie specificate un set de soluţii generice de apărare. Mai mult
decât atât, considerăm necesară elaborarea unor proceduri specifice regionale şi
locale, bazate pe parteneriatul public – privat, în domeniul protecţiei
infrastructurilor critice.
Un program integrat de protecţie a infrastructurii critice naţionale ar trebui
să îndeplinească următoarele cerinţe: să asigure un nivel adecvat de securitate
pentru fiecare element al infrastructurilor critice, să minimizeze numărul de
componente de infrastructură ce ar putea produce dezechilibre majore în sistem,
să stabilească mecanisme de reacţie pentru situaţii de urgenţă şi să menţină
starea de echilibru al sistemului.
Nu în ultimul rând, apreciem că o strategie coerentă de protecţie a
infrastructurilor critice naţionale ar trebui să presupună consolidarea cooperării
în parteneriate public – private, reconsiderarea responsabilităţilor şi atribuţiilor
unor instituţii guvernamentale, stabilirea unor proceduri de schimb
informaţional privind riscurile şi ameninţările la adresa infrastructurilor vitale şi
elaborarea unor mecanisme actualizate, inovative de alertă şi intervenţie rapidă,
prin corelarea şi coagularea compentenţelor existente la nivelul diverselor
instituţii centrale şi locale.

8

„O.U.G. nr. 98/3.11. 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice” în Monitorul
Oficial al României, nr. 757 din 12.11.2010, disponibil la adresa www.ccpic.mai.gov.ro/docs/OUG_98.doc ,
accesat la 23 iulie 2013
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2. Importanţa geostrategică a Mării Negre şi zona economică exclusivă
a României
2.1. România ca actor geopolitic regional în zona Mării Negre
Dreptul maritim internaţional defineşte o serie de zone maritime în care
statele îşi pot exercita drepturile suverane, fiind obligate în acelaşi timp să îşi
asume anumite responsabilităţi. Aceste zone sunt: marea teritorială (apele
teritoriale); zona contiguă; platoul (şelful) continental; zona economică
exclusivă; zona internaţională (în care toate statele lumii au drepturi egale).
Potrivit reglementărilor internaţionale, în funcţie de poziţia geografică,
configuraţia coastelor, caracteristicile geomorfologice ale fundului mărilor şi
alte elemente specifice apelor adiacente ţărmurilor, statele pot beneficia de
drepturi în toate zonele definite de convenţiile internaţionale sau numai în unele
dintre acestea.
Astfel, apele teritoriale constituie zona maritimă în care se extind fără
echivoc efectele legislaţiei naţionale a statului riveran. Zona contiguă reprezintă
o zonă adiacentă mării teritoriale a unui stat, în care acesta poate exercita
controlul necesar în scopul prevenirii încălcării legilor şi reglementărilor sale
vamale, fiscale, sanitare, de imigrare sau în scopul reprimării încălcării acestor
legi şi reglementări pe teritoriul său sau în marea teritorială. Zona economică
exclusivă reprezintă o porţiune de mare sau ocean situată dincolo de marea
teritorială şi adiacentă acesteia, până la limita exterioară maximă de 200 Mm.9
Trebuie menţionat că, prin instituirea zonei economice exclusive noţiunea de
platou (şelf) continental al unui stat riveran şi-a estompat oarecum valoarea dată
de Convenţia de la Geneva din 1958. Cu toate acestea, platoul continental
constituie în continuare fundamentul unuia dintre principiile majore ale
dreptului maritim şi anume dreptul ab initio şi ipso facto al statului riveran
asupra prelungirii naturale sub mare a teritoriului său. Nu în ultimul rând, marea
liberă reprezintă acea parte a mărilor şi oceanelor care nu este cuprinsă în zona
economică exclusivă, în marea teritorială, în apele interioare ale unui stat sau în
cele arhipelagice şi care este deschisă în condiţii de egalitate activităţii tuturor
statelor, fie riverane, fie fără litoral.
După cel de-al Doilea Război Mondial, marea teritorială a României, cu o
lăţime de 12 mile marine (22,224 km) a fost prevăzută în Decretul nr. 39 din
1956 care stabilea că, la sud, limita apelor teritoriale ale României este
constituită de paralela geografică din punctul terminus al frontierei terestre
dintre ţara noastră şi Bulgaria. Ulterior, prin Decretul nr. 142 din 26 aprilie 1986
s-a stabilit pentru România o zonă economică exclusivă lată de 200 mile marine
de la linia de bază de la care se măsoară lăţimea mării teritoriale. Datorită
faptului că pe timpul tratativelor nu s-a ajuns la nicio înţelegere nici cu partea
bulgară, nici cu partea ucraineană, limitele zonelor economice exclusive şi ale
platoului continental nu au fost stabilite definitiv la acea dată.
9

„Convenţia Naţiunilor Unite asupra deptului mării”, p.5, disponibil la adresa www.onuinfo.ro/documente.../
conventie_asupra_dreptului_marii_1/ , accesat la 23 iulie 2013
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Astfel, în partea de sud, frontiera maritimă dintre România şi Bulgaria nu a
fost încă delimitată, negocierile în domeniu purtându-se de mai bine de 20 de
ani. În lipsa unui acord bilateral româno – bulgar, frontiera maritimă dintre
România şi Bulgaria se reglementează conform Convenţiei de zonă contiguă
din 1958, document la care ambele state sunt parte semnatară. Potrivit
articolului 12 din Convenţie „atunci când ţărmurile a două state sunt situate faţă
în faţă sau adiacente, nici unul dintre cele două state nu este îndreptăţit, în lipsa
unui acord contrar, să-şi extindă marea teritorială dincolo de linia mediană, linie
ale cărei puncte sunt, fiecare, echidistante faţă de cele mai apropiate puncte de
pe liniile de bază de la care este măsurată lăţimea mării teritoriale a fiecăruia
dintre cele două state”.10 Negocierile de până acum dintre România şi Bulgaria
nu au dus încă la un nou acord în această problemă, existând în continuare unele
diferenţe (partea bulgară doreşte o linie de delimitare pe paralela geografică a
ultimului punct de graniţă, pe când partea română insistă pentru o delimitare
conform Convenţiei de la Geneva, adică o linie echidistantă). Frontiera pe
paralela geografică ar diminua marea teritorială a României cu aproximativ 17
km în larg în raport cu linia de echidistanţă.
Frontiera maritimă cu Ucraina a fost stabilită la 3 februarie 2009, în urma
hotărârii Curţii Internaţionale de Justiţie (CIJ) de la Haga. Potrivit deciziei
Curţii, apele teritoriale ale Insulei Şerpilor au fost atribuite României pe o
suprafaţă de 9.700 km2 (cu o adâncime medie peste 50 m), 2.500 km 2 revenind
Ucrainei (cu o adâncime medie sub 50 m). Au rămas în litigiu insula Maican,
situată pe braţul Chilia între localitatea românească Chilia şi localitatea
ucraineană Vâlcov, şi zona Musura, zonă lagunară pe cale de aluvionare, situată
între ieşirea în Marea Neagră a braţelor Chilia şi Sulina, a cărei evoluţie
geomorfologică ar putea condiţiona traseul frontierei româno-ucrainene, cât şi o
parte din apele teritoriale din apropierea imediată a gurilor Dunării, până la linia
de demarcaţie stabilită prin Decizia CIJ din 2009.
Ca actor geopolitic regional şi internaţional, România rămâne indisolubil
legată de importanţa geostrategică a Dunării şi Mării Negre. Din perspectivă
euro-atlantică, odată cu aderarea României şi Bulgariei la NATO şi UE, Marea
Neagră a devenit o zonă de frontieră a celor două organizaţii, sporindu-şi astfel
rolul geostrategic în plan regional şi global. Importanţa regiunii Mării Negre s-a
reflectat în mai multe politici şi instrumente ale Uniunii Europene pentru
vecinătatea estică, dintre care merită menţionată Sinergia Mării Negre, al cărei
obiectiv principal este „consolidarea cooperării în regiunea Mării Negre cu
implicarea benefică a UE”.11 Scopul este acela de a propune proiecte realiste de
cooperare între statele din regiunea extinsă a Mării Negre şi Uniunea Europeană
pentru consolidarea democraţiei, promovarea drepturilor omului, buna
guvernare, managementul integrat al frontierelor, soluţionarea conflictelor
10

„Convenţie din 29 aprilie 1958 asupra mării teritoriale şi zonei contigui”, publicată în Buletinul Oficial, nr. 25
din 14 octombrie 1961, disponibil la adresa http://www.monitoruljuridic.ro/act/conventie-din-29-aprilie-1958asupra-marii-teritoriale-si-zonei-contigui-emitent-consiliul-de-stat-publicat-n-25984.html , accesat la 22 iulie
2013
11
Cf. http://www.mae.ro/node/1502 , accesat la 22 iulie 2013
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îngheţate, dar şi pentru sectoare de activitate compuse din infrastructuri critice
precum energia, transporturile, protecţia mediului, educaţie şi cercetare etc.
România a promovat constant importanţa geostrategică a Mării Negre,
principalele obiective ale ţării noastre la Marea Neagră vizând consolidarea unei
zone stabile în proximitatea estică a Uniunii Europene, precum şi deschiderea
zonei extinse a Mării Negre la valorile şi procesele euro-atlantice. În consecinţă,
ţara noastră a adoptat o politică de pace, cooperare şi bună înţelegere la Marea
Neagră, iniţiind sau participând activ la o serie de acţiuni politico-militare
regionale, precum Organizaţia pentru Cooperare Economică la Marea Neagră
(OCEMN), Conferinţa pentru Securitate Regională la Marea Neagră, Grupul de
Cooperare Navală la Marea Neagră, Brigada Sud-Est Europeană, Forţa
Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est sau Iniţiativa pentru apărarea
graniţelor. Dintre acestea, OCEMN este cel mai semnificativ format de
cooperare, având drept obiectiv stabilitate, securitate şi prosperitatea deplină
pentru membrii organizaţiei. OCEMN operează cu Instrumentul European de
Vecinătate şi Parteneriat şi Documentul privind măsuri de creştere a încrederii şi
securităţii la Marea Neagră, funcţionând în acord cu criteriile europene de
cooperare regională.
În ceea ce priveşte cooperarea militară la Marea Neagră, aceasta se axează
pe prevenirea şi combaterea riscurilor cu potenţial de generare a unor situaţii de
criză, ce ar avea efecte nocive asupra stabilităţii şi securităţii în regiune.
Principalul obiectiv al cooperării militare este acela de a “sprijini dezvoltarea
potenţialului operaţional al comandamentelor marilor unităţi, operaţionalizarea
şi generarea/regenerarea forţelor în vederea participării la apărarea teritoriului
naţional în zona de responsabilitate, precum şi pentru îndeplinirea
angajamentelor asumate faţă de NATO, UE şi partenerii regionali”12, iar
mecanismele de cooperare militară la Marea Neagră sunt BLACKSEAFOR,
SEEBRIG, CSBMs şi GUUAM.
Întrucât porturile de la Marea Neagră reprezintă o infrastructură critică ce
deserveşte transportul maritim regional, fiind în consecinţă de interes strategic
pentru statele riverane, s-a impus necesitatea cooperării în domeniul securităţii
maritime. Astfel, la nivel internaţional, instituţiile care acţionează în Marea
Neagră pentru asigurarea securităţii maritime sunt reprezentate de Biroul
Maritim Internaţional (IMB în cadrul IMO, sub egida ONU) şi Agenţia
Europeană privind Siguranţa Maritimă (EMSA)13. La nivel regional,
organismele responsabile în domeniul securităţii maritime sunt Comisia Mării
Negre (BSC), Centrul Maritim Regional de Coordonare (MRCC), BSF, CBSM,
OSCE. La nivel naţional, securitatea maritimă este asigurată prin implicare unor
instituţii ale statului precum Forţele Navale Române, Poliţia de Frontieră,
Serviciul Român de Informaţii (SRI) şi Autoritatea Navală Română (ANR).
Această ultimă instituţie are în compunere Centrul Maritim de Coordonare,
Serviciul SAR-poluare şi Serviciul de supraveghere (VTS). Trebuie menţionat
12

Gheorghe PETRIA, „Activităţile de cooperare militară internaţională ale forţelor navale Române”, în
Gândirea Militară Românească, nr.1, Bucureşti, Editată de Statul Major al Armatei Române, 2008, p. 95
13
Cf. FN-1, Doctrina Forţelor Navale, Bucureşti, 2010, p. 37
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că, pe lângă instituţiile de stat cu responsabilităţi în domeniul securităţii
maritime, acţionează şi operatori civili, cu interese directe în zonele din Marea
Neagră aflate sub jurisdicţia statului român.
Nu în ultimul rând, este necesar a se preciza că structurile cu atribuţii în
Zona Economică Exclusivă a României sunt Ministerul Administraţiei şi
Internelor prin Poliţia de Frontieră(Garda de Coastă), Ministerul Apărării
Naţionale prin Statul Major al Forţelor Navale (SMFN), Ministerul
Transporturilor şi Infrastructurii prin Autoritatea Navală Română (ANR),
Ministerul Mediului şi Pădurilor, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului
de Afaceri, precum şi operatori privaţi şi/sau agenţi economici care se ocupă sub
o formă sau alta cu paza şi protecţia anumitor instalaţii critice dispuse în Zona
Economică Exclusivă (ZEE), precum platformele româneşti de foraj marin.
2.2. Politica de securitate energetică şi zona economică exclusivă a
României
În termeni generali, politica de securitate energetică a unui stat ar trebui
definită din perspectiva unor deziderate economico-sociale precum asigurarea
securităţii naţionale şi a independenţei energetice, evitarea presiunilor de ordin
politic din partea altor actori statali sau internaţionali, asigurarea dezvoltării
economice a statului şi a bunăstării cetăţenilor săi. Astfel, o definiţie funcţională
a termenului ar fi aceea conform căreia „politica de securitate energetică
cuprinde ansamblul de concepţii, principii şi orientări asumate, pe fundamentul
cărora se stabilesc, într-un anumit context geopolitic, modalităţile de prospectare
şi exploatare geologică, orientările şi direcţiile de acţiune în plan intern şi
internaţional, precum şi utilizarea resurselor energetice proprii pentru protejarea,
apărarea şi promovarea intereselor statului”14. Aceasta se implementează prin
măsuri interinstituţionale, de ordin economic, diplomatic, juridic, ecologic,
informaţional, social etc.
Sectorul energetic reprezintă unul din domeniile în care „consecinţele
implicării geostrategice a UE în regiunea Mării Negre sunt dintre cele mai
vizibile şi presante”15, în contextul în care aproape jumătate din importurile de
energie ale Europei urmează să traverseze Marea Neagră. Cele trei obiective
majore ale strategiei energetice a Uniunii Europene sunt securitatea surselor de
energie, sustenabilitatea şi competitivatea, urmărindu-se concentrarea pe
problemele energetice existente la nivel regional, consolidarea cooperării în
zona Mării Negre, a Mării Caspice şi a Mării Mediterane, precum şi
îmbunătăţirea impactului finanţărilor UE. Totodată, un loc aparte în cadrul
iniţiativelor regionale ale UE îl ocupă propunerea dezvoltării unor pieţe
subregionale de energie în estul Europei, Caucaz şi Asia Centrală, propunânduşi să promoveze convergenţa pieţelor energetice aflate în proxima vecinătate a
14

„Strategia de securitate energetică şi politica energetică. Abordări actuale în Uniunea Europeană şi în plan
internaţional”,
Federaţia
Naţională
Mine
Energie,
p.2,
disponibil
la
adresa
www.fnme.ro/_.../Strategia%20de%20securitate%20energetica%20si%20.pdf , accesat la 9 septembrie 2013
15
Marius HANGANU, Georgică SLĂMNOIU, Platformele de foraj marin româneşti şi securitatea acestora,
Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2010, p. 80
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UE cu cele ale Uniunii, în vederea creării, pe termen mediu, „a unei case
comune a energiei UE – Marea Neagră – Marea Caspică”16, prin diversificarea
surselor de energie, interconectarea sistemelor energetice şi sincronizarea
strategiilor energetice naţionale.
În concordanţă cu politica energetică a Uniunii Europene, unul dintre
obiectivele majore ale Strategiei Energetice a României pentru perioada 20072020 este securitatea energetică, prin care se înţelege deopotrivă creşterea
siguranţei energetice prin asigurarea necesarului de resurse energetice şi
limitarea dependenţei de resursele energetice de import, diversificarea surselor
de import, a resurselor energetice şi a rutelor de transport a acestora, creşterea
nivelului de adecvare a reţelelor naţionale de transport a energiei electrice,
gazelor naturale şi petrol şi, nu în ultimul rând protecţia infrastructurilor
critice.17 După cum se poate observa, infrastructurile critice din zona economică
exclusivă a României contribuie la îndeplinerea acestor obiective strategice, în
special prin asigurarea necesarului de resurse energetice şi limitarea dependenţei
de importuri, prin activitatea platformelor de foraj marin.
Politica energetică a României urmăreşte în mod prioritar asigurarea
securităţii energetice a ţării şi se bazează pe dezvoltarea unui sistem eficient de
aprovizionare cu resurse primare, de producere, transport, distribuţie şi furnizare
capabil să asigure alimentarea continuă a tuturor consumatorilor. Din acest
punct de vedere, direcţiile de acţiune vizează modernizarea infrastructurilor de
transport şi distribuţie, dezvoltarea interconexiunilor, diversificarea surselor de
transport pentru hidrocarburi, creşterea capacităţii de stocare pentru gaze
naturale şi a capacităţii de extracţie. Totodată, Strategia energetică a României
prevede ca direcţie de acţiune şi creşterea capacităţii de transport pentru gazele
extrase din platoul continental al Mării Negre18 şi promovarea proiectelor de
interconectare transfrontalieră cu zona Mării Caspice. În acest context, zona
economică exclusivă a României, atât prin rezervele naturale de hidrocarburi
existente, prin infrastructurile critice energetice funcţionale (platformele de foraj
marin), cât şi prin potenţialul construirii unor noi rute de transport regionale,
capătă o importanţă deosebită în cadrul strategiei energetice a ţării noastre,
contribuind la asigurarea securităţii naţionale în domeniul energiei.
3. Infrastructuri critice din zona economică exclusivă a României –
platformele de foraj marin
3.1. Securitatea platformelor de foraj marin româneşti
Platformele de foraj marin sunt considerate a fi parte din infrastructura
critică a unui stat, fiind importante pentru economia şi securitatea energetică a
statului respectiv. Particularităţile protecţiei şi securităţii acestor componente ale
16
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infrastructurii critice derivă din faptul că acestea sunt aflate, în general, în zone
izolate, fiind „departe de aplicarea tradiţională a legilor naţionale şi
internaţionale şi chiar faţă de asistenţa securităţii militare”.19 Datorită localizării
şi particularităţilor, platformele de foraj marin reprezintă ţinte relativ facile ale
unor potenţiale atacuri, putând fi atacate simultan din apă, din aer şi de la
suprafaţă. Vulnerabilităţile acestor elemente de infrastructură critică sunt sporite
atât de izolarea acestora, cât şi de existenţa unor sisteme deficitare de control al
accesului. Protecţia deficitară a platformelor de foraj marin reprezintă un risc
atât la adresa securităţii infrastructurii critice a unui stat cât şi asupra securităţii
energetice a statului respectiv, întrucât avarierea sau distrugerea acestora ar avea
efecte considerabile asupra economiei, putând perturba alimentarea cu energie a
principalilor actori industriali şi chiar asupra siguranţei naţionale a statului
respectiv.
Din acest punct de vedere, pentru asigurarea protecţiei unor infrastructuri
critice din zonele economice exclusive, de importanţă majoră pentru securitatea
energetică, precum platformele de foraj marin, se impune crearea unor
mecanisme şi proceduri care să permită următoarele acţiuni: identificarea şi
analizarea bunurilor şi infrastructurii de importanţă vitală, pentru care este
necesară protecţia; identificarea vulnerabilităţilor infrastructurii, inclusiv a celor
determinate de ingerinţa factorului uman; determinarea posibilelor riscuri şi
ameninţări şi stabilirea procentului de probabilitate al materializării acestora;
stabilirea priorităţii măsurilor de reducere a vulnerabilităţilor şi de contracarare a
potenţialelor ameninţări; elaborarea unui plan de securitate şi apărare al
facilităţii ce aparţine infrastructurii critice.
La nivel naţional, protecţia elementelor de infrastructură critică din zona
economică exclusivă derivă din viziunea României asupra spaţiului Mării Negre
precum şi din interesele politice, economice, energetice şi de securitate ale ţării
noastre în regiune. Astfel, potrivit Cartei Albe a Securităţii şi Apărării Naţionale
(2004), „spaţiul Mării Negre reprezintă în acelaşi timp o oportunitate şi o sursă
de risc, aflându-se la interferenţa a doua axe strategice: Marea Neagră – Marea
Mediterană, respectiv flancul sudic al NATO, zonă de importanţă strategică
pentru Alianţa Nord – Atlantică, afectată în principal de riscuri transfrontaliere;
Marea Neagră – Caucaz – Marea Caspică, spaţiu de tranzit pentru resursele
energetice ale Asiei Centrale, influenţat de anumite forme de instabilitate
subregională provenite din zona Asiei Centrale”.20 Abordarea României privind
politica economică şi de securitate la Marea Neagră este conturată în Strategia
de Securitate Naţională a României, prin care se plasează un accent deosebit
asupra dezvoltării coridoarelor energetice şi de transport, precum şi consolidării
capabilităţilor naţionale şi regionale de monitorizare şi intervenţie rapidă21
pentru prevenirea şi contracarea riscurilor de securitate în zona maritimă.
Totodată, acţiunile militare în Marea Neagră pentru combaterea ameninţărilor
19
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2006,

disponibil

la

adresa

asimetrice sunt reglementate de către legislaţia românească şi internaţională,
stabilind cadrul funcţional al strategiilor de protecţie a infrastructurilor critice
din acest areal.
Conform legislaţiei româneşti, măsurile de contracarare a ameninţărilor
asimetrice, cum ar fi un potenţial atac terorist, se execută cu aprobarea
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), după metodologia elaborată de
Serviciul Român de Informaţii (SRI), la solicitarea acestuia din urmă fiind
posibilă angrenarea unor forţe ale Ministerului Apărării Naţionale (MApN). În
situaţia unei ameninţări la adresa platformelor de foraj marin aflate în zona
contiguă sau în zona economică exclusivă, intervenţia se poate realiza de către
MApN cu aprobarea CSAT.
3.2.Cerinţe de securitate pentru platformele de foraj marin. Sistemul
integrat de securitate
Definirea conceptului de sistem integrat de securitate pentru plaformele de
foraj marin este fundamentată pe analiza vulnerabilităţilor, riscurilor şi
ameninţărilor la adresa securităţii acestora, înţelese în actualul context
geostrategic din zona Mării Negre. Din acest punct de vedere, un sistem de
securitate integrat pentru asigurarea protecţiei infrastructurilor critice din zona
economică exclusivă a României, precum platformele de foraj marin, cuprinde o
serie „de măsuri umane, tehnice şi procedurale, menite să realizeze descurajarea,
întârzierea, detecţia, evaluarea şi intervenţia în cazul încercărilor de acces
neautorizat la nivelul perimetrului câmpului de exploatare marin cât şi al
facilităţilor platformelor de foraj şi extracţie”.22 Datorită întinderii şi poziţionării
platformelor de foraj şi extracţie în zona economică exclusivă, deci la o distanţă
relativ mare de ţărm, un sistem de protecţie constituit exclusiv din măsuri umane
este ineficient, fiind necesară proiectarea unui sistem multidimensional, care să
îmbine componenta umană, mecanică şi informatică.
Cele mai frecvente dificultăţi întâlnite în procesul de realizare şi
implementare a unui sistem integrat de securitate pentru protecţia acestor
elemente de infrastructură critică derivă din necunoaşterea tuturor datelor
referitoare la potenţialele riscuri şi ameninţări, estimarea deficitară a
dimensiunii/amplorii resurselor utilizate pentru combaterea acestora şi
imprevizibilitatea condiţiilor de mediu din locaţiile în care sunt amplasate
platformele. Pentru a se realiza integrarea sistemului este necesară atât
interconectarea subsistemelor sau componentelor de securitate, cât şi corelarea
funcţiilor, această din urmă sarcină fiind realizată prin intermediul unor
programe informatizate dezvoltate în urma cercetării şi explorării unor soluţii
inovative pentru armonizarea unor elemente deconectate de protecţie şi
securitate.
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Eficacitatea unui sistem integrat de securitate este determinată de
capacitatea acestuia de a-şi conserva „caracteristicile funcţionale sub acţiunea
unor factori distructivi care pot să-l transforme în pericol pentru mediul
înconjurător, să afecteze viaţa oamenilor aflaţi în zona de risc ori să provoace
pagube materiale, informaţionale sau morale”.23 Un sistem integrat de securitate
care se dovedeşte eficient conferă o serie de benefii privind protecţia
infrastructurilor critice. În primul rând, un astfel de sistem îndeplineşte funcţia
unui multiplicator de forţe, acţionând pentru mărirea razei de acţiune a
perimetrului de securitate. În al doilea rând, un astfel de sistem este compus
dintr-o serie de subsisteme sau sisteme multiple, integrate prin intermediul unei
platforme hardware şi software, ce permite o utilizare pragmatică a resurselor de
securitate. De asemenea, configuraţia caracteristică a unui sistem integrat de
securitate permite monitorizarea simultană a mai multor zone de lucru. Nu în
ultimul rând, nivelul de performanţă al unor astfel de sisteme este îmbunătăţit de
faptul că diferitele mecanisme de protecţie sunt integrate într-o interfaţă coerentă
ce permite utilizarea în mod direct şi eficient a funcţiilor de comandă şi control,
în care informaţiile sunt diseminate în timp real.
Alte avantaje ale sistemelor integrate de securitate includ faptul că, de
regulă, acestea necesită un timp mai redus de pregătire a personalului, funcţiile
de bază ale sistemului putând fi învăţate rapid datorită procedurilor
standardizate, şi că, în general, sistemul asigură comunicaţii mai bune, prin
interconectarea componentelor sale. Din aceste considerente, un sistem integrat
de securitate sporeşte nu numai securitatea elementelor de infrastructură critică
ci şi eficienţa acestora, prin reducerea costurilor pentru mentenanţă şi sporirea
duratei de viaţă a infrastructurii.
În mod concret, mecanismele componente ale unui sistem integrat de
securitate pentru platformele româneşti de foraj marin trebuie să includă dotări
şi măsuri constructive, măsuri procedurale şi organizatorice şi, nu în ultimul
rând, măsuri de personal şi resurse umane. În ceea ce priveşte procedurile
aplicabile unui astfel de sistem, acestea însumează mecanisme pentru protecţia
perimetrului şi bariere fizice, pentru controlul accesului şi detecţia tentativelor
de efracţie, pentru supraveghere video, precum şi mecanisme informaţionale,
centre de control şi de alimentare cu energie electrică. Totodată, pentru a asigura
cu eficienţă o protecţie adecvată elementelor de infrastructură critică situată în
zona economică exclusivă, sistemul ar trebui să îndeplinească o serie de criterii
caracteristice.24 Astfel, pentru a contracara cu eficacitate un potenţial atac
terorist, acesta ar trebui să fie modular, adaptabil, să utilizeze tehnologii de
actualitate şi tehnici inovative, să implice costuri reduse pentru mentenanţă, să
asigure o probabilitate redusă de alarmă falsă şi, nu în ultimul rând, să fie uşor
23
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de utilizat de către operatori, fără a necesita un timp îndelungat de învăţare şi
specializare.
Concluzii
Atât la nivel european cât şi la nivel naţional, problema resurselor
energetice este una de interes strategic, fiind o parte integrantă a securităţii
statale şi regionale. Politica energetică este vitală pentru securitatea statelor,
sectorul energiei reprezentând un domeniu strategic pentru economia şi
dezvoltarea durabilă a acestora. Din acest punct de vedere, asigurarea securităţii
energetice reprezintă un garant al securităţii naţionale, fiind una dintre
priorităţile statelor. De asemenea, infrastructurile energetice sunt considerate
parte a infrastructurii critice naţionale, fiind esenţiale pentru funcţionarea şi
apărarea statului. Disfuncţionalităţile sau potenţialele atacuri asupra acestor
infrastructuri au potenţialul de a aduce prejudicii grave securităţii naţionale,
generând pierderi greu de recuperat.
Infrastructurile critice din zona economică exclusivă a României,
reprezentate în special de platformele de foraj marin, sunt parte a infrastructurii
critice naţionale, contribuind la atingerea obiectivelor strategice ale securităţii
energetice a ţării noastre. Protecţia acestor elemente vitale de infrastructură
trebuie înţeleasă în contextul mai larg al efortului de a asigura protejarea
elementelor esenţiale pentru economie, populaţie, guvernământ şi securitatea
naţională.
O strategie eficientă pentru protecţia infrastructurile critice energetice
româneşti din Marea Neagră necesită comunicare intersectorială, o viziune
asupra obiectivelor, precum şi implementarea unor sisteme integrate de
monitorizare, comandă şi control. Mai mult decât atât, pentru a putea face faţă
provocărilor contemporane, cadrul organizaţional de protecţie a infrastructurilor
critice energetice necesită o clarificare şi o delimitare strictă a atribuţiilor şi
responsabilităţilor pentru fiecare nivel administrativ implicat. Nu în ultimul
rând, acest cadru ar trebui să acomodeze ideea de parteneriat public-privat, în
special în domeniul cercetării şi dezvoltării unor sisteme de securitate
performante, capabile să asigure o reacţie în timp real la potenţiale ameninţări.
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VULNERABILITĂŢI ALE INFRASTRUCTURILOR CRITICE
MILITARE PERMANENTE LA DIVERSE TIPURI /
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Printre altele, una din tendinţele războiului modern este aceea de a asigura lovirea
precisă a obiectivelor infrastructurii critice, în special acele obiective aflate în marile centre
urbane, unde se află centrele de comandă politică şi mari obiective economice. Pe de altă
parte, cum nu întotdeauna sunt întrunite condiţiile legale, tot mai stricte şi limitative, de
realizare a unor atacuri armate, iar agresiunea militară este interzisă de către Dreptul
Internaţional Public - se recurge la agresiuni în forme mascate, prin utilizarea unor
mijloace/forme de luptă neconvenţionale şi atipice. Progresul tehnologic al ultimelor decenii,
a permis dezvoltarea unor noi tehnologii care permit realizarea de agresiuni armate ce pot
avea drept ţintă obiective din cadrul infrastructurii critice, în mediul urban.
Cuvinte-cheie: infrastructura critică, agresiune, neconvenţional

Introducere
Aşa cum deja ne-a demonstrat în repetate rânduri experienţa primului
deceniu al mileniului III, conflictualitatea la nivel mondial s-a amplificat iar
modurile de confruntare au devenit tot mai complexe şi mai puţin obişnuite, din
perspectiva modurilor tradiţionale de purtare a războiului şi în general, de
manifestare a unei confruntări care cuprinde şi componente militare sau
componente cu grad ridicat de violenţă.
Motivele de conflict s-au acutizat, mai ales pe fondul unei reaşezări la
nivel global a scenei politico-militare şi mai ales a balanţei de putere. Pe acest
fond, al reconfigurării scenei relaţiilor internaţionale dar şi al apariţiei unor noi
actori, de obicei actori atipici sau care nu mai au niciun fel de precedent în
istoria cunoscută- se revigorează unele concepte vechi, care prind însă forme noi
şi caută să devină noile provocări ale prezentului sau ale viitorului apropiat.
Printre altele, este şi cazul conceptului de ,,război total”. Însă de această dată,
conceptul sus-menţionat tinde să îmbrace forme neconvenţionale şi atipice.
Pentru a duce însă în final la acelaşi rezultat sau aceleaşi efecte. Încă de la
apariţia ideii războiului total, s-a menţionat că ar trebui să fie vorba de un tip de
război ce urmăreşte obţinerea nu doar a impunerii voinţei politice ci de-a dreptul
o distrugere completă a adversarului, pentru aceasta putându-se utiliza orice fel
*
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de mijloace. După cum s-a demonstrat odată cu finele ultimului război mondial,
armamentul NBC (nuclear, biologic, chimic) face posibilă distrugerea totală
nediscriminatorie a unor largi arii de teren adăpostind nu doar obiectivele
militare, ci şi obiective economice, politice, administrative, etc. Astfel, se
distruge nu doar capacitatea de luptă sau cea de refacere a potenţialului de luptă
ci întregul potenţial economic şi uman al adversarului. Acţiunea militară de tip
neconvenţional şi asmietric, inclusiv acţiunea de tip hibrid, permite la ora
actuală realizarea unor efecte decisive prin:
-lovirea ţintelor aflate în adâncimea strategică inamică, prin infiltrarea
unor grupuri de cercetare-diversiune care în ciuda efectivului redus, au
capacitatea de a produce efecte importante, mai ales atunci când acţionează
direct asupra punctelor de efort sau chiar asupra centrelor de greutate;
-acţiuni de luptă care utilizeaza armament neconvenţional altul decât cel
de tip NBC, cu acţiune latentă sau având surse dificil de depistat (cum ar fi
mijloacele care emit şi focalizează infrasunete, a microunde, etc);
-mijloace sau/şi metode de luptă care produc efecte grave asupra
populaţiei, fără a putea fi însă depistate şi contracarate cu uşurinţă; de pildă, prin
alterarea calităţii aerului şi a apei, a hranei sau producerea de emisii
electromagnetice de joasă sau de înaltă frecvenţă, cu efecte nocive asupra
vietăţilor;
-mijloace sau/şi metode de luptă care vizează într-un mod particular
distrugerea infrastructurii adversarului;
-atacarea şi distrugerea acelor resurse specifice destinate sistemului de
apărare;
-catastrofe naturale provocate sau înlesnite prin utilizarea unor factori
antropici cunoscuţi sau prin utilizarea unor armamente speciale;
-lovirea componentelor infrastructurii militare critice permanente şi
dezorganizarea sistemului de apărare inamic înainte de începerea confruntării
armate propriu-zise sau oficiale, prin utilizarea de mijloace/metode atipice.
Aceste noi provocări aduse de dezvoltarea şi dinamismul deosebit al
secolului XXI, devin tot mai evidente pe-zi-ce-trece, astfel încât am putea face
următoarele observaţii din perspectiva tendinţelor de evoluţie a modului de
confruntare armată în viitorul apropiat:
-utilizarea tot mai frecventă a grupurilor de luptă cu efective tot mai
reduse şi care nu mai respectă regulile generale impuse de ,,legile războiului”
(uniforma cu însemne, arma la vedere, etc) acţionând în chiar ,,inima”
teritoriului inamic, cu predilecţie în regiunile urbane şi vizând obiectivele de
infrastructură, în mod deosebit infrastructura critică militară şi civilă;
-utilizarea formelor mascate de agresiune, cu acţiune în general indirectă
asupra oamenilor şi vizând mai curând alterarea directă a infrastructurii şi
resurselor;
-identificarea şi utilizarea vulnerabilităţilor din cadrul infrastructurii,
pentru realizarea sau înlesnirea unor agresiuni care vizeaza distrugerea
elementelor de infrastructură şi stârnirea unor procese de tip feed-back
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(amplificarea deosebită a unei perturbaţii, prin efect de domino sau alt mod de
inter-relaţionare) şi astfel incapacitarea funcţională a unor sisteme;
-provocarea de tulburări econmice şi sociale severe, dificil de contracarat
de către adversar şi care conduc relativ rapid la incapacitarea sa completă;
-ascunderea faptului agresiunii sub diverse ,,măşti” (catastrofă naturală,
grevă sau revoltă, accidente industriale sau de altă natură, tulburări inter-etnice
sau inter-confesionale, revoluţii, etc) de cele mai multe ori în forme combinate.
Aceste tendinţe conduc la necesitatea luării unor măsuri specifice
destinate identificării şi acoperirii vulnerabilităţilor sistemului de apărare şi mai
ales ale infrastructurii, faţă de acţiuni militare neconvenţionale şi atipice.
1. Acţiuni de luptă hibride împotriva infrastructurii critice din
mediul urban
Pentru atacarea infrastructurii critice specifice mediului urban, vom
exemplifica modurile de utilizare a unor arme neconvenţionale, cu ajutorul
cărora pot fi realizate acţiuni de luptă din categoria celor hibride şi asimetrice.
În ceea ce priveşte infrastructura critică, potrivit tipologiei consacrate deja, vom
considera că aceasta are în componenţă1:
- instalaţii şi reţele din sectorul energiei (dintre care în special sistemele
de producere a electricităţii, instalaţiile de alimentare cu petrol şi gaze,
instalaţiile de stocare şi prelucrare a carburanţilor, dar şi sistemele lor de
transport şi de distribuţie);
- sistemele de comunicaţii şi de informaţii (telecomunicaţii, sisteme radioTV, programele de lucru, orice material informatic şi reţelele de lucru);
- sistemul financiar (sectorul bancar, pieţele de valori şi de investiţii, etc);
- domeniul medical şi de sănătate (spitale, sanatorii, bănci de sânge,
laboratoare farmaceutice, serviciile de urgenţă);
- sectorul alimentar (producţie, distribuţie şi desfacere);
-aprovizionarea cu apă (rezerve, stocaj, tratament şi reţele de distribuţie);
- sistemul de transport (aeroporturi, porturi, căi ferate, sisteme de control
trafic);
- activităţi industriale speciale care se referă la producţia, stocarea şi
transportul produselor periculoase (materiale chimice, biologice, radiologice şi
nucleare);
- sistemul administrativ (servicii, reţele de informaţii, active ale statului,
monumente naţionale şi obiective de importanţă publică).
Totodată, în sens general infrastructurile critice sunt incluse în următoarea
tipologie :
- infrastructurile din spaţiul fizic;
- infrastructurile din spaţiul cosmic;
- infrastructurile din spaţiul virtual.
1

dr. Grigore Alexandrescu, dr. Gheorghe Văduva, Infrastructuri critice. pericole, ameninţări la adresa acestora.
Sisteme de protecţie, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006, pp.16-17
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Prof. dr. Jean Clarck2, la conferinţa “Homeland Security Europe 2006“,
Bruxelles, 27-29 iunie 2006, făcea următoarea clasificare a infrastructurilor:
- fizice (reţele de apă, energie, transport, industrie chimică, sănătate
publică, servicii de urgenţă, agricultură şi hrană);
- informaţionale (reţele, bănci şi finanţe, telecomunicaţii);
- umane;
-bunuri-cheie (acele bunuri care fără a fi considerate critice, au totuşi o
valoare simbolică şi sunt deci importante pentru memoria colectivă: muzee,
facilităţi guvernamentale şi comerciale).
Observăm aşadar următoarele aspecte din perspectiva vulnerabilităţii
infrastructurilor critice :
- domeniile de comunicaţii şi informaţii, finanţe, transporturi şi
administraţie, sunt cel mai vulnerabile în componenta lor virtuală nu atât cea
fizică (exceptând domeniul transporturilor, la care şi componenta fizică prezintă
o vulnerabilitate ridicată); aceasta înseamnă că prin incapacitarea bazelor de date
şi a aparaturii de utilizare a acestei baze, se poate cel puţin anihila elementul
respectiv de infrastructură;
- de asemenea, observăm că, în cea mai mare parte a lor, elemente ale
infrastructurilor critice conţin dispozitive, aparate sau chiar reţele, de natură
electrică, electronică sau electromagnetică, fiind deci vulnerabile în faţa
agresiunilor care utilizează emisii electromagnetice destructive;
- toate elementele infrastructurii critice (chiar şi ele virtuale) sunt
vulnerabile în faţa factorilor de mediu.
Pornind de la aceste observaţii, vom putea exemplifica o serie de mijloace
de agresiune neconvenţională asupra infrastructurii critice specifice mediului
urban, astfel :
- proiectile de calibru redus conţinând substanţe chimice de luptă
concentrate, care pot fi trase cu ajutorul unor sisteme de armament individual
portativ cu funcţionare perfect silenţioasă şi care sunt destinate infectării
bazinelor de tratament a apei potabile, cu agenţi chimici sau biologici care nu
pot fi filtraţi şi trec deci în reţeaua de alimentare;
- armament infrasonor de putere medie/mare, capabil să producă
distrugerea structurilor de beton armat; deoarece ,,proiectilele infrasonore” sunt
situate sub pragul audibil, deschiderea focului nu poate fi sesizată de eventualii
observatori, poziţia trăgătorului rămânând insesizabilă;
- arme cu puls electromagnetic (acestea sunt înscrise în anumite tipologii,
putând fi de mai multe feluri) capabile să dezvolte energii foarte mari în
intervale de timp foarte scurte, prin acţiunea lor realizându-se distrugerea
aparaturii şi reţelelor electrice şi eletronice, ,,arderea” bazelor de date
electronice, etc;
- transportul dirijat şi focalizat al unor fascicule de purtători (electroni şi
cationi pe canalul ,,minus”, anioni pe canalul ,,plus”) transportate către ţintă
utilizând un fascicol ultraviolet focalizat şi deplasat cu ajutorul unei unde radio
2

Ibidem, pp.21-22

303

modulate în frecvenţă sau amplitudine, cu fascicolul ultraviolet; la contactul cu
ţinta (de pildă, o antenă, o conductă de gaze naturale, etc) sunt puse în contact
fasciculele de purtători de semn contrar şi se realizează astfel o descărcare
electrică de mare putere, cu efectele termice cunoscute;
- colectarea şi descărcarea dirijată a electricităţii atmosferice pe o rază
de mai mulţi kilometri, utilizându-se variante modernizate ale procedeului
descris în brevetul lui Constantin Văideanu3;
- transportul către ţintă a unei descărcări electrice de tensiune şi putere
mare, cu ajutorul unor fascicule laser purtătoare;
- provocarea de fenomene meteo (extreme) strict locale, utilizând
generatoare de ultrasunete care iniţiază sau/şi amplifică procesele de coagulare
a aerosolilor în atmosfera terestră joasă, conducând potrivit parametrilor la care
se lucrează, la formarea ceţii, ploii, grindinei, intensificarea vântului, etc;
- provocarea de fenomene meteo locale dar extreme, prin realizarea unor
diferenţe barimetrice importante, rezultate în urma supraîncălzirii unor regiuni
restrânse din atmosfera terestră joasă, cu ajutorul armei ce permite transportul şi
descărcarea dirijată a purtătorilor de sarcină prin intermediul emisiei modulate
de radiaţii UV şi radio (electromagnetice herţiene);
- folosirea de rachetomodele (rachete artizanale de dimensiuni reduse)
pentru împrăştierea la înălţimi mici (între 200 şi 1000 metri) a unor nori de
microparticule ori substanţe chimice care, fie alterează direct factorii locali de
mediu, fie sunt utilizate pentru a facilita acţiunea altor sisteme de armament
neconvenţional; de pildă, norul de microparticule metalice este utilizat drept
,,oglindă” pentru emisia electromagnetică provenită de la un alt sistem aflat pe
sol; sau, împrăştierea în atmosferă a unor substanţe ce provoacă coagularea
aerosolilor şi formarea ceţii sau a ploii.
S-au prezentat mai sus, doar o mică parte din mijloacele neconvenţionale
şi atipice care pot fi utilizate în momentul de faţă sau în viitorul apropiat. De
notat faptul că se pot realiza acţiuni hibride cu efecte foarte grave şi care în
condiţiile actuale, sunt foarte greu de contracarat.
2. Protecţia infrastructurii critice militare permanente
Ţinând cont de cele arătate anterior, protecţia infrastructurii critice
militare se poate asigura prin măsuri şi acţiuni conjugate, la nivelul
organizaţiilor civile şi militare, având drept efect scăderea vulnerabilităţii faţă de
agresiunile ce ar putea fi realizate de un eventual inamic. Ar trebui din această
perspectivă, să se pună accentul mai ales pe utilizarea predilectă a elementelor
de infrastructură care sunt foarte puţin vulnerabile- lucrările subterane.
În conformitate cu direcţiile şi cerinţele doctrinare militare de apărare,
pentru pregătirea şi ducerea acţiunilor militare în centrele urbane participă
3

Pentru mai multe detalii, a se consulta brevetul francez FR36728 cu titlul ,,Dispositif pour la transmission de
l'énergie des ondes extrêmement courtes à grandes distances”, apar inând lui Constantin Văideanu, dar şi
brevetul francez FR524839 cu titlul ,,Dispositif pour décharger l'électricité de l'atmosphère sur un rayon de 5
kilomètres”
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unităţile Ministerului Apărării Naţionale, ale Ministerului Afacerilor Interne,
populaţia şi formaţiunile de intervenţie ale protecţiei civile. Angajarea tuturor
forţelor disponibile la pregătirea pentru apărarea mediului urban, zonelor şi
platformelor industriale sporeşte, faţă de măsurile adoptate în acest sens,
responsabilitatea tuturor factorilor de decizie locali, a conducerilor agenţilor
economici, a întregii populaţii apte de efort militar. Este necesară, conform
răspunderilor şi obligaţiilor constituţionale în probleme de apărare a ţării,
pregătirea susţinută a tuturor capabilităţilor de orice natură privind susţinerea
efortului de luptă din mediul urban.
Astfel, sunt necesare planuri comune de pregătire pe activităţi şi acţiuni
specifice, care să dezvolte complexitatea măsurilor, metodelor timpilor necesari
de intervenţie, forme şi procedee de angrenare a tuturor factorilor de conducere
militară, formaţiunilor de protecţie civilă şi a agenţilor economici. Un element
important al sistemului apărării pentru protecţia efectivelor, populaţiei,
bunurilor, valorilor de patrimoniu şi factorilor de mediu îl reprezintă
infrastructurile critice permanente – asimilate cu lucrările subterane împreună
cu lucrările genistice destinate luptei, acelea care sunt executate la suprafaţă
sau îngropate în teren. Integrarea infrastructurilor critice permanente
corespunzător nevoilor luptei, utilizarea forţelor, mijloacelor tehnice, diverselor
materialelor în vederea executării şi amenajării acestora determină acţiuni de
eficientizare şi armonizare a sistemului lucrărilor de amenajare genistică, în
special în perioada non-combat, pentru a avea ulterior finalitatea dorită şi de
materializare a avantajului terenului propriu.
Includerea infrastructurilor critice permanente în pregătirea de ansamblu
pentru apărare a zonelor urban şi a platformelor industriale parcurge următoarele
etape:
- întocmirea de studii şi planuri extinse referitoare la modul şi
posibilităţile de utilizare, ocupare a lucrărilor subterane existente şi acelea nou
proiectate şi executate, având ca scop final crearea unui sistem integrator pentru
dispozitivele de luptă;
- recenzarea spaţiilor existente la nivelul unui agent economic, al unei
platforme (zone) industriale şi al unei localităţi în final. Astfel se stabilesc prin
organele protecţiei civile destinaţiile spaţiilor, modalităţilele specifice pentru
protecţia prin adăpostire, amenajări necesare a fi executate în caz de necesitate
pentru utilizarea acestor spaţii în adăposturi speciale sau adăposturi simple;
elementele constitutive ale concepţiei de pregătire şi ducere a luptei pentru
sistemul general de apărare teritorial sau zonal asigură ansamblul unitar de
măsuri necesare a fi executate asupra lucrărilor subterane pentru condiţii optime
desfăşurării acţiunilor de luptă;
- elaborarea planurilor de evacuare a majorităţii populaţiei şi bunurilor
materiale din centrele urbane în zone cu amenajări comune, dar cu grad sporit de
siguranţă;
- aplicaţii la nivelul populaţiei civile, în perioada non-combat, pentru
evacuarea în timp optim şi în ordine în adăposturi;
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Eficienţa militară este determinată de indicatori importanţi care exprimă
modul în care infrastructurile critice permanente din cadrul centrelor urbane
influenţează îndeplinirea scopurilor şi acţiunilor de luptă iar aceşti indicatori
sunt determinaţi de:
- capacitatea de rezistenţă şi ripostă a centrelor urbane (zonelor,
platformelor industriale) şi lucrărilor subterane aferente acestora;
- reducerea ritmului de ofensivă al inamicului;
- producerea de pierderi în personal şi tehnică militară;
- oprirea ofensivei inamicului şi crearea condiţiilor pentru trecerea la
ofensivă câştigarea şi menţinerea iniţiativei încă din perioada iniţială a
războiului etc.
Sistemele de lucrări subterane adaptate (amenajate) sau construite
nemijlocit cu activitate specifică sunt orientate după modul de exploatare în
direcţii extinse, şi este caracteristică obiectivelor cu destinaţie diferenţiată:
- adăposturi pentru pentru populaţia civilă;
- adăposturi pentru materiale cu diferite destinaţii: alimente, echipament,
carburanţi-lubrifianţi, armament şi tehnică de luptă, muniţii, explozibili, piese de
schimb, materiale sanitare, bunuri de valoare, diverse utilaje etc;
- adăposturi cu destinaţie medicală;
- adăposturi pentru ateliere, secţii de reparatie şi întreţineri tehnice la
mijloacele de luptă, de producţie de bunuri materiale şi cu destinaţie militară
necesare populaţiei şi efectivelor participante la acţiuni de luptă;
- adăposturi pentru acţiuni militare (puncte de sprijin, raioane de apărare,
puncte de comandă, lucrări pentru deplasare şi de legături între grupurile de
lucrări de suprafaţă sau subterane, galerii pentru subunităţi de artilerie, tancuri,
pentru aviaţie).
Există, datorită cadrului legal naţional, riguros constituit şi aplicat, un
interes constant pentru dezvoltarea, amenajarea şi crearea unor adăposturi
subterane la construcţii civile nou proiectate şi executate (blocuri, vile, cartiere
rezidenţiale) dar şi la construcţiile cu destinaţie administrativă şi socială care au
considerabile agolmerări de personal. Centrele urbane desfăşurate pe suprafeţe
foarte mari deţin obiective speciale având destinaţie publică (metrouri, tunele
feroviare şi rutiere) şi care, prin minimul de dotări pot fi modificate la nivel de
funcţiuni în adăposturi reale subterane şi pentru alte necesităţi. În funcţie de
importanţa şi destinaţia finală determinată de tipul categoriei de adăpost
subteran din punct de vedere al dotărilor există locaţii amenajate cu protecţii
speciale: instalaţii de filtro-ventilaţie, sisteme proprii de transmisiuni, surse de
apă, energie, alimente, medicamente, locuri de odihnă, mai multe ieşiri în
situaţie de avarie.
Folosirea lucrărilor subterane în centrele urbane este o problemă
permanentă care determină stabilirea măsurilor în regim de urgenţă în vederea
folosirii lor eficient, potrivit necesităţilor şi particularităţilor contrucţiei care
trebuie adaptate la nevoile luptei. Studiul eficientizării utilizării spaţiilor
subterane în scopuri de apărare este realizat distinct pentru fiecare centru urban
(zone, platforme industriale) urmărindu-se adaptarea parametrilor funcţionali şi
306

structurali la destinaţia propusă, valorificarea nivelului tactic-operativ, impus de
modul de desfăşurare a acţiunilor de luptă în centrul unban (zona sau platforma
industrială respectivă).
Distingem astfel, tipologii şi categorii de infrastructuri critice permanente
distincte în mediul urban cu rol important împotriva acţiunilor de luptă, aşa cum
ar fi:
- subsolurile clădirilor de locuit, având aspectul unor cazemate ce pot fi
folosite de către subunităţile luptătoare dotate cu armanent individual;
subsolurile, în special acelea aparţinând spitalelor- cu amenajări
corespunzătoare, pot fi folosite ca spaţii medicale;
- pasajele subterane, ce pot fi transformate în adăposturi simple, prin
blocarea intrărilor (montarea de uşi rezistente şi pereţi de zidărie); pasajele
subterane cu lungimi mari se pot folosi la deplasări mascate ale subunităţilor şi
tehnicii militare;
- garajele subterane, pot fi amenajate ca amplasamente de tragere pentru
luptătorii care folosesc armament individual; au destinaţie ca locuri de
adăpostire pentru colectivităţi de oameni sau pentru mijloace tehnice, iar în
cazul celor cu suprafaţă mică şi amplasament izolat,- ca puncte de comandă (în
această ultimă situaţie, se asigură mijloacele de transmisiuni corespunzătoare);
- tunelurile de cale ferată dezafectate, situate de regulă în afara
localităţilor datorită gradului ridicat de protecţie (grosimea, de regulă mare, a
tavanului natural, consolidarea bolţii) cu unele amenajări pot fi destinate pentru
adăpostirea tehnicii de luptă grele, tancurilor, transportoarelor amfibii blindate,
autocamioanelor cu gabarit mare;
- staţiile şi galeriile de metrou oferă condiţii pentru luptă şi adăpostire;
intrările cu staţii,- ca puncte de rezistenţă, amplasamente sau platforme de
tragere pentru luptători individuali (cel mult grupe) dotaţi cu armament
individual;
- galeriile de mină pot fi folosite pentru manevră de efective cu
armamentul individual; se pot amenaja adăposturi pentru personal şi ca puncte
de comandă sau pentru depozitarea unor cantităţi mari de materiale, cu luarea
măsurilor de protecţie a acestora împotriva apei şi umezelii excesive;
- galeriile de termoficare pot fi folosite pentru manevra de efective
înzestrate cu armament individual, în condiţii de siguranţă şi în ascuns; căminele
de vizitare şi intrările în galerii se pot amenaja ca puncte (locale) de tragere,
personalul putând să se adăpostească în galerii; în această situaţie, se asigură
rezerve de muniţie, alimente şi alte materiale.
Toate aceste lucrări subterane, corespunzător amenajate şi folosite, vor
conduce la o reducere generală a vulnerabilităţii în faţa agresiunilor
asimetrice şi neconvenţionale şi totodată creşterea capacităţii de răspuns rapid şi
eficace faţă de astfel de acţiuni.
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Concluzii
Din cele arătate mai sus, putem concluziona faptul că, într-o primă fază,
înainte de realizarea unor mijloace speciale şi elaborarea unor metode specifice
de apărare şi ripostă faţă de agresiunea neconvenţională/atipică sau hibridă, vom
putea reduce vulnerabilitatea infrastructurilor critice prin amenajarea/adaptarea
şi utilizarea corespunzătoare a lucrărilor subterane. În special acelea din mediul
urban, dar nu numai.
Ulterior, odată cu acumularea de experienţă din perspectiva metodelor şi
mijloacelor de luptă neconvenţionale şi atipice, se vor putea stabili şi realiza
acţiuni şi măsuri specifice (contramăsuri speciale) care să vizeze în mod direct
contracararea agresiunilor respective, prin utilizarea unui sistem perfecţionat de
identificare timpurie a agresiunilor şi intervenţie rapidă/eficace.
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